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Algemene inleiding 

In dit rapport bespreken we de privé-uitgaven voor gezondheidszorg en de vrijwil-

lige privéziekte verzekering (PZV). De twee thema’s zijn aan elkaar gelinkt, aange-

zien privé-uitgaven de markt voor PZV’s vormen. Alleen door kennis van en inzicht 

in de privé-uitgaven voor gezondheidszorg kunnen de PVZ’s op de behoeften van 

de consumenten inspelen en de welvaart verhogen. 

De volgende thema’s komen in dit rapport aan bod: (i) de betrouwbaarheid 

van de gezondheidssta tistieken van de OESO; (ii) ereloonsupplementen van artsen; 

(iii) toegang tot nieuwe gezondheidstech nologieën; (iv) de reglementering van 

PZV-markten en (v) het optimale ontwerp van PZV-producten. 

We concentreren ons op België en de buurlanden. Wat de PZV-reglementering 

betreft, bespreken we ook Slovenië. Al deze landen hebben een Bismarckiaans 

gezondheidszorgsysteem en markten voor complementaire PZV’s. De kerncijfers 

voor deze landen zijn in Tabel 1 opgenomen: de cijfers voor België liggen vrij 

dicht bij het EU-gemiddelde. 

Tabel 1 Kerncijfers voor een selectie van EU-landen (2014) 

EU België Frankrijk Duitsland Nederland Slovenië

Overheidsuitgaven voor 
gezondheidszorg a

78,74% 77,6% 78,6% 84,6%b 80,6% 71,0%

Out-of-pocketuitgaven 
voor gezondheidszorg a

15,34% 17,8% 7,0% 13,0% 12,3% 13,0%

Vrijwillige privéziekte-
verzekeringa 4,85% 4,4% 13,7% 1,5% 5,9% 14,8%

Andere financierings-
bronnena 1,07% 0,2% 0,7% 0,9% 1,2% 1,2%

Percentage van de totale 
bevolking dat door 

 een complementaire 
 PZV gedekt is 

n.a. 82,2% 95,5% 22,9%c 84,5% 72,8%

a als aandeel van de totale uitgaven voor gezondheidszorg 
b met inbegrip van de primaire (substitutieve) privéziekteverzekeringen 
c In Duitsland heeft nog eens 10,9% van de bevolking een primaire (substitutieve)  

privéziekteverzekering.

Cijfers op basis van OESO, Health at a Glance: Europe 2016
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In dit rapport leggen we de klemtoon op de complementaire ziekteverzekering. 

De complementaire ziekteverzekering dekt diensten die niet in het wettelijke pakket 

zitten, en kan ook de kosten van remgelden en ereloonsupplementen vergoeden 

(Thomson en Mossialos, 2009).1 

In de Europese Unie (EU) zijn de privé-uitgaven goed voor – gemiddeld – 21% 

van de totale uitgaven voor gezondheidszorg (zie Tabel 1).2 Driekwart van de 

privé-uitgaven of 15% van de totale uitgaven wordt “out of pocket” betaald.3 De 

vrijwillige privéziekteverzekering (PZV) financiert slechts 5% van de totale uitga-

ven voor gezondheidszorg in de EU (OESO, 2016).4

Out-of-pocketuitgaven voor gezondheidszorg kunnen een negatieve invloed 

hebben op de toegang tot de gezondheidszorg. Vooral mensen met een laag 

in komen en een zwakke gezondheid lopen risico. Gezinnen die het moeilijk heb-

ben om hun ziektekosten te betalen, kunnen de gezondheidszorg die ze nodig heb-

ben, uitstellen of er zelfs afstand van doen. 

In de recentste Belgische Gezondheidsenquête (2013) verklaarde 26% van de 

huishoudens dat out-of-pocketuitgaven voor gezondheidszorg (zeer) moeilijk te 

dragen zijn (in het laagste en hoogste inkomensquintiel zijn de cijfers respectieve-

lijk 50% en 5%). In 2013 moest 8% van de Belgische gezinnen om financiële 

redenen gezondheidszorg uitstellen (Demarest, 2015). Chronische ziektes hebben 

een bijzonder negatieve impact op de toegankelijkheid van gezondheidsgoederen 

en -diensten. 54% van de Belgische gezinnen met chronisch zieke leden kampt 

met financiële problemen en 46% moet gezond heidszorg om financiële redenen 

1 De supplementaire verzekering valt niet onder het bestek van dit rapport. De supplemen-
taire verzekering biedt toegang tot gezondheidszorgdiensten die reeds door de verplichte 
basisziekteverzekering zijn gedekt, maar geeft de verzekerden een grotere keuze aan zorg-
verstrekkers en stelt hen in staat om wachtlijsten te omzeilen (Thomson en Mossialos, 
2009). Ook de substitutieve verzekering valt buiten het bestek. Een substitutieve verzeke-
ring dekt mensen die niet door de wettelijke ziekteverzekering gedekt zijn en mensen die 
kunnen kiezen voor een opt out van het wettelijke stelsel (Thomson en Mossialos, 2000). 
De substitutieve verzekering speelt een significante rol in Duitsland, waar ongeveer 9 mil-
joen mensen een substitutieve ziekteverzekering hebben afge sloten. De OESO maakt een 
onderscheid tussen complementaire, supplementaire en duplicatieve PZV’s. Volgens de 
definities van de OESO dekt de complementaire ziekteverzekering alle eigen betalingen 
voor zorg die in het basispakket zit. Een supplementaire verzekering biedt terugbetaling 
van zorg die niet in het basispakket zit en met een duplicatieve verzekering hebben pati-
enten sneller toegang en een bredere keuze van zorgverstrekkers. De definitie van comple-
mentaire ziekteverzekering van Thomson en Mossialos is breder dan die van de OESO. In 
feite omvat de definitie van complementaire ziekteverzekering van Thomson en Mossia-
los zowel de complementaire als de supplementaire verzekering zoals die door de OESO 
worden gedefinieerd. In dit rapport hanteren we de definities van Thomson en Mossialos. 

2 De totale uitgaven voor gezondheidszorg bestaan uit publieke en privé-uitgaven. Privé-
uitgaven voor gezond heidszorg omvatten zowel de out-of-pocketuitgaven als de uitgaven 
gedekt door de vrijwillige privéziekte verzekering (PZV). 

3 Eigenaardig genoeg liggen de out-of-pocketbetalingen in de EU hoger dan in de Verenigde 
Staten, waar ze goed zijn voor 12% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg (OESO, 
2017; cijfer voor 2014). 

4 Cijfers voor 2014.
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uitstellen (66% stelt tandzorg uit, 46% medische verzorging door een specialist, 

44% de aanschaf van een bril en 31% medicatie) (Samana, 2016). Uit onderzoek 

door Kom op tegen Kanker blijkt dat voor kankerpatiënten de privé-uitgaven 

voor gezondheidszorg tijdens het eerste jaar na het begin van de behandeling 

€ 1.838 (mediaan) bedragen. 25% betaalt per jaar € 2.844 of meer (Rommel, 

2015). Onlangs deed de term ‘kankerarmoede’ zijn intrede (Lewis, 2017). 

De out-of-pocketuitgaven voor gezondheidszorg omvatten zowel de remgel-

den van de wettelijke ziekteverzekering, als de uitgaven voor gezondheidsgoede-

ren en -diensten die niet gedekt zijn door de wettelijke ziekteverzekering. 

Eigen betalingen van de patiënt (franchise en remgeld in de vorm van een vast 

bedrag of een procen tuele bijbetaling) voorkomen het overmatige gebruik van 

gezondheidszorgvoorzieningen. Dankzij het gebruik van franchise en remgeld kan 

de overheid echter ook kosten naar de gezinnen doorschuiven. Thomas, Thomson 

en Mossialos (2015) stellen vast dat dit bijvoorbeeld het geval is in Slovenië. 

In tegenstelling tot de door de overheid gefinancierde zorg hangen out-of-

pocketbetalingen af van de mogelijkheid van de patiënt om te betalen. Daarom 

zijn in heel wat landen maatregelen ingevoerd om bepaalde bevolkingscatego-

rieën te beschermen tegen excessieve out-of-pocketbijdragen. Zo zijn er gedeelte-

lijke of volledige vrijstellingen voor socialebijstandtrekkers, ouderen of mensen 

met een chronische ziekte of handicap, door de eigen betalingen te maximeren, in 

absolute termen én als aandeel van het inkomen (Paris et al., 2016). Deze maat-

regelen bieden echter doorgaans alleen be scherming tegen de kosten van eigen 

betalingen voor het wettelijke pakket. Gezondheidszorgdiensten en -goederen die 

niet in het wettelijke pakket zitten, moeten door iedereen zelf worden betaald. Dit 

is bijvoorbeeld het geval voor bepaalde geneesmiddelen, tandheelkundige behan-

delingen en therapeutische hulpmiddelen, zoals brillen en hoortoestellen. In de EU 

zijn geneesmiddelen goed voor 40% van de totale out-of-pocketuitgaven, tand-

zorg voor 18% en therapeutische hulpmiddelen voor 12%. De overige 30% 

bestaat uit curatieve gezondheidszorg (OESO, Health at a Glance, 2016). 

De gezondheidsstatistieken van de OESO zijn een op grote schaal gebruikte 

bron van gedetailleerde informatie i.v.m. uitgaven voor gezondheidszorg. De 

gezondheidsstatistieken van de OESO worden gebruikt om beleidskwesties inzake 

gezondheidszorg te analyseren over de jaren heen en in vergelijking met andere 

landen (Oderkirk, 2013). Bij de analyse van privé-uitgaven voor gezondheidszorg 

is het belangrijk dat dergelijke statistieken betrouwbaar zijn. Daarom hebben we 

de betrouwbaarheid van de gezondheids statistieken van de OESO inzake de  

privé-uitgaven voor gezondheidszorg onderzocht. 

Alle Europese landen bevestigen dat ze gelijke toegang tot gezondheidszorg 

zien als een belangrijke beleidsdoelstelling. Privé-uitgaven voor gezondheidszorg 

hebben een grote invloed op de volgende beleidskwesties: (i) vrije keuze van zorg-

verstrekker; (ii) toegang tot betere zorgkwaliteit en (iii) minder lange wachttijden. 

De laatste kwestie – wachtlijsten voor door de overheid gefinancierde behandelin-



7

P
R

IV
É

-
U

IT
G

A
V

E
N

  
V

O
O

R
 G

E
Z

O
N

D
H

E
ID

S
Z

O
R

G

gen omzeilen – valt niet binnen het bestek van dit rapport. Dit rapport spitst zich 

toe op de Bismarckiaanse gezondheidszorg, waar wachtlijsten doorgaans minder 

een probleem zijn dan in Beveridgeaanse nationale gezondheidszorgstelsels. 

Wij concentreren ons op de eerste twee punten: (i) ereloonsupplementen en 

vrije keuze van arts en (ii) out-of-pocketbetalingen en toegang tot nieuwe gezond-

heidstechnologieën. Nieuwe gezondheidstechnologieën – gezondheidsgoederen 

en -diensten – die (nog) niet door de wettelijke ziekteverzekering terugbetaald 

worden, zijn alleen toegankelijk voor patiënten die ze “out-of-pocket” kunnen en 

willen betalen. Verder hebben in België en Frankrijk alleen patiënten die ereloon-

supplementen kunnen en willen betalen, toegang tot bepaalde artsen. 

Als de out-of-pocketuitgaven een groot deel uitmaken van de totale uitgaven 

voor gezondheidszorg, dan kunnen PZV’s de welvaart verhogen. PZV’s dekken ech-

ter slechts een klein deel van de privé-uitgaven voor gezondheidszorg, minder dan 

25% in de meeste lidstaten, behalve in Frankrijk (65%), Ierland (41%), Luxem-

burg (33%), Nederland (30%) en Slovenië (51%) (gezondheidsstatistieken van de 

OESO 2017, cijfers voor 2015). Blijkbaar slagen privéverzekeraars er in Europa 

niet zo goed in om out-of-pocketuitgaven in een PZV-dekking om te zetten. 

Nationale overheden die bezorgd zijn over de toegankelijkheid en betaalbaar-

heid van PZV’s, onderwerpen de markt van de privéziekteverzekeringen vaak aan 

een restrictieve regelgeving. De vraag luidt: in hoeverre is een restrictieve regelge-

ving van PZV-markten in overeenstemming met de vrijemarktprincipes van de EU? 

Een PZV kan leiden tot meer welvaart als de voordelen van de ziekteverzekering 

opwegen tegen de nadelen ervan. Voordelen van een ziekteverzekering: (i) kleiner 

financieel risico voor de verzekerden en (ii) toegang tot gezondheidszorg die anders 

onbetaalbaar zou zijn. Nadelen: (i) werkingskosten van de verzekeraar en (ii) 

moreel risico (“moral hazard”). Jammer genoeg zijn veel PZV-producten momenteel 

niet optimaal. De vraag luidt: hoe kunnen PZV’s optimaal ontworpen worden? 

In de volgende delen wijden we verder uit over elk van de vijf hogergenoemde 

thema’s die in dit rapport aan bod komen. Maar eerst stellen we onze ethische 

premisses voorop. 
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1 Ethische premisses 

Ons uitgangspunt is dat alle essentiële gezondheidszorg gedekt moet zijn door de 

verplichte basisziekteverzekering. 

Gelijke toegang tot de gezondheidszorg vormt de kern van een rechtvaardige 

gezondheidszorg; dit houdt in dat ideaal gesproken iedereen een eerlijke kans 

moet krijgen om zijn gezondheidspotentieel ten volle te ontwikkelen; niemand 

mag benadeeld worden bij het bereiken van dit potentieel (Whitehead, 1992). 

De Constitutie van de Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft de onderstaande 

principes als de “basis voor geluk, harmonieuze betrekkingen en veiligheid voor 

alle mensen”: “Genieten van de grootst mogelijke mate van gezondheid is een 

van de fundamentele rechten van ieder mens, ongeacht diens ras, godsdienst of 

politieke overtuiging of de economische of sociale omstandigheden waarin hij 

leeft” (WGO, 2006). 

Gelijke toegang tot de gezondheidszorgdiensten kan worden bewerkstelligd 

door te bepalen welke zorg essentieel is (Söderlund, 1998). Essentiële gezond-

heidszorgdiensten moeten voor iedereen binnen het gezondheidszorgstelsel toe-

gankelijk worden gemaakt. De Commissie Keuzen in de Zorg – de zogenaamde 

Commissie-Dunning, die in 1990 in Nederland werd opgericht – ontwikkelde een 

reeks van vier principes die na elkaar toegepast moeten worden om essentiële van 

niet-essentiële gezondheids zorgdiensten te onderscheiden: noodzaak, doeltref-

fendheid, efficiëntie en individuele verantwoor delijkheid. Het principe noodzaak 

wordt heel breed gedefinieerd, wat in wezen neerkomt op elke behandeling die 

noodzakelijk is om de gezondheid te handhaven of te herstellen, of om het lijden 

te verzachten (van de Ven, 1995). Wat het principe doeltreffendheid betreft: alleen 

ingrepen waarvan bewezen is dat ze doeltreffend zijn, moeten worden gedekt. De 

diensten die gedekt moeten worden, worden verder gereduceerd tot de diensten 

die waar voor hun geld opleveren, door alleen efficiënte diensten te financieren. 

Ten slotte worden diensten die individuen best zelf op zich nemen, uitgesloten (bv. 

diensten die individuen makkelijk zelf kunnen betalen) (Sabik en Lie, 2008). 

Gelijkheid tegenover persoonlijke autonomie 

Naar onze mening moet er in het gezondheidszorgstelsel echter ook ruimte zijn 

voor persoonlijke autonomie. 

In 2008 publiceerde Richards in opdracht van de Britse regering een onderzoek 

over hoe patiënten privé betaalde zorg kunnen combineren met zorg verstrekt 

door het nationale gezondheidszorgsysteem. Richards (2008) ziet een zekere 

spanning tussen het principe gelijkheid en het principe persoonlijke autonomie. 

De term “gelijkheid” wordt in brede zin gebruikt en betekent dat iedereen toe-

gang zou moeten hebben tot gezondheidszorg op basis van zijn nood en niet van 
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zijn vermogen om ervoor te betalen (Oliver en Mossialos, 2004). Met de term 

“autonomie” wordt verwezen naar een heel specifiek principe, namelijk het recht 

van iemand om zijn geld naar eigen goeddunken uit te geven. Men zou kunnen 

stellen dat een gezondheidszorgstelsel aan beide principes – gelijkheid en autonomie 

– zou kunnen voldoen door enerzijds een veelomvattende basisziekteverzekering 

aan te bieden en anderzijds het individuele recht te waarborgen om gezondheids-

zorg te kopen die niet door de basisziekteverzekering gedekt is. 

Nobelprijswinnaar Amartya Sen (2005) verklaart dat hij zich niet kan inbeelden 

dat rijken zo veel geld als ze willen, kunnen spenderen aan een jacht of een villa, 

maar hun geld niet zouden kunnen uitgeven aan iets wat hun het meest aan-

belangt, namelijk hun eigen gezondheid. Sen is voorstander van een uitbreiding 

van de sociale zekerheid, maar zonder daarbij privé-uitgaven in de gezondheids-

zorg onmogelijk te maken. 

Als alle essentiële zorg in het socialezekerheidsstelsel is inbegrepen en hin-

dernissen voor een goede toegankelijkheid (bv. hoge remgelden) zijn weggeno-

men, kan de markt voor vrijwillige aanvullende ziektever zekering opengesteld 

worden voor privé-, profit- of non-profitbedrijven waarbij concurrentie actief 

wordt aangemoedigd. 

We zijn er diep van overtuigd dat iedere burger recht heeft op toegang tot alle 

essentiële gezondheids zorg. Wanneer deze ethische premisse vervuld is, zouden er 

geen hindernissen meer mogen zijn voor privé gefinancierde zorg. 
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2   Betrouwbaarheid van de gezondheids-
statistieken van de OESO

Sinds 2005 verzamelen de OESO, Eurostat en de WGO samen informatie i.v.m. de 

uitgaven en financiering in OESO- en EU-landen. 

De gezondheidsstatistieken van de OESO i.v.m. privé- en out-of-pocketuitgaven 

voor gezondheidszorg geven belangrijke informatie voor de verschillende stake-

holders in de gezondheidszorg. Voor beleids makers is het belangrijk om te weten 

hoeveel en welk type van zorg privé gefinancierd wordt, en om na te gaan of er 

problemen zijn met de toegankelijkheid van de zorg. Gegevens over privé- en out-

of-pocketuitgaven zijn onmisbaar voor zorgverzekeraars. Verzekeraars van basis-

gezondheidszorg moeten kunnen meten welk effect hun terugbetalingsbeleid 

heeft, terwijl verzekeraars die vrijwillige privéziekteverzekeringen (PZV) aanbieden, 

zo gedetailleerd mogelijke informatie nodig hebben over hun potentiële markt, 

die bestaat uit privé gefinancierde gezondheidszorg. Ten slotte hebben ook artsen 

nood aan uitvoerige verheldering over welke kosten door de patiënt gedragen 

moeten worden, aangezien beslissingen i.v.m. behandelingen door het aspect kost 

beïnvloed kunnen worden. 

De OESO verklaart dat het “nauwkeurige, betrouwbare en actuele gegevens 

verstrekt over de uitgaven voor gezondheidszorg die vergelijkingen tussen de 

OESO-landen en doorheen de tijd mogelijk maken” (OESO, 2015). Twijfels over de 

betrouwbaarheid van de OESO-gegevens i.v.m. de privé-uitgaven voor de alge-

mene ziekenhuizen in België, vormden voor ons de aanleiding om de Belgische 

officiële gegevens over privé-uitgaven voor gezondheidszorg met een kritische 

blik te onderzoeken. 

We hebben de officiële schattingen van de privé-uitgaven voor gezondheids-

zorg voor België (zoals deze in de gezondheidsstatistieken van de OESO5 werden 

gepubliceerd), vergeleken met schattingen gebaseerd op andere bronnen en 

be rekeningen. Als andere bronnen hebben we zowel publiek beschikbare infor-

matie als gegevens van beroepsverenigingen en privéondernemingen gebruikt. We 

gebruikten de methodologie van de “International Classification of Health 

Accounts” (ICHA): financieringsbronnen (FG)6 en verstrekkers van gezondheids-

zorgdiensten en -goederen (ZV)7 waarmee wordt aangetoond waar het geld  

vandaan komt (FG) en waar het geld naartoe gaat (ZV). 

5 Vroeger “OESO Health Data”. De Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
maakt officiële schattingen over de uitgaven voor gezondheidszorg. De schattingen worden 
gezamenlijk door de OESO, de WGO en Eurostat ingezameld, gevalideerd en gepubliceerd. 

6 FG: “financiering gezondheidszorg”, uitgaven voor gezondheidszorg volgens financie-
ringsbron. 

7 ZV: “zorgverstrekker”, uitgaven voor gezondheidszorg volgens verstrekker. 
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De belangrijkste verschillen tussen de officiële schattingen en de alternatieve 

berekeningen situeren zich in de volgende sectoren: (1) algemene ziekenhuizen, 

(2) residentiële voorzieningen voor langdurige zorg en (3) andere zorgverstrek-

kers (zoals kinesitherapeuten en psychologen). 

Bijvoorbeeld, volgens de gezondheidsstatistieken van de OESO bedragen de 

privé-uitgaven voor zieken huizen in België € 2554 miljoen, volgens onze alterna-

tieve berekeningen belopen deze uitgaven slechts € 1293 miljoen (cijfers voor 

2016). Voor residentiële voorzieningen voor langdurige zorg zijn de cijfers: € 479 

miljoen (gezondheidsstatistieken van de OESO) tegenover € 2174 miljoen (alter-

natieve berekeningen) (cijfers voor 2016). Privé-uitgaven voor “andere zorgvers-

trekkers” (bv. kinesitherapeuten, psychologen en diëtisten) bedragen slechts € 2,3 

miljoen volgens de gezondheidsstatistieken van de OESO (cijfer voor 2016).  

Volgens de Belgische Federatie van Psychologen8 bedroegen alleen al de privé-

uitgaven voor psychologen ongeveer € 230 miljoen in 2010.9 

Onze conclusie is dat de officiële schattingen van de privé-uitgaven voor 

gezondheidszorg voor België niet betrouwbaar zijn. 

Er zijn vier mogelijke oorzaken voor het gebrek aan betrouwbaarheid en ver-

gelijkbaarheid van de gezondheidsstatistieken van de OESO: (1) de interpretatie 

van definities, (2) de formulering van veronderstellingen, (3) ontbrekende of 

onvolledige gegevens en (4) onjuiste gegevens. Naargelang de definities opgeno-

men in de OESO-handleiding “A System of Health Accounts” (SHA) eng of net 

breed geïnterpreteerd worden, worden inzake de uitgaven voor gezondheidszorg 

totaal andere resultaten bekomen. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van 

de “residentiële voorzieningen voor langdurige zorg”. In Nederland wordt, in 

tegenstelling tot België, een brede definitie toegepast, wat maakt dat de uitgaven 

voor residentiële voorzieningen voor langdurige zorg voor Nederland 2,7% van 

het bruto binnenlands product (bbp) bedragen en voor België slechts 0,8% van 

het bbp. De totale uitgaven voor gezondheidszorg bedragen in Nederland 10,4% 

van het bbp en voor België slechts 10,0% van het bbp (gezondheidsstatistieken 

van de OESO versie 2018, cijfers voor 2016). Als echter de – brede – Nederlandse 

definitie voor residentiële voorzieningen voor langdurige zorg op België zou worden 

toegepast, zouden de totale uitgaven voor gezondheidszorg als aandeel van het 

bbp, voor België significant hoger liggen dan voor Nederland.

8 “Belgische Federatie van Psychologen” (BFP).

9 In België zijn ongeveer 5000 zelfstandige, geregistreerde klinisch psychologen actief. Heel 
wat zelfstandige psychologen hebben overdag ook nog een baan (als werknemer). Met 
een gemiddelde van 20 sessies per week en een gemiddelde kostprijs voor de patiënt van 

€ 50 per sessie, komen we op een omzet van ongeveer € 230 miljoen per jaar aan ambu-
lante psychotherapie verstrekt door zelfstandige, geregistreerde klinisch psychologen (46 
weken activiteit per jaar). 
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3  Privé-uitgaven voor gezondheidszorg 
in België: zo goed mogelijke schattingen 

In vorig hoofdstuk bespraken we de onbetrouwbaarheid van de offi ciële OESO-

cijfers voor wat de privé-uitgaven voor gezondheidszorg betreft. In dit hoofdstuk 

verstrekken we zo goed mogelijke schattingen voor de belangrijkste componenten 

van de privé-uitgaven voor gezondheidszorg in België.

Tabel 2 Belangrijkste componenten van privé-uitgaven voor gezondheidszorg 

in België (€ miljoen)

General hospitals*

784

1310

2174

1293

1866

717

357

60

Residential long-term facilities*

Pharmacies**

Hearing aids**

Medical practices (ambulatory)**

Optical glasses and other vision products**

Dental practices (ambulatory)**

Psychologists, dietitians, fysiotherapists
 (ambulatory)** 

* Alternatieve berekeningen (cijfers voor 2016)

** Gezondheidsstatistieken van de OESO versie 2018 (cijfers voor 2016)

*** Alternatieve berekeningen (cijfers voor 2010)

Daar waar voor algemene ziekenhuizen de privé-uitgaven slechts 9% van de 

totale uitgaven uitmaken, wordt 46% van de totale uitgaven voor ambulante 

tandheelkundige praktijken en 39% van de totale uitgaven voor geneesmiddelen 

verstrekt in apotheken privé gefi nancierd (MAHA-studie 2017, cijfers voor 2016; 

Gezondheids statistieken van de OESO versie 2018, cijfers voor 2016).

In 2016 waren volgens de gezondheidsstatistieken van de OESO (versie 2018), 

de totale privé-uitgaven voor gezondheidszorg in België goed voor € 9,0 miljard 

of 21,1% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg. Als we echter de discus-

sies in het vorige hoofdstuk in rekening nemen, zouden de werkelijke cijfers best 

wel eens aanzienlijk hoger kunnen liggen. 
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4 Ereloonsupplementen van artsen

4.1 Inleiding

Voorafgaand aan de invoering van de ziekteverzekering, pasten de artsen prijs-

discriminatie toe door aan hun patiënten aan te rekenen wat die volgens hen konden 

betalen. Deze glijdende ereloonschalen werden gebruikt tot met de algemene ver-

spreiding van de ziekteverzekering de erelonen werden gestandaardiseerd (Hall 

en Schneider, 2008). Toch blijven ereloonsupplementen bestaan in landen met een 

universele ziekte verzekering.

Definities en terminologie

Een ereloonsupplement is een extra ereloon dat zorgverstrekkers aanrekenen 

boven op het met de ziekteverzekering overeengekomen tarief. Dit tarief kan 

door de patiënt te dragen remgeld (vast bedrag of percentage) omvatten. 

In België wordt de term “ereloonsupplement” (“supplément d’honoraires”) 

gebruikt voor een ereloon dat wordt aangerekend boven op het door de sociale 

zekerheid bepaalde tarief. 

In Frankrijk is er sprake van “dépassement d’honoraires”.

In Noord-Amerika wordt de term “extra billing” of “balance billing” gebruikt.

Zowel in België als in Frankrijk zijn ereloonsupplementen van artsen een “hot 

issue”. Artsen kunnen ere loonsupplementen aanrekenen indien de patiënt spe-

ciale verzoeken heeft (bv. een consultatie ’s avonds laat). In België kan elke arts 

ereloonsupplementen aanrekenen voor huishoudens met een belastbaar inkomen 

van meer dan € 67.636 per jaar (cijfer voor 2018–2019). Artsen die ervoor kiezen 

om zich niet te houden aan de tarieven van de sociale zekerheid – “sector 2” en 

“niet-geconventioneerde artsen” in respectievelijk Frankrijk en België – kunnen in 

alle omstandigheden aan alle patiënten ereloonsupplementen aanrekenen. In de 

Belgische ziekenhuizen kunnen artsen ereloonsupplementen vragen indien de 

patiënt in een eenpersoonskamer verblijft. 

Patiënten die geen ereloonsupplementen willen of kunnen betalen, worden 

mogelijk niet door de arts van hun keuze behandeld. 

Tabel 3 toont dat er in België wat privé-uitgaven betreft, een enorm verschil 

is tussen een eenpersoons kamer en een twee- of meerpersoonskamer. Dat verschil 

kan verklaard worden door de ereloonsupple menten en – in mindere mate – de 

kamersupplementen, die geen van beide aangerekend mogen wor den voor een 

twee- of meerpersoonskamer. In 2016 waren de ereloonsupplementen goed voor 

63% van de privé-uitgaven voor een klassiek ziekenhuisverblijf in een eenper-

soonskamer (Christelijke Mutualiteit, 2017). 
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Tabel 3 Gemiddelde privé-uitgaven voor opname  

in een Belgisch ziekenhuis (€, 2016) (Bron: Christelijke Mutualiteit, 2017) 

Eenpersoonskamer Twee- of meerpersoonskamer 

Klassiek ziekenhuisverblijf 
(min. 1 nacht)

1.494 283

Chirurgisch dagziekenhuis 813 115

Voor bepaalde categorieën van zelfstandige medische specialisten vormen de  

ereloonsupplementen een substantieel onderdeel van hun inkomen (zie Tabel 4).  

Ereloonsupplementen zijn goed voor – gemiddeld – 35% en 32% van het bruto-

inkomen van respectievelijk Belgische en Franse chirurgen.10

Tabel 4 Ereloonsupplementen als percentage van het bruto-inkomen  

van “sector 2”-artsen (Frankrijk) / zelfstandige artsen (België)  

(intramurale zorg, 2010) (DREES, 2012; Swartenbroekx, 2012)

Frankrijk België

Specialisme % van bruto-inkomen % van bruto-inkomen

Stomatologie 45,6% 15,9%

Heelkunde 31,9% 34,7%

Gynaecologie 29,5% 34,9%

Oogheelkunde 25,3% 10,1%

Keel-, neus- en oorheelkunde 20,8% 12,3%

Anesthesie 16,7% 31,5%

Pediatrie 16,7% 21,1%

Psychiatrie 16,6% 4,2%

Gastro-enterologie 11,6% 11,5%

Radiologie 4,0% 13,4%

Cardiologie 4,0% 15,0%

Pneumologie 4,0% 5,8%

10 Er werd alleen rekening gehouden met het inkomen verdiend in een ziekenhuis. Ereloon-
supplementen die buiten het ziekenhuis worden aangerekend, zijn niet in aanmerking 
genomen. 
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In België komen ereloonsupplementen ook de ziekenhuizen ten goede. In de 

meeste ziekenhuizen moeten de artsen een bepaald percentage van hun ereloon-

supplementen aan het ziekenhuis afdragen om mee de overheadkosten van het 

ziekenhuis te financieren. 

De uitgaven voor ereloonsupplementen stijgen veel sneller dan het groeiper-

centage van de totale uitgaven voor gezondheidszorg. De maatregelen die in  

België en Frankrijk zijn genomen om de kosteninflatie van ereloonsupplementen 

aan banden te leggen, hebben tot dusver nog niet geleid tot een stabilisering of 

verlaging van de ereloonsupplementen. 

4.2 Hoeveel bedragen de ereloonsupplementen van artsen  

in België en Frankrijk en hoe evolueren ze? 

In België worden per inwoner meer ereloonsupplementen aangerekend dan in 

Frankrijk (zie Tabel 5). Voor ambulante zorg is het verschil tussen de twee buur-

landen beperkt. Voor intramurale zorg daarentegen liggen de ereloonsupplementen 

per inwoner in België ruim drie keer hoger dan in Frankrijk. 

Tabel 5 Ereloonsupplementen van artsen in België en Frankrijk

België Frankrijk

Totaal
Gemiddelde 
per inwoner 

Totaal
Gemiddelde 
per inwoner

Ereloonsupplementen aange-
rekend voor ambulante zorg 

(2012)

€ 400  
miljoen

€ 36 € 1.851  
miljoen

€ 28

Ereloonsupplementen aange-
rekend in ziekenhuizen11 (2015)

€ 531  
miljoen

€ 47 € 937  
miljoen

€ 14

Bronnen: berekeningen van de auteur; DREES; Eurostat

In Belgische ziekenhuizen kunnen zowel “geconventioneerde” als “niet-geconven-

tioneerde” artsen voor eenpersoonskamers ereloonsupplementen aanrekenen; 

voor ambulante zorg kunnen alleen “niet-geconventioneerde” dat doen.12 Tussen 

2011 en 2017 daalde het percentage van “niet-geconventio neerde” huisartsen en 

11 Bronnen: RIZIV, Doc. NCAZ 2017/34. Te lezen op http://ima-aim.be/IMG/pdf/ima-rapport_
ereloonsupplementen.pdf; Fierla A.: Toujours plus de dépassements d’honoraires dans les 
cliniques privées. Le Figaro, 27 december 2016. Te lezen op http://www.lefigaro.fr/
conjoncture/2016/12/27/20002-20161227ARTFIG00087-les-depassements-d- 
honoraires-des-cliniques-privees-ont-augmente-de-30.php (2016).

12 “Geconventioneerde” artsen kunnen alleen maar ereloonsupplementen aanrekenen als de 
patiënt “speciale verzoeken” heeft (bv. een consultatie ’s avonds laat).
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specialisten respectievelijk van 12,3% naar 10,6% en van 20,0% naar 16,7% 

(RIZIV, 2016a).

In Frankrijk kende het percentage artsen die in sector 2 werken en ereloon-

supplementen mogen aanrekenen, een lichte stijging, van 24,7% in 2000 tot 

25,3% in 2014. Daar waar het percentage sector 2-huisartsen gedaald is van 

13,9% naar 9,0%, is het percentage “sector 2”-specialisten gestegen van 37,1% 

naar 43,4% (Sécurité sociale, 2016). 59% van alle nieuwe specialisten kiest 

ervoor om in sector 2 te werken (Barlet en Marbot, 2016). 

Het totaalbedrag van ereloonsupplementen dat in Belgische ziekenhuizen 

voor een klassiek ziekenhuis verblijf (= verblijf van minimum één nacht) werd 

aangerekend, is tussen 1998 en 2010 met 7,1% gestegen. In dezelfde periode steeg 

de globale ziekenhuisrekening van de patiënt met 3,0% (Christelijke Mutualiteit, 

2011).13 Na aanpassing voor inflatie stegen de ereloonsupplementen tussen 2004 

en 2015 met 32%, terwijl de globale rekening voor de patiënt met 5% daalde 

(Christelijke Mutualiteit, 2016). 

Jammer genoeg zijn er in België maar weinig gegevens over ereloonsup-

plementen voor ambulante zorg, waardoor we de evolutie in de tijd niet kunnen 

beoordelen. In Frankrijk zijn de gemiddelde ereloonsupplementen in sector 2 

gestegen van 25% van de officiële tarieven in 1990 tot 54% in 2010 (Léchenet, 

2012). Tussen 2011 en 2015 steeg het totaalbedrag van ereloonsupplementen in 

privéziekenhuizen van € 676 miljoen tot € 867 miljoen (+ 28%). In 2014 bedroe-

gen de door artsen aangerekende ereloonsupplementen in totaal € 2,8 miljard 

(Sécurité sociale, 2016b), tegenover € 2,4 miljard in 2011 (Auguste, 2012). 

Hoewel driekwart van de Belgische bevolking een complementaire ziektever-

zekering heeft die ereloon supplementen voor intramurale zorg dekt, is slechts 

5% gedekt voor ereloonsupplementen voor extra murale zorg. Dit kan verklaard 

worden door zowel aanbod- als vraagfactoren. Afzonderlijke rekeningen voor 

extramurale zorg zijn doorgaans niet zo hoog, terwijl ziekenhuisverblijven tot 

catastrofaal hoge medische kosten kunnen leiden. Een ziekteverzekering afslui-

ten om catastrofaal hoge kosten te dekken, is aantrekkelijker. Patiënten die aan 

een of meer chronische ziekten lijden, kunnen echter wel met hoge kosten voor 

extramurale zorg geconfronteerd worden. Kleine facturen voor extramurale zorg 

verwerken gaat voor de ziekteverzekeraars gepaard met een onevenredig hoge 

administratiekost. Zolang de meeste rekeningen voor extramurale zorg in een 

papieren versie worden aangeleverd, zullen de ziekteverzekeraars niet geneigd 

zijn om een complementaire ziekteverzekering te promoten die kosten voor 

extramurale zorg dekt. 

13 De vermelde cijfers (7,1% en 3,0%) zijn de samengestelde jaarlijkse groei. Ze zijn geba-
seerd op een analyse van alle ziekenhuisrekeningen van de leden van de Christelijke 
Mutualiteit. Op 31 december 2015 dekte de Christelijke Mutualiteit 4.574.738 mensen 
of 41,2% van de Belgische bevolking (RIZIV, 2016b). 



17

P
R

IV
É

-
U

IT
G

A
V

E
N

  
V

O
O

R
 G

E
Z

O
N

D
H

E
ID

S
Z

O
R

G

4.3 Hoe kan de kosteninflatie van ereloonsupplementen  

onder controle worden gehouden? 

Zowel de overheid als de verzekeraars kunnen maatregelen doorvoeren om de 

kosteninflatie van de ereloonsupplementen in te dijken. Ereloonsupplementen 

kunnen voor bepaalde categorieën van patiënten (bv. mensen met een laag 

inkomen) en in bepaalde omstandigheden (bv. spoedeisende hulp) verboden 

worden. Er kunnen referentietarieven opgesteld worden en er kan voor ere-

loonsupplementen een maximum bepaald worden. Aan aanbodzijde kunnen 

beperkingen wor   den ingevoerd en de verschillen in zorgkwaliteit kunnen geli-

miteerd worden. Ver    zekeraars die ereloonsupplementen dekken, kunnen ook 

een belangrijke rol spelen. De dekking van ereloonsupplementen kan zowel 

aan de zijde van de pa tiënt als aan de zijde van de arts een moreel risico inhou-

den. Verzekeraars kunnen het morele risico tegengaan door een aantal maatre-

gelen in te voeren, zoals: remgeld, franchise en managed care. Verzekeraars 

zouden er niet voor moeten terugschrikken om excessief hoge ereloonsupple-

menten bij de rechtbank aan te vechten. 

Zowel in België als in Frankrijk werden sommige maatregelen nog niet of 

slechts in beperkte mate ingevoerd (zie Tabel 6). Tot nog toe hebben de maat-

regelen die in deze landen wel werden ingevoerd, nog niet geleid tot een stabili-

sering of daling van de ereloonsupplementen. 

Tabel 6 Maatregelen om de kosteninflatie van ereloonsupplementen in te dijken 

Op initiatief van de overheid België Frankrijk

Ereloonsupplementen verbieden üa üa

Indicatieve/referentietarieven voor ereloonsupplementen opstellen – ü

Aan aanbodzijde beperkingen doorvoeren – ü

Ereloonsupplementen limiteren – –

De terugbetaling van ereloonsupplementen door een aanvullende 
ziekteverzekering limiteren

– ü

Verschillen in zorgkwaliteit limiteren ü b –

Op initiatief van de verzekeraars België Frankrijk

De terugbetaling van ereloonsupplementen limiteren ü ü

Over de ereloonsupplementen onderhandelen – –

Een franchise toepassen ü –

Remgeld toepassen – –

Excessief hoge ereloonsupplementen bij de rechtbank aanvechten – c – c
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a Zowel in België als in Frankrijk werden ereloonsupplementen alleen maar verboden 

voor beperkte groepen (bv. mensen die subsidies krijgen om een aanvullende ziektever-

zekering te kunnen afsluiten) en in bepaalde omstandigheden (bv. spoedeisende hulp). 
b Sinds januari 2017 mogen artsen niet langer een onderscheid maken tussen patiënten 

die ereloonsupplementen betalen, en patiënten die dat niet doen. Deze wet is alleen van 

toepassing voor intramurale gezondheidszorg. Het publiek kent de nieuwe regels niet 

goed. Tot nog toe werden ze ook nog niet afgedwongen. 
c Juridische stappen zijn alleen ondernomen door individuen in geïsoleerde gevallen.  

Er zijn alleen maar vonnissen van lagere rechtbanken. 

Aangezien ziekteverzekeringen die ereloonsupplementen dekken, vatbaar zijn 

voor moreel risico, is remgeld misschien wel een van de efficiëntste maatregelen 

om excessief hoge ereloonsupplementen tegen te gaan. Patiënten die 20% van de 

ereloonsupplementen out-of-pocket moeten betalen, zullen geneigd zijn om de 

hoogte van de ereloonsupplementen in vraag te stellen. Artsen die weten dat hun 

patiënt 20% uit eigen zak moet betalen, zullen misschien geneigd zijn om minder 

ereloonsupplementen aan te rekenen. 

4.4 Wat is de toegevoegde waarde van ereloonsupplementen van artsen?

Historisch gezien werd het systeem van ereloonsupplementen zowel in België als 

in Frankrijk ingevoerd om artsen de mogelijkheid te bieden, hun inkomsten te 

verhogen. Voor artsen is de toegevoegde waarde van ereloonsupplementen dan 

ook duidelijk: ze zijn een bron van (extra) inkomen. De toegevoegde waarde voor 

de patiënt is echter niet zo duidelijk. 

In de jaren negentig bogen de Belgische rechtbanken zich reeds over de vraag 

of het systeem van ereloonsupplementen gekoppeld aan het gebruik van een een-

persoonsziekenhuiskamer, vanuit juridisch standpunt gerechtvaardigd kon worden. 

Twee rechtbanken – respectievelijk in 1993 en 1997 – bepaalden dat ereloonsup-

plementen alleen maar aanvaardbaar zijn als de arts bijkomende gezond-

heidsdiensten verstrekt (‘qu’il existe un “supplément” de prestations en contre-

partie du “suppléments d’honoraires”‘).14 De rechters oordeelden dat, om de 

ereloonsupplementen te kunnen rechtvaardigen, extra diensten verstrekt moeten 

worden voor het extra geld dat wordt betaald (quid pro quo). Aangezien het  

vonnissen betrof van de rechtbank van eerste aanleg, hadden de uitspraken maar 

een beperkte impact. 

14 Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 27 mei 1993, DCCR 1994, 762. Rechtbank van 
eerste aanleg Luik, 12 november 1997, JLMB, 1999, 277.
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Voor bepaalde categorieën van zelfstandige medische specialisten vormen de 

ereloonsupplementen een substantieel onderdeel van hun inkomen. Ereloonsup-

plementen zijn goed voor 35% en 32% van het totale inkomen van respectievelijk 

Belgische en Franse chirurgen.

In België komen ereloonsupplementen ook ziekenhuizen ten goede. In de 

meeste ziekenhuizen moeten de artsen een bepaald percentage van hun ereloon-

supplementen aan het ziekenhuis afdragen om mee de overheadkosten van het 

ziekenhuis te financieren.

Patiënten die bereid zijn om ereloonsupplementen te betalen, kunnen op een 

voor hen gepast uur op consultatie gaan, bijvoorbeeld ’s avonds laat, of genieten 

van een comfortabele eenpersoonskamer in het ziekenhuis. Hoewel het begrijpe-

lijk is dat een patiënt voor het gebruik van een luxueuze privékamer meer moet 

betalen aan het ziekenhuis, valt minder goed te begrijpen waarom hij/zij voor het 

gebruik van een eenpersoonskamer meer zou moeten betalen aan de arts. 

Een arts kan weigeren om een patiënt te behandelen als deze patiënt niet 

bereid is om de ereloon supplementen die hij vraagt, te betalen. Dormont en Péron 

(2016) stelden vast dat Franse patiënten soms op consultatie gaan bij specialisten 

van sector 2, die ereloonsupplementen mogen aan rekenen, alleen omdat ze moei-

lijk toegang hebben tot andere artsen, d.w.z. specialisten van sector 1, die geen 

ereloonsupplementen mogen aanrekenen. In bepaalde regio’s zijn er minder spe-

cialisten van sector 1 en kijken patiënten aan tegen zoekkosten, wachttijden en 

vervoerskosten als ze een specialist willen raadplegen die niet meer dan het  

wettelijke tarief mag aanrekenen. 

In de Belgische ziekenhuizen zijn de ereloonsupplementen gelinkt aan het 

gebruik van een eenpersoons kamer. Uit een overzicht van de literatuur blijkt dat 

eenpersoonskamers een beperkt effect hebben op de tevredenheid van de patiënt 

inzake de zorg, het lawaai, de kwaliteit van de slaap en de ervaring van privacy en 

waardigheid (van de Glind et al., 2007). Wat de besmettingscijfers in ziekenhui-

zen betreft, zijn de resultaten tegenstrijdig. Wat het herstel en de veiligheid van de 

patiënt betreft, waren er geen afdoende resultaten. 

Dat er in Frankrijk zo veel medische specialisten van sector 2 zijn, die ereloon-

supplementen mogen aanrekenen, kan worden verklaard door het feit dat patiënten 

menen dat deze artsen een betere zorgkwaliteit leveren (Dormont en Péron, 2016). 

Het idee dat een dure arts ook een uitstekende arts moet zijn, speelt wellicht ook een 

rol. Mogelijk hechten patiënten ook belang aan ereloonsupplementen omdat ze gelo-

ven dat die de artsen ertoe aanzetten om extra inspanningen te leveren. 

Kortom: wat voor een arts de toegevoegde waarde van ereloonsupplementen 

is, is duidelijk: extra inkomsten. Ook ziekenhuizen kunnen baat hebben bij ere-

loonsupplementen, want zij krijgen mogelijk een deel van de aangerekende  

ereloonsupplementen. Patiënten die in staat en bereid zijn om ereloonsupplemen-

ten te betalen, kunnen comfort kopen, bijvoorbeeld passende consultatie-uren 

(’s  avonds laat) of een eenpersoonskamer in een ziekenhuis. Aangezien artsen 
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kunnen weigeren om patiënten die geen ereloonsupplementen betalen, te behan-

delen, garandeert de bereidheid om aan een arts wel ereloonsupplementen te 

be talen, dat de patiënt zijn arts vrij kan kiezen. 

4.5 Is er in België een toekomst voor ereloonsupplementen? 

In Belgische ziekenhuizen mogen alleen in eenpersoonskamers ereloonsupple-

menten aangerekend worden. De link tussen ereloonsupplementen en eenper-

soonskamers heeft een negatief effect op het comfortniveau in Belgische zieken-

huizen. In de rest van de economie zijn eenpersoonskamers al lang standaard 

geworden. We kunnen ons immers niet inbeelden dat de receptionist van het 

hotel ons meedeelt dat we de nacht zullen doorbrengen met X, Y of Z in het bed 

naast het onze. Nu privacy almaar meer gewaardeerd wordt, zou het beter zijn 

om het verband tussen eenpersoonskamers en ereloonsupplementen te verbreken 

en aan elke patiënt een eenpersoonskamer aan te bieden. 

De relatie tussen PZV’s en het systeem van ereloonsupplementen kan eveneens 

in vraag worden ge steld. Mensen met een PZV zijn mogelijk minder prijsgevoelig. 

Als de zorgverstrekker weet dat een patiënt aanvullend verzekerd is, zou hij wel 

eens meer kunnen rekenen. Bijgevolg kan een PZV een inflatoir effect hebben op 

ereloonsupplementen. Dit inflatoire effect kan geneutraliseerd worden door 

ef ficiënte regelingen met eigen betalingen uit te werken voor de terugbetaling van 

ereloonsupple menten (franchise, remgeld). 

Een bredere keuze aan zorgverstrekkers aanbieden en toegang verschaffen tot een 

gewenste zorgver strekker, zijn functies waarin een PZV kan voorzien. Ereloon-

supplementen kunnen toegang verschaffen tot een gewenste arts (bv. een arts die 

werkt in een privéziekenhuis – ‘clinique privée’ – in Frankrijk of een diensthoofd 

– ‘Chefarzt’ – in Duitsland). Het huidige systeem van ereloonsupplementen is 

 echter niet houdbaar. Ereloonsupplementen gaan gepaard met kosteninflatie en 

wat de toegevoegde waarde is voor de patiënt, is niet duidelijk. De patiënten zou-

den extra waarde moeten krijgen voor het extra geld dat ze betalen. Nu is er maar 

weinig transparantie aangaande de kwaliteit van de zorg verstrekt door een arts 

die ereloonsupplementen aanrekent. 

Er zou een systeem uitgewerkt kunnen worden waarbij artsen – in plaats van 

ereloonsupplementen aan te rekenen boven op de tarieven van de sociale zeker-

heid – hun erelonen vrij kunnen bepalen, maar zonder terugbetaling door de ver-

plichte basisziekteverzekering. Een dergelijk systeem bestaat in Frank rijk, waar 

zo’n duizend (sector 3-)artsen niet door de verplichte basisziekteverzekering 

terugbetaald worden. Ze moeten bewijzen dat ze het (extra) geld waard zijn. Als 

een dergelijk systeem bestaat, is het van belang – om billijkheidsredenen – dat de 

verplichte basisziekteverzekering een veelomvattende dekking en een goede zorg-

kwaliteit biedt. Het voordeel van zulk een systeem is dat de artsen een duidelijke 

keuze zullen moeten maken: ofwel werken ze binnen het socialezekerheidsstelsel 
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(en nemen ze de socialezekerheidstarieven volledig in acht), ofwel werken ze buiten 

het socialezekerheidsstelsel (en zijn ze vrij om hun eigen erelonen te bepalen). Het 

nadeel is dat artsen die ervoor kiezen om uit het socialezekerheidsstelsel te stappen, 

niet langer toegankelijk zijn voor mensen met een laag inkomen. Dit kan er zelfs 

toe leiden dat topartsen alleen voor de welgestelden toegankelijk zijn. Het huidige 

systeem van ereloonsupplementen houdt dit risico echter ook in. 

Een andere mogelijkheid is de private of onafhankelijke medische sector in 

het Verenigd Koninkrijk (UK). In de UK kunnen artsen een privépraktijk hebben én 

voor het National Health System (NHS) werken. Zo kan een arts drie dagen per 

week voor het NHS werken en de overige twee dagen in een privépraktijk werken. 

Privépraktijken worden niet gedekt door de sociale zekerheid, maar ze kunnen 

wel door een privéziekteverzekering gedekt worden. Ongeveer 11% van de Britse 

bevolking heeft een privéziekte verzekering. Sommige mensen nemen zelf een ver-

zekering, voor andere is het in hun loonpakket inbegrepen. 

11% van de Duitse bevolking is volledig gedekt – vanaf de eerste euro – door 

een privé (substitutieve) ziekteverzekering (“privépatiënten”). Voor privépatiën-

ten kunnen artsen hogere erelonen aanrekenen. Hoeveel hoger deze erelonen dan 

zijn, is in regels vastgelegd. Voor persoonlijke diensten moeten privépatiënten 

– afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de vereiste tijd – tot 130% boven op 

het officiële tarief betalen. Voor technische diensten zijn ereloonsupplementen 

beperkt tot 80%, voor laboratoriumonderzoeken is 15% de limiet. Wanneer het 

om een bijzonder complex en tijdrovend medisch probleem gaat, kunnen de ere-

loonsupplementen oplopen tot 250% voor persoonlijke diensten, tot 150% voor 

technische diensten en tot 30% voor laboratoriumonderzoeken. Deze hogere ere-

loonsupplementen moeten schriftelijk bevestigd worden. Uitzonderlijk kunnen 

deze limieten overschreden worden op voorwaarde dat er met de patiënt een 

schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten (“Honorarvereinbarung”).15

Ereloonsupplementen koppelen aan het type van ziekenhuiskamer is onge-

rijmd. Ereloonsupplementen zouden eerder gekoppeld moeten worden aan de 

“conventiestatus” van de arts. Dat is het geval in Frankrijk, zowel voor ziekenhuis- 

als ambulante zorg; in België geldt dat alleen voor ambulante zorg. Aan artsen die 

de conventie aanvaarden en de door de sociale zekerheid vastgelegde tarieven in 

acht nemen, zou men een aanzienlijke verlaging van de te betalen socialezeker-

heidsbijdragen kunnen toekennen (en niet alleen een – beperkt – extra pensioen). 

Alleen artsen die de conventie niet aanvaarden, zouden dan nog ereloonsupple-

menten mogen aanrekenen. Ideaal zou echter zijn als de hoogte van deze ereloon-

supplementen gereguleerd zou zijn (zoals in Duitsland). Met het oog daarop zou 

de privéziekteverzekering haar eigen conventiesysteem kunnen creëren. 

15 Verband der privaten Krankenversicherung. PKV-Info. Die Gebührenordnung für Arzte, 
ein kleiner Leitfaden. http://www.dkv.com/downloads/die_gebuehrenordnung_fuer_
aerzte_ein_kleiner_leitfaden.pdf.
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5   Toegang tot nieuwe gezondheids-
technologieën

5.1 Inleiding

Nieuwe gezondheidstechnologieën verschijnen op de markt aan een snel tempo 

en – soms – met een enorm prijskaartje. Toegang verschaffen tot de nieuwe 

gezondheidstechnologieën is voor heel wat landen met een verplichte basisziekte-

verzekering een uitdaging van formaat. 

De verplichte basisziekteverzekering mag dan doorgaans een brede waaier 

van gezondheidstech nologieën dekken, nieuwe technologieën worden niet 

altijd – snel – terugbetaald, om budgettaire redenen of omdat de medische 

noodzaak (nog) niet unaniem wordt aanvaard. De nationale gezond-

heidsinstanties kunnen beslissen om een nieuwe gezondheidstechnologie niet te 

dekken, ook al wordt ze erkend door centra voor evaluatie van gezondheids-

technologie (Health Technology Assessment (HTA)) en/of is ze in andere landen 

door ziekteverzekeraars gedekt. 

Het HTA Core Model wordt tegenwoordig op grote schaal gebruikt om 

nieuwe gezondheidstechnolo gieën te beoordelen. Dankzij dit model kunnen 

HTA-resultaten doeltreffend internationaal worden geproduceerd en gedeeld, in 

een gestructureerd formaat (Lampe et al., 2009). Het model legt de klemtoon 

op de multidisciplinaire aard van beoordelingen en betreft de volgende negen 

domeinen: (1) gezondheidsproblemen en huidig gebruik van de technologie, (2) 

beschrijving en technische kenmerken van de technologie, (3) veiligheid, (4) 

klinische doeltreffendheid, (5) kosten en economische evaluatie, (6) ethische 

analyse, (7) organisatorische aspecten, (8) patiënten en sociale aspecten en (9) 

juridische aspecten.16 

Het vijfde domein, “kosten en economische evaluatie”, is uitermate belang-

rijk voor de terugbetaling van nieuwe gezondheidstechnologieën door de 

ziekteverze kering. De economische evaluatie bestaat uit een vergelijkende analyse 

van alternatieve wijzen van aanpak in termen van zowel de kosten als de gevolgen 

(Drummond et al., 2015). De bedoeling van het domein “kosten en economische 

evaluatie” is om inzake de kosten en baten van gezondheidstechnologieën oorde-

len te formuleren, met daarin informatie over de kosten, resultaten op het vlak 

van gezondheid en economische doeltreffendheid (Canadian Coordi nating Office 

for Health Technology Assessment, 1994). In hoofdzaak vijf types van economi-

sche beoor delingen kunnen bijdragen tot het HTA: kosteneffectiviteitsanalyse, 

16 Het HTA Core Model is terug te vinden op: https://www.eunethta.eu/hta-core-model/. 
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kosten-utiliteitsanalyse, kosten-gevolgenanalyse, kosten-batenanalyse en kosten-

minimaliseringsanalyse. De kosteneffectiviteitsanalyse (CEA) vergelijkt de kosten 

en effecten van ten minste twee alternatieve technologieën. De resultaten van deze 

analyses worden doorgaans uitgedrukt in de vorm van een incrementele 

kosteneffectiviteits ratio (ICER). Een ICER is het geraamde verschil in kosten tussen 

de comparatoren, gedeeld door het geraamde verschil in effect tussen de compa-

ratoren. In een voorbeeld waar de effecten van de com paratoren in levensjaren 

worden gemeten, zou de geraamde ICER weergegeven kunnen worden als de kos-

ten per gewonnen levensjaar. De ICER-benadering is momenteel de meest gebruikte 

maatstaf voor economische beoordelingen. Of een nieuwe technologie “rendabel” 

genoemd kan worden, hangt af van de “bereidheid van de besluitvormers om te 

betalen” of de “maatschappelijke bereidheid om te betalen” voor een bijkomende 

eenheid gezondheidsresultaat (de zogenaamde “ICER threshold”). Een van de 

hoofddoelstellingen van een gezondheidszorgsysteem is dat gezondheidsresultaten 

worden gemaximaliseerd naargelang van de beschikbare middelen; in dat opzicht 

kan een technologie worden beschouwd als “kostenefficiënt”, d.w.z. dat ze de 

economische efficiëntie in de gezondheidszorg verbetert, als de ICER lager ligt dan 

een drempelwaarde (threshold). Als de geraamde ICER hoger ligt dan de drempel, 

wordt de technologie niet gezien als kostenefficiënt en zou de toewijzing van mid-

delen voor deze technologie, voor de gezondheidszorg waarschijnlijk geen hogere 

economische efficiëntie opleveren (Cleemput et al., 2009). 

Hoe toegankelijk nieuwe gezondheidstechnologieën zijn, kan het best geïllus-

treerd worden met enkele voorbeelden. Het eerste voorbeeld heeft betrekking op 

verschillende landen; de overige verwijzen naar de situatie in België. 

Ongeveer 1% van de bevolking in westerse landen is besmet met het hepatitis 

C-virus. Hepatitis C kan leiden tot levercirrose en leverkanker. Enkele jaren 

ge leden kwam er nieuwe medicatie op de markt die het hepatitis C-virus kan uit-

roeien. Aangezien deze medicatie tussen de € 30.000 en € 50.000 per patiënt kost 

en ongeveer 1% van de bevolking besmet is, is de terugbetaling door de verplichte 

ziekteverzeke ring in vele landen beperkt tot patiënten die al met levercirrose kam-

pen. Mensen die met het hepatitis C-virus besmet zijn en willen vermijden dat ze 

levercirrose ontwikkelen, moeten uit eigen zak voor de nieuwe medicatie betalen. 

De Christelijke Mutualiteit is het grootste ziekenfonds in België en verstrekt 

niet alleen de verplichte basisziekteverzekering, maar ook PZV’s. In november 

2017 stelde de Christelijke Mutualiteit dat PZV een must is in geval van hospi-

talisatie, zelfs als de patiënt niet kiest voor een eenpersoonskamer: “In een 

kamer voor twee of meer personen mogen inderdaad geen ereloon- en kamer-

supplementen aange rekend worden. Toch kan de factuur ook dan hoog oplo-

pen. Want er kunnen wel bedragen worden aangerekend die niet worden terug-

betaald door de ziekteverzekering en dus niet worden meegeteld voor de 

maximumfactuur. Dat zijn bijvoorbeeld niet-vergoedbare implantaten zoals 

bepaalde heupprothesen, sommige lenzen bij cataract operaties of fixatiemateriaal 
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bij botfracturen. [...] Deze kosten moet je dan volledig uit eigen zak betalen.” 

(Christelijke Mutualiteit, i.p.v. ; 2017). 

In sommige Belgische ziekenhuizen zijn er lijsten met duidelijk omschreven 

gezondheidstechnologieën die voor de patiënt beschikbaar zijn en die hij uit eigen 

zak moet betalen. Een voorbeeld van een behandeling die – tussen 2011 en 2014 

– uit eigen zak betaald moest worden, is de heupprothese van trabeculair metaal 

(€ 2.500), die gebruikt wordt wanneer een vroeger geïmplanteerde heupprothese 

moet worden vervangen. Het gebruik van trabeculair metaal verhoogt de stabili-

teit van het implantaat en maakt biologische ingroei mogelijk, wat bijdraagt tot 

de fixatie op lange termijn. Een orthopedisch chirurg legde uit hoe de keuze wordt 

gemaakt tussen een klassiek heupimplantaat, dat door de verplichte basisziekte-

verzekering wordt betaald, en een heupimplantaat van trabeculair metaal, dat de 

patiënt zelf betaalt: “De optie heupimplantaat van trabeculair metaal wordt alleen 

met financieel welgestelde patiënten besproken. Het is heel gênant om een behan-

delingsoptie te bespreken met patiënten die ze zich niet kunnen veroorloven”. 

Als een been tot boven de knie wordt geamputeerd, kunnen patiënten in  

België kiezen tussen een (elektro)mechanische en een door microprocessor gestuurde 

beenprothese. De technologie voor de door microprocessor gestuurde beenprothese 

benadert het natuurlijke stappen het dichtst. In België vergoedt de verplichte basis-

ziekteverzekering alleen de elektromechanische beenprotheses. Patiënten die een 

door microprocessor gestuurde beenprothese willen, moeten zowat € 30.000 zelf 

betalen. Na vijf à zeven jaar moet de beenprothese vervangen worden. 

Stenting voor stenose van de halsslagader is een procedure die gebruikt kan 

worden om een vernauwde halsslagader weer open te maken. Daarbij wordt een 

klein, rekbaar buisje, “stent” genaamd, in de vernauwde slagader aangebracht. Er 

zijn twee halsslagaders – één aan elke zijde van de hals – die bloed naar de her-

senen brengen. Deze slagaders kunnen vernauwen en beschadigd raken door de 

afzetting van vetten, plaque genaamd. Als de plaque openbreekt, kan een bloed-

klonter ontstaan, die dan in de hersenen terecht kan komen en zo een beroerte 

kan veroorzaken. Stenting voor stenose van de halsslagader verbetert de door-

stroom van bloed naar de hersenen en doet het risico op beroerte afnemen. Stents 

voor halsslagaders worden in België niet door de verplichte ziekteverzekering 

terugbetaald. Stents voor halsslagaders – die tussen € 1000 en € 1500 kosten – 

moeten door de patiënt zelf worden betaald. 
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5.2 Welke rol kan de vrijwillige privéziekteverzekering spelen  

op het vlak van toegang tot nieuwe gezondheidstechnologieën? 

In België wordt de rol die de vrijwillige privéziekteverzekering (PZV) speelt inzake 

de dekking van nieuwe gezondheidstechnologieën, door de overheid erkend. Het 

Belgische “Bijzonder Solidariteitsfonds” (BSF), dat integraal deel uitmaakt van de 

verplichte basisziekteverzekering, stipuleert expliciet dat patiënten eerst moeten 

proberen om voor een nieuwe gezondheidstechnologie terugbetaling te bekomen 

via een PZV, vooraleer ze bij het Fonds een verzoek kunnen indienen.17 

Als de PZV de nieuwe gezondheidstechnologieën terugbetaalt, wordt het 

gebruik ervan bevorderd, bv. door technologieën terug te betalen die nog niet 

door de verplichte basisziekteverzekering worden terugbetaald, maar die op dat 

ogenblik worden onderzocht met het oog op terugbetaling (= “wacht-

kamerfunctie”). Risicoaverse individuen zullen niet alleen hun gezondheid, maar 

ook hun welvaart willen beschermen, door voor zichzelf de toegang te garanderen 

tot dure gezondheidstechnologieën die (nog) niet door de verplichte basisziekte-

verzekering gedekt zijn. In alle types van gezondheidszorgstel sels worden almaar 

vaker pogingen gedaan om een “essentieel” gezondheidszorgpakket samen te stel-

len dat door de verplichte basisziekteverzekering gedekt is (Jost, 2005). Doordat 

het aanbod van en de vraag naar gezondheidstechnologieën maar blijven toene-

men én er ook steeds meer budgettaire restricties zijn, komt de veelomvattendheid 

van het wettelijke zorgpakket onder druk te staan. Smith (2013) onderzocht hoe 

dit zorgpakket waartoe alle burgers vrije toegang hebben, wordt gekozen als de 

doelstellingen én financiële bescherming én verbetering van de gezondheid inhou-

den. De voornaamste bekommernis is het type van privémarkten die beschikbaar 

zijn, en hoe de patiënt reageert wanneer een behandeling niet door zulk een pakket 

wordt gedekt. Smith (2013) ziet drie scenario’s: geen privézorg beschikbaar; een 

spotmarkt van privégezondheidszorg die out-of-pocket wordt betaald; en een 

markt van vooraf betaalde, complementaire privéverzekeringen. Hij komt tot de 

conclusie dat de overheid voor een optimaal systeem van dekking borg kan staan 

door een zorgpakket te definiëren dat bij de herverdelingsdoeleinden aansluit, en 

door een markt van vrijwillige, complementaire verzekeringen te ondersteunen. 

Toegang verlenen tot (nieuwe) gezondheidstechnologieën die (nog) niet door 

de verplichte basis ziekteverzekering terugbetaald worden, is een belangrijke rol die 

de PZV moet spelen. Volgens Thomson en Mossialos (2009) is deze rol significanter 

dan aan de verzekerden een grotere keuze van zorgverstrekkers aan te bieden en hun 

toe te laten om wachtlijsten voor een door de overheid gefinan cierde behandeling 

te omzeilen. Een PZV die nieuwe gezondheidstechnologieën dekt, is een goede zaak 

17 Artikel 25 septies. §1, 4° Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (Wet op de ziekteverzekering). 
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op voorwaarde dat de overheid het bestaan van PZV’s niet aanwendt om de kosten 

van publieke naar privéfinancieringsbronnen door te schuiven. PZV’s genereren soli-

dariteit tussen diegenen die een PZV hebben onderschreven. Dat is beter dan een 

situatie zonder PZV, waar de toegang tot dure nieuwe gezondheidstechnologieën 

voorbehouden is voor “the happy few” (= de rijken). Als de voltallige bevol king 

toegang zou moeten hebben, zou elke nieuwe gezondheidstechnologie onmiddel-

lijk door de verplichte basisziekteverzekering terugbetaald moeten worden. Dit is 

echter door budgettaire restricties niet steeds haalbaar. Een alternatieve en minder 

dure oplossing zou zijn als de overheid PZV’s zou subsidiëren om ook mensen met 

een laag inkomen toegang te verlenen tot de nieuwe gezondheids technologieën. In 

Frankrijk bijvoorbeeld subsidieert de overheid mensen met een laag inkomen 

zodat ze een PZV kunnen afsluiten. 

De terugbetaling van nieuwe gezondheidstechnologieën door een PZV wordt 

vaak gevolgd door terug betaling door de verplichte basisziekteverzekering. Terug-

betaling door een PZV wordt door gezond heidstechnologische bedrijven en zorg-

verstrekkers als argument aangehaald wanneer ze lobbyen voor de terugbetaling 

door de verplichte basisziekteverzekering. Daarom moet de dekking van nieuwe 

gezondheidstechnologieën door een PZV zorgvuldig worden overwogen. Empi-

risch onderbouwde geneeskunde moet hierbij het richtsnoer zijn. Terugbetaling 

door een PVZ kan therapieën die niet empirisch onderbouwd zijn, een zeker aura 

van achtenswaardigheid geven. Dat is bijvoorbeeld het geval voor alternatieve 

geneeskunde (bv. homeopathie), die soms door een PZV wordt terugbetaald. 

Transparantie aangaande de beschikbaarheid van nieuwe gezondheidstech-

nologieën is belangrijk. Patiënten hebben het recht om te weten dat er een 

nieuwe technologie op de markt is, zelfs als hun arts ervan uitgaat dat zijn pati-

enten die nieuwe technologie niet zelf kunnen bekostigen. De patiënt moet zelf 

kunnen beslissen of hij voor nieuwe gezondheidstechnologie wil betalen of niet. 

Misschien heeft de patiënt wel toegang tot andere middelen (bv. via vrienden, 

familie of crowdfunding) waarvan de arts niet op de hoogte is. De patiënt kan 

ook beslissen om zich van andere consumptie te onthouden om de nieuwe 

gezondheidstechnologie te kunnen financieren. 

Weisbrod (1991) heeft aangetoond hoe de uitbreiding van de ziekteverzeke-

ring heeft bijgedragen tot de financiering van de ontwikkeling van nieuwe gezond-

heidstechnologieën en hoe nieuwe technologieën de vraag naar verzekering heb-

ben doen toenemen. In tijden waarin de budgetten voor de verplichte 

basis  ziekte ver zekering eerder krap zijn, zouden PZV’s bijkomende fondsen kunnen 

genereren voor nieuwe gezondheidstechnologieën. Op die manier zouden PZV’s 

kunnen bijdragen tot de verdere evolutie van gezondheidstechnologie. 

In 2006 besliste de Nederlandse regering om tandzorg en fysiotherapie uit het 

basispakket te halen. Alleen electieve behandelingen zijn door de verplichte basis-

ziekteverzekering gedekt (bv. tandzorg voor kinderen jonger dan 18 en fysio-

therapie voor zware ziekten). Nederlandse patiënten kunnen voor tand zorg en 
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fysiotherapie een privéziekteverzekering afsluiten. In veel landen is de terugbe-

taling van tand zorg en fysiotherapie door de verplichte basisziekteverzekering, 

eerder beperkt. Door deze twee uit het basispakket te halen, komt er geld vrij; 

geld dat bijvoorbeeld gebruikt zou kunnen worden voor een betere en snellere 

terugbetaling van nieuwe, dure kankerbehandelingen door de verplichte 

basisziekte verzekering. Door dekking te voorzien voor zogenaamde minder essen-

tiële gezondheidszorgdiensten, kunnen PZV’s de overheid helpen om geld vrij te 

maken voor nieuwe, dure gezondheidstechnologieën. 

Kortom, door technologieën te dekken die (nog) niet door de verplichte basis-

ziekteverzekering wordt terugbetaald, kunnen PZV’s een significante rol spelen bij 

het verschaffen van toegang tot nieuwe gezondheidstechnologieën. Om recht-

vaardigheidsredenen zou het wettelijke zorgpakket echter alle essentiële (nieuwe) 

gezondheidstechnologieën moeten bevatten. 
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6 Reglementering van PZV-markten 

6.1 Inleiding

In de Europese Unie (EU) is de vrijwillige privéziekteverzekering (PZV) in principe 

onderworpen aan de vrijemarktregels en de concurrentie. Bij wijze van uitzonde-

ring kunnen regeringen regels opleggen die de vrije concurrentie aan banden leggen, 

als een PZV dient als een gedeeltelijk of volwaardig alternatief voor dekking van 

gezondheidszorg door het wettelijke socialezekerheidsstelsel (“substitutieve 

ziektever zekering”). Terwijl de Europese schadeverzekeringsrichtlijnen, die tot 

doel hebben, de werking van de vrije markt te stimuleren, ook van toepassing zijn 

op PZV’s, heeft de overheid in sommige lidstaten de toepassing van de vrijemarkt-

regels op de PZV-markt beperkt. Om de – vaak forse – premiestijgingen van PZV-

contracten tegen te gaan, is in België een “medische index” gecreëerd. Premies 

kunnen maar verhoogd worden op basis van de consumptieprijsindex of de medi-

sche index.18 Alleen wanneer een PZV-product verlieslatend is of dreigt te worden, 

kan de toezichthoudende overheid – de Nationale Bank van België – beslissen dat 

de premies moeten worden verhoogd.19 De vraag rijst echter of een dergelijke 

regelgeving, die de vrije markt aan banden legt, wel in het belang is van de consu-

ment. Zo kan de medische index niet negatief zijn, zelfs als de kostenevolutie in 

de gezondheidszorg wel negatief zou zijn. Een andere kwestie is dat door een 

medische index zoals deze, de zorgverzekeraars er wel eens van zouden kunnen 

afzien om de kosten te drukken, omdat ze weten dat kostenstijgingen uiteindelijk 

toch door de medische index gedekt zijn. Op die manier zou de toepassing van de 

medische index zelfs een inflatoir effect kunnen hebben. 

In België dekken de PZV’s hoofdzakelijk de ziekenhuiskosten. Ongeveer de helft 

van het geld dat door een PZV wordt terugbetaald, gaat naar de kosten voor het 

verblijf in een eenpersoonskamer. Aangezien de zorgkwaliteit in een eenpersoons-

kamer niet beter is dan in een twee- of meerpersoonskamer, wordt het moeilijk om 

de visie staande te houden dat speciale bescherming van de overheid noodzakelijk 

is om de toegang tot eenpersoonskamers veilig te stellen. 

18 Een wet van 17 juni 2009 beperkt de stijgingen van premies voor bestaande contracten 
tot de stijging van de consumptieprijsindex of de medische index als en alleen als de medi-
sche index sneller evolueert dan de consump tieprijsindex (artikel 204 Verzekeringswet). 
De medische index is een weerspiegeling van de evolutie van de patiëntenfactuur. Omdat 
de medische index geen rekening hield met de parameter “vergrijzingsvoorzieningen”, 
werd hij op 29 december 2001 door de Raad van State geannuleerd. Bij koninklijk besluit 
van 16 maart 2016 werd een nieuwe medische index gecreëerd, deze keer met een voor-
ziening – boven op de evolutie van de schade-uitgaven – van maximum 2% om de indexa-
tie van vergrijzingsvoorzieningen te dekken. 

19 Art. 204, §4 Verzekeringswet (wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen,  
Bel gisch staatsblad, 30 april 2014).
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In Frankrijk wordt een belastingvrijstelling toegekend aan PZV’s die niet aan 

risicoselectie doen. Het is niet zeker dat dit een ideale oplossing is, aangezien risi-

coselectie noodzakelijk is om antiselectie tegen te gaan en zo bestaande klanten te 

beschermen tegen “free riders” die misbruik maken van de verzekering. 

Recente jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) leidt tot 

onzekerheid betreffende de toepassing van de vrijemarktprincipes die zijn 

op genomen in de schadeverzekeringsrichtlijnen van de EU. In twee geschillen 

(Commissie vs. Slovenië (2012)20 en DKV België nv vs. de Belgische consumenten-

vereniging Test Aankoop vzw (2013)21) gaf het EHvJ blijk van een uiteenlopende 

visie aangaande de kwestie of de tussenkomst van de overheid bij de prijsbepaling 

van PZV-contracten, strookt met de EU-regelgeving. Enerzijds concludeerde het 

Hof, in zijn uitspraak van 26 januari 2012 in Commissie vs. Slovenië, dat de Slo-

veense regels i.v.m. de complementaire ziekteverzekering niet conform zijn met de 

EU-schadeverzekeringsricht lijnen. Het Hof oordeelde dat een aantal voorzie-

ningen in de Sloveense wet betreffende gezondheidszorg en ziekteverzekering 

(“Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju” (“zzvzz”)) geen 

rekening hielden met enkele basisprincipes van de Europese schadeverze-

keringsrichtlijnen. In zijn uitspraak van 7 maart 2013 in de zaak DKV België nv 

daarentegen hand haafde het Hof het systeem van restrictieve prijsregulering voor 

bestaande PZV-contracten in België. Het Hof aanvaardde de eis dat voorgestelde 

verhogingen van premies vooraf worden meegedeeld en goedgekeurd, in de Bel-

gische, maar niet in de Sloveense context. 

6.2 In welke mate zijn de vrijemarktregels effectief van toepassing  

op de vrijwillige privéziekteverzekering? 

Behalve de algemene verdragsbepalingen betreffende de vrijheid van vestiging 

(Artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU)22) en betreffende het vrij verrichten van diensten (artikel 56 VWEU), keurde 

de EU specifieke schadeverzekeringsrichtlijnen goed met als doel, de concurrentie 

op de Europese verzekeringsmarkt te stimuleren.23 Considerans 19 van de derde 

20 Zaak C-185/11, Commissie vs. Slovenië ecli:eu:c:2012:43.

21 Zaak C-577/11, DKV België nv vs. de Belgische consumentenvereniging Test Aankoop 
vzw ecli:eu:c:2013:146.

22 Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, PB 
C 202, 7 juni 2016, pp. 47–200.

23 Voor een analyse van het toepasselijke Europese wettelijke kader, zie F. Paolucci, A. Den 
Exter en W.P.M.M. van de Ven, “Solidarity in competitive health insurance markets: ana-
lysing the relevant EC legal framework”, Health Economics, Policy and Law 1(2) (2006) 
107–126.
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schade verzekeringsrichtlijn24 bepaalt dat “het in het kader van de interne markt in 

het belang van de verzeke ringnemer is dat hij toegang heeft tot een zo breed 

mogelijke waaier van in de Gemeenschap aange boden verzekeringsproducten, 

waaruit hij de keuze kan maken die het best aan zijn behoeften voldoet”. 

Artikel 54 van de derde schadeverzekeringsrichtlijn voorziet een uitzondering 

op deze regel. Een lidstaat kan op grond van het “algemeen belang” specifieke 

regels opleggen voor verzekeringscontracten, die “kunnen dienen als een gedeelte-

lijk of volwaardig alternatief voor de ziekteverzekering die door het wettelijke 

socialezekerheidsstelsel wordt verstrekt.” Waar dit het geval is, kan een lidstaat van 

de privéverzekeraars eisen “dat deze contracten voldoen aan de door die lidstaat 

vastgestelde bijzondere wettelijke bepalingen ter bescherming van het algemeen 

belang waarop deze verzekering betrekking heeft”.25 Er kunnen wettelijke bepalin-

gen worden ingevoerd indien de privédekking een gedeeltelijk of volwaardig alter-

natief vormt voor de wettelijke dekking: acceptatieplicht, geen premiedifferentia-

tie, levenslange dekking, gestandaardiseerde polissen waarvan de dekking 

gelijkloopt met die van het wettelijke ziekteverzekeringsstelsel en waarvoor de 

premie niet hoger is dan een voorgeschreven maximum, deelname aan risico-

vereveningsstelsels (“compensatiestelsels” genoemd) en de organisatie van PZV’s 

op dezelfde technische basis als die van een levensverzekering.26 Als maatregelen 

worden genomen om het algemeen belang te beschermen, moet bewezen worden 

dat ze noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot het doel dat ze beogen; ze 

mogen het recht op vrije vestiging of het vrij verrichten van diensten niet onterecht 

aan banden leggen; en ze moeten op identieke wijze van toepassing zijn voor alle 

verzekeraars die in een lidstaat actief zijn. 

In zijn schrijven van 25 november 2008, waarin hij antwoordt op een vraag 

van de Nederlandse regering over de toepassing van de EU-reglementering betref-

fende de privéziekteverzekering, suggereerde Europees Commissaris Bolkestein 

dat de uitzondering van artikel 54 alleen van toepassing is op de substitutieve 

ziekteverzekering: “Naar mijn mening past het niet om de vereisten toe te passen 

op om het even welke complementaire ziekteverzekering die door privéverzeke-

raars wordt aangeboden en verder gaat dan het in de wetgeving opgenomen 

basispakket.”27 Thomson en Mossialos zijn het niet eens met de veronderstelling 

dat alleen de substitutieve privéziekteverzekering sociale bescherming biedt. Zij 

redeneren dat, indien het wettelijke zorgpakket relatief beperkt is en/of er hoge 

24 Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzonde-
ring van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/
EEG en 88/357/EEG, 11 augustus 1992, pp. 1–23 (“Derde schadeverzekeringsrichtlijn”).

25 Artikel 54(1) en Considerans 24 van de derde schadeverzekeringsrichtlijn.

26 Ibid. Artikel 54(2) en Considerans 24.

27 F. Bolkestein, “Brief van de Europese Commissie aan de Nederlandse Minister van 
Gezondheid, Welzijn en Sport”, Europese Commissie, 25 november 2003.
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remgelden van kracht zijn, men zou kunnen stellen dat individuen geen gepaste 

bescherming hebben tegen het financiële risico van een zwakke gezondheid, tenzij 

ze een PZV aan schaffen die door het basispakket uitgesloten (en effectieve) dien-

sten en/of eigen betalingen dekt (Thomson en Mossialos, 2010). Hoe geloofwaar-

dig dit argument is, hangt af van de mate waarin lage-inkomensgroepen en 

hogerisico groepen (bv. ouderen en chronisch zieken) effectief toegang hebben tot 

een dergelijke bijkomende dekking. Regelgeving inzake PZV’s die voor deze groe-

pen niet betaalbaar zijn, kan niet beschouwd worden als een efficiënte bescher-

ming van het algemeen belang. 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen nationale regeringen de toepassing 

van de vrijemarktprincipes op PZV’s aan banden leggen. Een beperking van de vrije 

mededinging kan gerechtvaardigd worden als ze dwingende redenen van openbaar 

belang dient, kan garanderen dat de doelstelling die wordt nagestreefd, ook wordt 

gehaald, en niet verder gaat dan wat nodig is om de doel stelling te halen.28

Uit recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) blijkt 

dat er duidelijke inconsistenties zijn in de manier waarop het de reglementering 

van PZV’s benadert. In 2013 handhaafde het EHvJ Belgische regels die de wer-

king van de vrije markt aan banden leggen door de stijging van premies voor 

PZV-contracten te beperken.29 In 2012 daarentegen eiste het EHvJ dat Slovenië 

een soortgelijke restrictieve regelgeving introk om de werking van de vrije markt 

niet te belemmeren.30

In hoeverre zijn de vrijemarktregels in de EU effectief van toepassing op PZV’s? 

Een belangrijk element in de discussie is de vraag hoe kan worden beoordeeld of 

de restrictieve maatregelen die lidstaten nemen, gepast zijn. We bespreken een 

reeks van criteria die de Europese Commissie ontwikkelde om na te gaan in hoe-

verre de nationale PZV-reglementering evenredig is met het beoogde doel. Verder 

gaan we dieper in op het concept “diensten van algemeen economisch belang” 

(DAEB). Wanneer een PZV als een DAEB gedefinieerd kan worden, kan de toepas-

sing van de vrijemarktregels op de PZV beperkt worden. 

In de zaak van DKV stelde de Europese Commissie vijf criteria voor aan de 

hand waarvan beoordeeld moest worden of de nationale reglementering in ver -

band met PZV’s in verhouding was met het beoog de doel.31 (1) de aard van de PZV 

in kwestie (d.w.z. substitutief, duplicatief, supplementair of comple mentair), 

waarbij nationale maatregelen in geval van een substitutieve ziekteverzekering 

proportioneler zijn; (2) de uitgaven door PZV’s als aandeel van de totale nationale 

28 Zaak C-518/06, Commissie vs. Italië [2009] ECR I-3491, para. 72.

29 Zaak C-577/11, DKV België nv vs. de Belgische consumentenvereniging Test Aankoop 
vzw ECLI:EU:C:2013:146.

30 Zaak C-185/11, Commissie vs. Slovenië ECLI:EU:C:2012:43.

31 Europese Commissie, Schriftelijke opmerkingen in de zaak C-577/11, Brussel, 28 februari 
2012 (JUR(2012)250478 CV/tm).
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uitgaven voor gezondheidszorg, waarbij nationale maatregelen proportioneler 

zijn als dit aandeel stijgt; (3) welke doelstelling inzake “algemeen belang” wordt 

nagestreefd: ongeacht de leeftijd en de gezondheidstoestand toegang verschaffen 

tot PZV’s (en dus de zwaksten in de samenleving beschermen) of consumenten die 

vrijelijk hun contract hebben afgesloten op een concurrerende markt, beschermen 

tegen prijsverhogingen, waarbij nationale maatregelen in geval van de eerste doel-

stelling proportioneler zijn; (4) het bestaan van een concurrerende verzekerings-

markt, waardoor er voor de consument een ruimere keuze is en de premies dalen, 

waarbij nationale maatregelen proportioneler zijn als er geen echt concurrerende 

verzekeringsmarkt is; (5) het bestaan van andere, minder restrictieve maatregelen. 

Aangezien door PZV’s gefinancierde uitgaven, als aandeel van de totale uit-

gaven voor gezondheidszorg, in Slovenië veel hoger liggen en de Sloveense PZV-

markt minder concurrerend is dan de Belgische, is het opmerkelijk dat het EHvJ 

de Belgische regelgeving handhaafde, maar oordeelde dat de Sloveense regel-

geving niet compatibel was met de Europese regels. Artikel 54 van de derde 

schadeverzekeringsrichtlijn laat expliciet toe dat EU-lidstaten restrictieve regels 

opstellen voor PZV’s die dienen als een gedeeltelijk of volwaardig alternatief 

voor gezondheidszorgdekking verstrekt door het wettelijke socialezekerheids-

stelsel. Volgens dit criterium en gezien PZV’s in Slovenië voornamelijk (85%) 

remgelden dekken en gezondheidszorg toegankelijker maken, ondersteunt een 

beoordeling van de proportionaliteit van de nationale regelgevingen eerder de 

restrictieve regelgeving in Slovenië dan die in België. Aangezien het EHvJ de 

regelgeving inzake de verhoging van premies in België blijkbaar wel en in Slove-

nië blijkbaar niet aanvaardde, is het niet duidelijk of dit soort regelgeving door 

andere EU-lidstaten overgenomen kan worden. 

Een PZV-stelsel kwalificeren als een dienst van algemeen economisch belang 

(DAEB), kan gelden als rechtvaardiging voor het feit dat nationale regelgeving de 

werking van de vrije markt beperkt. DAEB’s worden doorgaans gedefinieerd als 

economische activiteiten die niet door marktkrachten alleen kunnen worden 

gegenereerd, of althans niet in de vorm van een betaalbare dienst die voor ieder-

een op niet-discriminerende basis beschikbaar is (Almunia, 2011). DAEB’s wor-

den verstrekt in het algemeen belang onder voorwaarden bepaald door de staat, 

die een of meer verstrekkers verplicht om een openbare dienst te verlenen.32 Het 

concept “dienst van algemeen economisch belang” (DAEB) wordt vermeld in 

Artikel 106(2) VWEU.

Universele toegang of dekking is een kernwaarde van de gezondheidszorgstel-

sels van de lidstaten (Neergaard, 2009). Om universele dekking te garanderen, 

speelt de nationale overheid een vitale rol bij het reguleren van marktgerichte stel-

32 Europese Commissie, 2011, State aid: Commission adopts new package on state aid rules 
for services of general economic interest (SGEI) — frequently asked questions, terug te 
vinden op http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11–929_en.htm. 
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sels. De gezondheidszorgmarkt wordt immers gekenmerkt door verschillende 

gevallen van marktfalen, bijvoorbeeld ten gevolge van informatieasymmetrie en 

risicoselectie (Lavrijsen en de Vries, 2009). 

Wanneer een dienst het etiket DAEB krijgt, kunnen lidstaten maatregelen 

doorvoeren die anders in strijd zouden zijn met de regels van de Verdragen, met 

name de regels inzake concurrentie. Lidstaten hebben een ruime discretionaire 

bevoegdheid om DAEB’s te bepalen, d.w.z. om het DAEB-concept te gebruiken 

als een middel om op de markt tussenbeide te komen. Deze discretionaire 

bevoegdheid wordt alleen getoetst op duidelijke beoordelingsfouten (Ølykke 

and Møllgaard, 2016). 

De beste poging om de toets op “duidelijke beoordelingsfouten” te verdui-

delijken, is gemaakt in de zaak-BUPA, waar het EHvJ heeft gesteld dat de mini-

mumcriteria waaraan alle DAEB’s moeten voldoen, zijn: er is sprake van een 

overheidsbesluit waarbij de betrokken operatoren met een DAEB-taak worden 

belast, en die taak is universeel en verplicht.33

In de zaak-BUPA concludeerde het EHvJ dat in Ierland PZV’s DAEB’s zijn. 

In tegenstelling tot het Belgische argument inzake “algemeen belang” – nl. de 

bescherming van de consument – verwierp het EHvJ het Sloveense argument 

inzake “algemeen belang”, nl. dat de Sloveense PZV’s gezien moeten worden als 

een onderdeel van het socialezekerheidsstelsel. 

6.3 Welke rol kan de vrijwillige privéziekteverzekering in de toekomst 

spelen binnen het kader van de sociale ziekteverzekeringssystemen  

in de Europese Unie? 

Gelijke toegang tot de gezondheidszorgdiensten kan bewerkstelligd worden 

door te bepalen welke zorg essentieel is (Söderlund, 1998). Essentiële gezond-

heidszorgdiensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. De Commissie Keu-

zen in de Zorg – de zogenaamde Commissie-Dunning, die in 1990 in Neder-

land werd opgericht – ontwik kelde een reeks van vier principes die na elkaar 

toegepast moeten worden om essentiële van niet-essentiële gezondheidszorg-

diensten te onderscheiden: noodzaak, doeltreffendheid, efficiëntie en individuele 

verantwoordelijkheid. 

De Amerikaanse Affordable Care Act (ACA) (2010) bepaalt dat een brede 

waaier van “essential health benefits” (EHB) gelijkwaardig met het aanbod  

van een “typisch werkgeversplan”, moet worden aangeboden door ziekteverze-

keraars die willen deelnemen aan de Health Insurance Exchanges, maar ook door 

ziekteverze keringen aangeboden aan individuen en kleine werkgevers buiten deze 

Exchanges. Het Amerikaanse Congres gaf het Department of Health and Human 

33 Zaak T-289/03, bupa en anderen vs. Commissie ECLI:EU:T:2008:29, para. 172.
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Services (DHHS) de opdracht om de EHB verder uit te werken. Het DHHS op zijn 

beurt verzocht het Institute of Medicine (IOM) om een procedure aan te bevelen 

om het EHB-pakket te definiëren en te updaten (Iglehart, 2011). De ACA bepaalt 

dat het EHB-pakket ten minste tien “benefit”-categorieën moet omvatten: ambu-

lante diensten voor patiënten; spoeddiensten; hospitali satie; moederschap en 

kraamzorg; verslavingszorg en diensten voor geestelijke gezondheid, met inbegrip 

van de behandeling van gedragsstoornissen; receptgenees middelen; diensten en 

toestellen voor rehabilitatie en fysiotherapie; laboratoriumdiensten; preventie en 

welzijn, alsook begeleiding van chronisch zieken; en pediatrische diensten, met 

inbegrip van oor- en oogzorg. Het IOM schoof de volgende criteria naar voren om 

medisch noodzakelijke diensten af te bakenen: “medische diensten die (1) klinisch 

geschikt zijn voor de individuele patiënt, (2) gebaseerd zijn op het beste 

wetenschappe lijke bewijs, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare 

hiërarchie van medisch bewijs, en (3) voor de gezondheid bijkomende voordelen 

opleveren in vergelijking met die van het op één na beste alternatief en waarvoor 

een bijkomende kost verantwoord is” (Institute of Medicine, 2011). De DHHS-

reglementering bepaalt dat het verplichte EHB-pakket op het niveau van de staten 

gedefinieerd moet worden. Bijgevolg zijn er wat EHB-pakketten betreft, tussen de 

staten een aantal opmerkelijke verschillen. Zo verschillen de Essential Health 

Benefits in Alabama sterk van die in New Hampshire.34 Reproductieve gezond-

heidszorg en obesitaschirurgie kunnen in de ene staat wel in het EBH-pakket zit-

ten, in de andere niet. Het voorbeeld van de reproductieve gezondheidszorg illus-

treert hoe groot de rol is die de politieke discussies spelen bij het definiëren van 

EHB. Obesitas chirurgie is een goed voorbeeld van de normendiscussie over wat 

wel of niet een ziekte is. 

In een rapport van de WGO van 2008 worden vijf doelstellingen opgesomd 

voor het bepalen van EHB-pakketten: prioriteitstelling op grond van doeltref-

fendheid en relatieve kosten, armoedebestrijding, rechtvaardigheid, politiek 

empowerment en verantwoording, en betere serviceverlening (WGO, 2008). Het 

rapport beklemtoont dat een EHB-pakket invoeren meer is dan een louter techni-

sche aangelegenheid. Politieke en institutionele processen zijn van belang in de 

besluitvorming, omdat de implementatie maar succesvol kan zijn als er wordt 

gedialogeerd over het doel en het ontwerp; beslissingen over de financiering en 

het aanbod van diensten, en aanpassingen in de tijd. 

Als we terugkomen op de discussie over de regelgeving van PVZ’s, kan de vol-

gende vraag worden gesteld: is PZV echt zo belangrijk dat een restrictieve regle-

mentering noodzakelijk is? Armen, zieken en ouderen die zich geen PZV kunnen 

veroorloven, zijn niet beschermd door door de overheid gecreëerde regels voor 

34 De EHB-pakketten per staat zijn terug te vinden op: https://www.cms.gov/cciio/resources/
data-resources/ehb.html. 
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consumentenbescherming. Bijgevolg beschermt de PZV-regelgeving alleen de 

wel  gestelde (of beter gestelde) consumenten die het zich kunnen veroorloven om 

een PZV af te sluiten. Als PZV essentiële gezondheidszorg dekt, kan misschien een 

rechtvaardiger resultaat worden bekomen door die zorg in het socialezekerheids-

stelsel te integreren, in plaats van een restrictieve regelgeving te ontwik kelen die 

alleen het welgestelde deel van de bevolking – degenen die het zich kunnen  

permitteren – beschermt. 

Nieuwe gezondheidstechnologieën worden vaak door een PZV terugbetaald. 

Vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen zouden nieuwe, essentiële gezondheidstech-

nologieën opgenomen moeten worden in de verplichte basisziekteverzekering in 

plaats van alleen die consumenten te beschermen die zich een bijkomende dekking 

kunnen veroorloven. 

PZV biedt ook financiële bescherming tegen remgelden. Remgelden zijn inge-

voerd om het morele risico te beperken en om mensen ervan te weerhouden, 

medische verzorging te vragen die ze niet echt nodig hebben. De overheid kan 

remgelden echter ook aanwenden om kosten op de gezinnen af te schuiven. In 

landen waar PZV’s remgelden dekken, zou de overheid de remgelden stelselmatig 

kunnen verhogen, waardoor de draagwijdte van de wettelijke dekking mettertijd 

zou afzwakken. Wie geen PZV heeft, zou dan te kampen kunnen krijgen met finan-

ciële en andere belemmeringen voor wat de toegang tot de gezondheidszorg 

betreft (Thomson en Mossialos, 2009). 

Als de overheid onvoldoende geld heeft om de remgelden te verlagen en 

(nieuwe) gezondheidstech nologieën in de verplichte basisziekteverzekering op te 

nemen, zou deze laatste met privéfondsen uitgebreid kunnen worden. Lage-inko-

mensgroepen die zich geen privéfinanciering kunnen veroorloven, zouden subsi-

dies kunnen krijgen. De Franse regering koos voor deze optie. In 2014 haalde 

7,4% van wie door een PZV gedekt was, voordeel uit een openbaar programma 

dat de armsten gratis dekking verschafte (complementaire universele gezond-

heidszorgdekking” of “couverture maladie universelle complémen taire” (CMU-C)) 

(Franc en Pierre, 2015). Individuen met een inkomen dat hoger ligt dan de CMU-

C-drempel, kunnen een subsidie krijgen om de premie voor een PZV-contract 

gedeeltelijk te financieren (“aide complémentaire santé”). 

Samengevat: als alle essentiële gezondheidszorg door een betaalbare ver-

plichte basisziekteverzekering gedekt zou zijn, zou er voor de PZV-markt geen res-

trictieve regelgeving ontwikkeld hoeven te worden (zie ook Pauly, 1991). Consu-

menten die een PZV afsluiten, zouden niet meer bescherming van de overheid 

nodig hebben dan consumenten die een brand- of autoverzekering nemen. 
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7 Optimaal ontwerp van PZV-producten 

7.1 Inleiding

Aangezien de privé-uitgaven voor tandzorg in de meeste EU-landen zwaar doorwe-

gen, hebben we voor de bespreking van het optimale ontwerp van PZV-producten 

ervoor gekozen om ons toe te spitsen op de complementaire tandzorgverzekering. 

In Europa valt gemiddeld 70% van de totale uitgaven voor tandzorg onder de 

privé-uitgaven; 16% van deze privé-uitgaven wordt gedekt door een complemen-

taire tandzorgverzekering (TZV) (OESO, 2017). De meeste TZV-producten die 

momenteel in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland op de markt zijn, zijn 

echter niet optimaal, want (i) ze bieden slechts weinig bescherming tegen financi-

ele risico’s en maken dure tandzorg niet toegankelijker (bv. implantaten en kro-

nen) en (ii) het morele risico (“moral hazard”) en antiselectie worden on  vol-

doende tegengegaan. Waarom TZV niet optimaal is, kan verklaard worden door 

aspecten aan aanbodzijde (limieten van de verzekerbaarheid) en aspecten aan 

vraagzijde (gedragseconomie). Op basis van deze mogelijke verklaringen worden 

strategieën uitgewerkt om de tandzorgverzekering te optimaliseren. 

Om te beginnen stellen we een optimaal ontwerp van privéziekteverzekering 

voor en lichten we de huidige TZV-situatie in België, Frankrijk, Duitsland en 

Nederland toe. 

7.2 Optimaal ontwerp van privéziekteverzekering 

Een ziekteverzekering heeft twee belangrijke voordelen voor de consument, 

maar ook twee nadelen (zie Tabel 7 op p. 37). Enerzijds verlaagt de ziekte-

verzekering het financiële risico voor de verzekerden en ver leent ze toegang 

tot gezondheidszorg die anders onbetaalbaar zou zijn (Nyman, 1999). Ander-

zijds leidt de verzekering tot hogere kosten door de werkingskosten – adminis-

tratieve en andere uitgaven van de verzekeraar – en het morele risico (“moral 

hazard”). Bij tandzorg kan een keuze gemaakt worden tussen goedkopere 

basisbehandelingen en duurdere “luxe”-behandelingen (bv. een metalen vs. 

een porse leinen kroon), wat leidt tot een hoog moreel risico (zowel in hoofde 

van de patiënt als van de tandarts). 
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Tabel 7 Voor- en nadelen van de ziekteverzekering 

Voordelen Nadelen 

Beperking van het financiële risico  
voor de verzekeringnemer 

Werkingskosten

Toegang tot gezondheidszorg die anders  
onbetaalbaar zou zijn 

Moreel risico

Een optimale ziekteverzekering zou de voordelen moeten bewerkstelligen en de 

nadelen zo veel mogelijk beperken. Ten eerste moet ze de financiële risico’s voor 

de verzekerde zo veel mogelijk indijken. Aangezien triviale risico’s tot verlies lei-

den en zonder al te veel last door de verzekerde zelf gedragen kunnen worden, zou 

een optimale verzekering geen triviale risico’s mogen dekken. Zo worden schade-

regelingskosten vermeden die in geval van triviale risico’s zeer hoog zijn in verge-

lijking met de zuivere risicopremie. 

Ten tweede moet een optimale verzekering “toegang bieden tot gezondheids-

zorg die anders niet betaalbaar zou zijn”. Dat houdt in dat dekkingslimieten ver-

meden moeten worden en dat dure zorg zo veel mogelijk gedekt zou moeten zijn. 

Ten derde zouden TZV’s nog optimaler gemaakt kunnen worden door de 

werkingskosten voor een tandzorgverzekering te beperken. 

Ten vierde moet een optimale verzekering, wil ze het morele risico aan ban-

den leggen, ook kosten delingsregelingen bevatten, zoals franchise en remgeld, 

en managed care toepassen. Een franchise maakt de verzekeringnemer tot aan 

een bepaalde drempel verantwoordelijk voor alle kosten. Het remgeld maakt de 

verze keringnemer verantwoordelijk voor een gedeelte van de kosten. Optimale 

verzekeringscontracten zouden ook een “stop-loss” moeten hebben, een limiet 

voor out-of-pocketuitgaven (Arrow, 1971). 

Ten vijfde zou een optimale verzekering ook antiselectie zo veel mogelijk moe-

ten tegengaan. Antiselectie doet zich voor wanneer de verzekerde meer informa-

tie heeft over zijn verwachte verliezen dan de verzekeraar. Antiselectie kan 

tegengegaan worden door risicoselectie (op basis van een medische vragenlijst), 

een risicotarief (hogere premies voor groepen met een hoger risico, bv. op basis 

van leeftijd) en productdifferentiëring (verzekeringsproducten zo ontwerpen 

dat vooral mensen met lage risico’s aangetrokken worden). 

De kenmerken van een optimale ziekteverzekering zijn samengevat in de 

eerste kolom van Tabel 10 op p. 39. 
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7.3 Complementaire tandzorgverzekering in België, Frankrijk,  

Duitsland en Nederland

Een complementaire tandzorgverzekering (TZV) dekt zorg die niet of niet volledig 

gedekt is door de verplichte basisziekteverzekering (VBV). In de vier bestudeerde 

landen liggen de privé-uitgaven voor tandzorg (d.w.z. niet gedekt door de VBV), 

uitgedrukt als een percentage van de totale uitgaven voor tandzorg, tussen de 30% 

in Duitsland en 74% in Nederland (Tabel 8). TZV is goed voor 3% (België) tot 

55% (Nederland) van de totale uitgaven voor tandzorg. Out-of-pocketuitgaven 

voor tandzorg zijn het hoogst in België (42%) en het laagst in Nederland (19%). 

Tabel 8 Tandzorg: uitgaven en verzekering (2015) 

België Frankrijk Duitsland Nederland

Gemiddelde uitgaven voor 
tandzorg per persoon 

€ 150 € 160 € 314 € 179

Privé-uitgaven (d.w.z. niet 
gedekt door de VBV)a 45% 65% 30% 74%

Complementaire tandzorg-
verzekering (TZV)a 3%b 43% 5,4% 55%

Percentage van de bevol-
king met een TVZ 

5% 95% 18% 62%

a Als aandeel van de totale uitgaven voor tandzorg 
b Schatting van de auteur 

Bron: OECD, 2017.

In de vier onderzochte landen dekt de VBV tussen 26% (Nederland) en 70% 

(Duitsland) van de totale uitgaven voor tandzorg. Tabel 9 geeft een overzicht van 

de tandzorg die in de vier landen door de VBV gedekt is. 

Tabel 9 Tandzorg gedekt door de verplichte basisziekteverzekering 

België Frankrijk Duitsland Nederland

Conserverende tandzorg  
(bv. vullingen) 

a +++ a +++ a +++ b + b

Orthodontie (bv. een beugel) + + ++ –

Prothetisch herstel (bv. implan-
taten, bruggen, kronen)

– + + –

Periodontologie (behandeling 
van tandvleesaandoeningen) 

+ + ++ –
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 +++ goede dekking

 ++ matige dekking

 + lage dekking 

 – geen dekking 
 a ereloonsupplementen zijn mogelijk 
 b conserverende tandzorg is alleen gedekt voor kinderen (jonger dan 18). 

Geen optimale tandzorgverzekering 

Momenteel kan de TZV die in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland wordt 

aangeboden, niet als “optimaal” worden omschreven (Tabel 10). De Duitse TZV 

voldoet nog het best aan de criteria voor een optimale ziekteverzekering. 

Tabel 10 Complementaire tandzorgverzekering: aanwezigheid van kenmerken 

van een optimale ziekteverzekering 

België Frankrijk Duitsland Nederland

Geen bovengrens voor de dekking – – + –

Geen dekking van triviale risico’s – – – –

Franchise – – – –

Remgeld + – + +

Bovengrens out-of-pocketuitgaven – – – –

Risicoselectie a – a a – a + a – a

Risicotarief + + + +

Productdifferentiëring + + + +

Managed care – + + +

– Het kenmerk is niet aanwezig bij de aangeboden TZV-producten 

+ Het kenmerk is aanwezig bij de aangeboden TZV-producten
  a Risicoselectie wordt maar voor een beperkt aantal contracten toegepast, nl. die met de 

hoogste bovengrens qua dekking. 

Alleen in Duitsland zijn er geen bovengrenzen voor de dekking voor tandzorg (na  

een wachtperiode). TZV in de andere drie landen biedt geen toegang tot anders 

onbetaalbare zorg of bescherming tegen onvoorspelbare hoge financiële risico’s. 

Vier tanden laten vervangen door implantaten en kronen bijvoorbeeld kan zo’n 

€ 10.000 kosten. Bovengrenzen van slechts € 250 (Nederland) of € 1000 (België) 

bieden weinig bescherming tegen het financiële risico (€ 10.000) en maken deze 

vorm van tandzorg evenmin toegankelijker. In Frankrijk biedt zelfs de meest  

uitgebreide complementaire tandzorg verzekering een maximumdekking voor 
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im plantaten van amper € 750 per jaar. Een implantaat kan gemakkelijk zo’n 

€ 2500 kosten; daarvan moet dus nog € 1750 uit eigen zak worden betaald nadat 

de complementaire verzekering tussenbeide is gekomen. In alle vier de landen 

dekt de TZV triviale risico’s. 

In alle vier de landen zijn eigen betalingen van toepassing, maar alleen in de 

vorm van remgeld. De remgeldtarieven variëren tussen 0% en 50% in België, 0% 

en 55% in Duitsland en 0% en 25% in Neder land. In Frankrijk wordt doorgaans 

geen gebruikgemaakt van remgeld. In Duitsland en Nederland worden heel wat 

producten aangeboden met 0% remgeld. Franchises worden niet gebruikt. Limie-

ten voor out-of-pocketuitgaven, die de consument beschermen tegen hoge finan-

ciële risico’s, worden in geen van de vier bestudeerde landen toegepast. 

Risicoselectie wordt vooral in Duitsland toegepast, in mindere mate in de ove-

rige drie landen. In België wordt slechts door één verzekeraar die TZV aanbiedt, 

selectief verzekerd. In Frankrijk, waar 7% belastingen betaald moet worden voor 

contracten met risicoselectie, passen de meeste TZV-contracten geen risicoselectie 

toe. In Duitsland moet voor de meeste TZV-producten een medische vragenlijst 

worden ingevuld. De verzekeraar kan: weigeren om een kandidaat te verzekeren, 

extra premie aanrekenen of ontbrekende tanden of het gebruik van bepaalde tech-

nieken uit het gedekte pakket uitsluiten. Verzekeringsproducten zonder risicoselec-

tie bevatten doorgaans clausules waarmee de terugbetaling wordt uitgesloten van 

problemen die al bestonden vóór het contract van start ging, alsook van behande-

lingen die aan de gang zijn op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten 

(“vooraf bestaande toestanden”). In Nederland wordt risicoselectie slechts zelden 

toegepast (alleen voor sommige hoge dekkingen). 

In alle vier de landen wordt in zekere mate gebruikgemaakt van risicotarieven 

en productdifferentiëring (bv. leeftijdsgebonden premies). Er worden producten 

ontworpen en op de markt gebracht die zich specifiek op bepaalde segmenten van 

de bevolking richten. In alle landen met uitzondering van België worden Preferred 

Provider Networks gebruikt voor TZV. In alle landen worden wachttijden aange-

wend als middel om de kosten te beperken en om antiselectie tegen te gaan. 
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7.4 Waarom is tandzorgverzekering suboptimaal?

Aspecten van zowel aanbodzijde (limieten van de verzekerbaarheid) als vraag-

zijde (gedragseconomie) kunnen verklaren waarom tandzorgverzekeringen niet 

optimaal zijn. 

Limieten van de verzekerbaarheid 

Een mogelijke verklaring waarom verzekeraars suboptimale TZV bieden, is dat 

optimale TZV’s buiten de limieten van de verzekerbaarheid vallen. Volgens Berli-

ner (1982) zijn risico’s verzekerbaar wanneer: (1) de verliezen optreden met een 

hoge mate van toevalligheid; (2) het hoogst mogelijke verlies beperkt is; (3) het 

gemiddelde verlies per schadegeval laag ligt; (4) de gemiddelde tijdspanne tussen 

twee schadegevallen klein is (er zijn veel schadegevallen); (5) de verzekeringspre-

mie hoog genoeg is; (6) er nagenoeg geen kans op moreel risico (“moral hazard”) 

is; (7) de dekking van het risico niet indruist tegen het openbaar beleid; en (8) de 

wet de dekking toestaat. 

Openbaar beleid (7), moreel risico (6), toevalligheidsgraad van verliezen (1) en 

hoogst mogelijke verlies (2) kunnen mee verklaren waarom TZV’s suboptimaal zijn. 

Openbaar beleid speelt een belangrijke rol in België, Frankrijk en Nederland, 

waar het “solidariteits principe” overheerst in de financiering van de gezondheids-

zorg. Gelijke toegang tot de ziekteverzekering behoort tot de kernwaarden van de 

ziekenfondsen die in deze landen actief zijn. Zij streven naar solidariteit tussen 

hun leden wat de terugbetaling van kosten voor gezondheidszorg betreft. Volgens 

de Franse “Code de la mutualité” mogen ziekenfondsen geen medische vragenlijs-

ten gebruiken. Bijgevolg kunnen de Franse ziekenfondsen geen risicoselectie toe-

passen. Het solidariteitsidee beperkt zich echter niet tot de ziekenfondsen. Zo is 

in Frankrijk 7% belasting verschuldigd wanneer aan risicoselectie wordt gedaan. 

Commerciële verzekeringsmaatschappijen worden er door de Franse regering dan 

ook toe aangemoedigd om niet selectief te verzekeren. Ook in België komt de 

overheid tussenbeide wat de werking van TZV’s betreft. Premieverhogingen voor 

bestaande klanten zijn aan strikte regels gebonden. De premies kunnen maar aan-

gepast worden op basis van de consumptieprijsindex of een specifieke “medische 

index” voor tandzorg, die jaarlijks door het Ministerie van Economische Zaken 

wordt berekend. 

De angst voor reputatieschade en de wens om te vermijden dat (nog meer) 

restrictieve regelgeving wordt goedgekeurd, verklaart mogelijk mee waarom 

(commerciële) zorgverzekeraars in België, Frankrijk en Nederland ervoor terug-

deinzen om een “strikte verzekeringslogica” toe te passen, bijvoorbeeld door de 

toepassing van risicoselectie. Door een beperkte dekking aan te bieden die voor 

alle burgers betaal baar is, doen verzekeraars vrijwillig afstand van de privéverze-

keringslogica. Ze passen eerder een “socialezekerheidslogica” toe (acceptatie-
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plicht, geen risicoselectie, geen risicotarifering). Zorgverzeke raars zijn er mogelijk 

voor beducht dat een consequente toepassing van de privéverzeke ringslogica de 

toezichthouder tot een reactie zou kunnen bewegen. Op een markt waar het voor 

ziekenfondsen onmogelijk of althans zeer moeilijk is om selectief te verzekeren, 

zouden commerciële verzekerings maatschappijen die selectief verzekeren, er 

gemakkelijk van beschuldigd kunnen worden, aan “cherry picking” te doen. Door 

zich te houden aan socialezekerheidslogica nemen verzekeringsmaatschappijen 

het zekere voor het onzekere. De terughoudendheid van verzekeraars om de 

logica van een privéverzekering toe te passen (zoals risicoselectie), en de aanwen-

ding van andere methodes (zoals het bepalen van bovengrenzen voor de dekking) 

leiden tot de ontwikkeling van suboptimale TZV-producten. 

Moreel risico is een groot probleem bij tandzorg. Welke keuze een individuele 

consu ment maakt uit de verschillende mogelijke behandelingen, wordt sterk beïn-

vloed door zijn voorkeuren en daarbij spelen esthetische aspecten vaak een rol. 

Ook tandartsen hebben hun voorkeuren, die beïnvloed worden door de “bereid-

heid tot betalen” van consument en verzekeraar. Tandzorgverzekering kan een 

vruchtbare voedingsbodem zijn voor het morele risico in hoofde van de consu-

ment én de zorgverstrekker. In een optimaal ontworpen tandzorgverzekering zou-

den verzekeraars bijgevolg moeten investeren in maatregelen tegen het morele 

risico. Klassieke privéverzekeringsmaatregelen zoals een franchise en remgeld, 

worden echter niet of niet ten volle geïmplementeerd om redenen van openbaar 

beleid. De verzekeraars maken liever gebruik van andere maatregelen: ze bieden 

maar een beperkte dekking aan, ze bepalen bovengrenzen voor de dekking en ze 

passen geen plafond toe voor out-of-pocketuitgaven. Onder meer hierdoor zijn de 

TZV-producten die worden aangeboden, suboptimaal. 

De mate van toevalligheid van het optreden van verliezen varieert tussen vol-

ledige toevalligheid en absolute voorspelbaarheid. Vooraf bestaande toestanden 

zijn goed voorspelbaar. In België, Frankrijk en Nederland dekken TZV’s vooraf 

bestaande toestanden. Bijgevolg wordt antiselectie onvoldoende tegengegaan en 

ontstaat er een vicieuze cirkel: de verzekeraar moet voortdurend de premies 

ver   hogen om de hoge risico’s te kunnen blijven dekken van mensen die de verze-

keringspolis hebben afgesloten. Dit leidt tot de ontwikkeling van suboptimale 

TZV-producten (Rothschild en Stiglitz, 1976). Ter vergelijking: in Duitsland wor-

den TZV’s effectief beperkt tot onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst. Het is 

wellicht geen toeval dat een TZV in Duitsland doorgaans onbeperkte dekking 

biedt, in tegenstelling tot de situatie in België, Frankrijk en Nederland. 

Het “hoogst mogelijke verlies” kan ook verklaren waarom TZV’s suboptimaal 

zijn. Sommige tandheel kundige behandelingen – o.a. prothetisch herstel zoals de ver-

vanging van verschillende tanden – vormen een risico met een relatief groot verlies-

bedrag (meer dan € 10.000) en een lage verlies frequentie. Dergelijke risico’s kunnen 

maar verzekerbaar gemaakt worden als de verzekeraar de kans krijgt om op basis 

van zijn premie-inkomsten langetermijnreserves aan te leggen. De verzekeringnemer 
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kan echter jaarlijks zijn TZV-contract opzeggen. Onzekerheid over de duur van het 

contract én moreel risico én antiselectie kunnen de verzekeraars ertoe bewegen om 

de dekking te beperken, met een suboptimale tandzorgverzekering tot gevolg. 

Gedragseconomie

Van Winssen et al. (2016) zijn nagegaan hoe verklaard kan worden waarom som-

mige individuen kiezen voor een suboptimale complementaire ziekteverzekering. 

Op basis van kerninzichten uit de gedragseconomie bespreken ze een aantal fac-

toren die kunnen helpen verklaren waarom zo veel consumenten een suboptimale 

verzekering afsluiten. Voor TZV’s zijn de volgende factoren relevant. 

Liquiditeitsbeperkingen en schuldaversie verklaren mogelijk mee waarom 

mensen tandzorg verzekeringsproducten met slechts een beperkte dekking kopen. 

Liquiditeitsbeperkingen houden in dat individuen niet altijd voldoende liquide 

middelen hebben om (hoge) facturen te betalen. Schuldaversie is een term uit de 

“mental accounting”-theorie (Thaler, 1985) en wordt geïllustreerd door de voor-

keur van mensen om vooraf voor consumptie te betalen en pas betaald te worden 

nadat een werk is verricht. 

Onwetendheid en maatschappelijke vergelijking beïnvloeden eveneens de 

be reid heid van individuen om een suboptimale verzekering af te sluiten. Mensen 

weten vaak niet precies waar ze zich voor verzekeren als ze een complementaire 

tandzorgverzekering afsluiten (zie o.a. Autoriteit Financiële Markten, 2015) en 

vaak weten ze niet welke tandzorgkosten al dan niet door hun verzekering gedekt 

zijn. Ze vertrouwen vaak op wat hun peers beslissen (Richter et al., 2014). 

7.5 Strategieën om de complementaire tandzorgverzekering  

te op timaliseren 

In veel landen betaalt de VBV bepaalde types van tandzorg niet terug, zoals pro-

thetisch herstel (bv., kronen, implantaten en bruggen) of voorzien ze slechts een 

beperkte dekking (zie bv. Tabel 9). Aangezien 70% van de totale kosten voor 

tandzorg in Europa privé gefinancierd wordt, kunnen TZV’s een belangrijke rol 

spelen wat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van tandzorg betreft. Daarom 

is het belangrijk dat het ontwerp van TZV-producten zo goed mogelijk aansluit bij 

de eigenschappen van een optimale privéziekteverzekering. Momenteel zijn veel 

TZV-producten die op de markt zijn, echter suboptimaal. De kloof met een opti-

male verzekering kan verklaard worden door aspecten zowel aan aanbod- als aan 

vraagzijde. Op basis van deze verklaringen kunnen onderstaande strategieën wor-

den aangewend om TZV’s te optimaliseren. 

Ten eerste zou het openbaar beleid willen dat TZV-producten zowel een opti-

male verzekeringsdekking als gelijke toegang tot verzekering bieden. Dit is echter 

niet mogelijk, want voor een optimale verzeke ring moet gebruik worden gemaakt 
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van risicoselectie en risico tarieven (om antiselectie tegen te gaan en zo bestaande 

klanten te beschermen tegen “free riders” die misbruik maken van het verzekerings-

systeem), wat dan weer in strijd is met het beginsel van gelijke toegang. Daarom 

moeten beleidsmakers zorgvuldig nadenken over welke types van tandzorg essen-

tieel zijn en dus door de VBV gedekt moeten worden. Tandzorg die beleidsmakers 

als niet-essentieel beschouwen en die daardoor niet door de VBV gedekt hoeft te 

worden, moet de logica van privéverze keringen volgen. Indien essentiële tandzorg 

wegens budgettaire restricties niet door de VBV gedekt kan worden, kan de subsi-

diëring voor de aankoop van een privéverzekering voor mensen met een laag 

inkomen een alternatief zijn. 

Ten tweede zou het morele risico kunnen worden tegengegaan door syste-

matisch met franchise en remgeld te werken. Er kunnen prijslijsten met de 

gebruikelijke marktprijzen opgesteld worden (zoals in Nederland en Frankrijk 

het geval is) en er kunnen provider networks worden gecreëerd die zich aan een 

prijslijst houden. De verzekeraars zouden er niet voor moeten terugschrikken 

om juridische stappen te ondernemen als excessief hoge bedragen worden aan-

gerekend (bv excessieve ereloonsupplementen). 

Ten derde zouden risicoselectie en risicotarieven gebruikt kunnen worden om 

antiselectie tegen te gaan en de bestaande klanten te beschermen tegen “free riders” 

die het verzekeringssysteem misbruiken. Verzekeren voor vooraf bestaande toestan-

den is in strijd met het verzekeringsbeginsel dat alleen on voorziene risico’s in de 

toekomst gedekt kunnen worden: een brandend huis kan niet verzekerd worden. 

Ten vierde zijn de invoering van wachttijden voor dure behandelingen, zoals 

prothesen, en van een beperkte dekking tijdens de eerste jaren van het contract, 

alternatieven voor een algemene beperking van de dekking. In Duitsland bijvoor-

beeld is een beperkte dekking gebruikelijk tijdens de eerste vier jaar van het 

verzekeringscontract. 

Ten vijfde kunnen bepaalde aspecten uit de gedragseconomie – liquiditeitsbe-

perkingen en schuldaversie bijvoorbeeld – aangepakt worden door een optimale 

tandzorgverzekering te combineren met een (tand zorg)gezondheidsspaarrekening. 

De tandzorgspaarrekening zou gebruikt kunnen worden om triviale kosten te 

financieren. Op die manier kan de TZV geoptimaliseerd worden en zou ze niet aan-

getast worden door pogingen om ook triviale risico’s te dekken. Onwetendheid en 

sociale vergelijking kunnen aangepakt worden door een grotere transparantie over 

TZV-producten. Consumentenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen door 

het marktaanbod voor de consument te analyseren. 
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8 Conclusie 

In dit rapport hebben we verschillende thema’s besproken aangaande de privé-

uitgaven voor gezondheids zorg en de vrijwillige privéziekteverzekering (PZV). De 

twee thema’s zijn nauw verwant, want uitgaven gedekt door een PZV maken deel 

uit van de privé-uitgaven voor gezondheidszorg. Het andere deel zijn de out-of-

pocketuitgaven voor gezondheidszorg. 

In de Europese Unie (EU) zijn de privé-uitgaven goed voor 21% van de totale 

uitgaven voor gezondheids zorg (2015). PZV’s dekken slechts een kwart van de 

privé-uitgaven voor gezondheidszorg. Met 15% van de totale uitgaven voor 

gezondheidszorg zijn de out-of-pocketuitgaven vrij groot in de EU. In de Verenig de 

Staten bijvoorbeeld is de out-of-pocket goed voor 12% van de totale uitgaven 

voor gezondheidszorg. PZV’s zetten out-of-pocketuitgaven voor gezondheidszorg 

om in uitgaven gedekt door een verzekering. 

Een ziekteverzekering heeft twee belangrijke voordelen voor de consument, 

maar ook twee nadelen (zie Tabel 11 hierna). Enerzijds verlaagt de ziekteverze-

kering het financiële risico voor de verzekerden en verleent ze toegang tot gezond-

heidszorg die anders onbetaalbaar zou zijn (Nyman, 1999). Mensen willen de 

impact van onverwachte dompers op hun algemene consumptieniveau beperken 

(Pauly, 2007). Anderzijds leiden verzekeringen tot hogere kosten. Dit is het gevolg 

van de werkingskosten – administratieve en andere uitgaven van de verzekeraar 

– en het morele risico. Het morele risico verwijst naar ongewenst gedrag dat in de 

hand wordt gewerkt door een gewaarborgde financiële bescherming tegen verlies 

(Gruber, 2005). De verzekering beperkt de marginale kosten van gezondheids-

zorgdiensten waarmee een individu te maken krijgt, wat ertoe kan leiden dat hij 

overmatig van deze diensten gebruikmaakt (“door de consument veroorzaakt 

moreel risico”). Ook zorgverstrekkers kunnen geneigd zijn om meer vraag naar 

diensten teweeg te brengen omdat ze weten dat die kosten door een verzekering 

gedekt zijn (“door de zorgverstrekker veroorzaakt moreel risico”) (Pauly, 1968; 

Feldstein, 1970; Feldman en Dowd, 1991; Paolucci, 2011).

Tabel 11 Voor- en nadelen van de ziekteverzekering 

Voordelen Nadelen 

Beperking van het financiële risico  
voor de verzekeringnemer 

Werkingskosten

Toegang tot gezondheidszorg die anders  
onbetaalbaar zou zijn 

Moreel risico

De consumptie van gezondheidsgoederen en -diensten die niet door de verplichte 

basisziektever zekering gedekt zijn of waarvoor eigen betalingen (nl. franchise en 
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remgeld) van toepassing zijn, doet het financiële risico toenemen. Toegang tot 

deze goederen en diensten kan om financiële redenen lastig of zelfs onmogelijk 

worden. PZV’s kunnen de financiële risico’s beperkt houden en de toegang tot de 

gezondheidszorg helpen waarborgen. 

De werkingskosten lopen echter hoog op. In Frankrijk bedragen de werkings-

kosten voor PZV’s 15% voor non-profit sociale waarborgfondsen, 19% voor 

non-profit onderlinge verzekeringsmaatschappijen en 23% voor commerciële 

verzeke ringsmaatschappijen.35 De werkingskosten voor de verplichte basisziekte-

verzekering liggen lager dankzij schaalvoordelen en de afwezigheid van acquisi-

tiekosten (door het verplichte karakter van de basisziekteverzekering). 

Het morele risico is een bijzonder belangrijke problematiek voor privéziekte-

verzekeringen. Doordat een verzekering de prijs voor de gezondheidszorg voor de 

gebruiker drukt en doordat de premie die hij betaalt, doorgaans losstaat van het 

gebruik dat hij van de verzekering maakt, reageert de gebruiker op de lagere out-

of-pocketprijs door meer medische zorg en mogelijk ook duurdere types van 

medische zorg te gebruiken. Een verzekering die gedekte zorg volledig vrijstelt 

van out-of-pocketbetalingen, leidt tot nagenoeg 50% meer uitgaven dan een 

catastrofeverzekering met eigen betalingen, terwijl er wat de gezondheidstoestand 

betreft, slechts zeer bescheiden verbeteringen tegenover staan (Pauly, 2007). 

Een PZV kan de moeite lonen als de voordelen opwegen tegen de nadelen. 

Werkingskosten kunnen gedrukt worden door automatisering van adminis-

tratieve en verkoop processen. Dankzij een doorgedreven digitalisering liggen de 

werkingskosten bij Sygeforsikringen – een Deense non-profit privéziekteverze-

keraar met twee miljoen klanten – onder de 8%. 

PZV’s kunnen toegankelijker gemaakt worden door effectief op te treden 

tegen het morele risico en antiselectie. Vormen van eigen betalingen (franchise, 

remgeld (vast bedrag) en remgeld (percentage)) kunnen ingevoerd worden en de 

kosten kunnen gedrukt worden door te onderhandelen met de zorgverstrekkers. 

In België, Frankrijk en Nederland bieden heel wat privétandzorgverzekeringspro-

ducten slechts een beperkte dekking, omdat de verzekeraars onvoldoende hebben 

geïnvesteerd in maatregelen om het morele risico en antiselectie tegen te gaan. 

35 Acquisitiekosten, die een groot aandeel vormen van de werkingskosten, bedragen 5%, 
6% en 13% voor respec tievelijk de sociale waarborgfondsen, de onderlinge verzekerings-
maatschappijen en de (commerciële) verzeke ringsmaatschappijen (DREES, 2015). De wer-
kingskosten voor de verplichte ziekteverzekering bedragen slechts 5%. 
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9 Aanbevelingen

Op basis van de voorgaande analyse kunnen de volgende aanbevelingen worden 

geformuleerd. 

1 Privéziekteverzekeringen (PZV) voor gezondheidszorguitgaven andere dan 

hospitalisatie kosten, moeten verder ontwikkeld en gepromoot worden. 

Hospitalisatiekosten bedragen minder dan 15% van de totale privé-uitga-

ven voor gezondheids zorg, maar ongeveer 80% van de totale terugbetaling 

door PZV’s. PVZ-dekking van tandzorg, geneesmiddelen, brillen en lenzen, 

gehoorprotheses, ambulante zorg (nl. psychologen, diëtisten, artsen, kinesi-

therapeuten) en langetermijnzorg (nl. voor ouderen en gehandicapten) is 

heel beperkt. De privé-uitgaven voor deze types van zorg zijn echter wel 

hoog (zie Tabel 12). 

Tabel 12 Belangrijkste componenten van privé-uitgaven voor gezondheidszorg 

in België (€ miljoen)

General hospitals*

784

1310

2174

1293

1866

717

357

60

Residential long-term facilities*

Pharmacies**

Hearing aids**

Medical practices (ambulatory)**

Optical glasses and other vision products**

Dental practices (ambulatory)**

Psychologists, dietitians, fysiotherapists
 (ambulatory)** 

* Alternatieve berekeningen (cijfers voor 2016)

** Gezondheidsstatistieken van de OESO versie 2018 (cijfers voor 2016)

*** Alternatieve berekeningen (cijfers voor 2010)
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2 Het systeem van de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen moet  

hervormd worden. 

Het huidige systeem van ereloonsupplementen is niet houdbaar. Ereloon-

supplementen gaan gepaard met kosteninflatie en wat de toegevoegde 

waarde is voor de patiënt, is niet duidelijk. 

Alternatieven voor het huidige systeem: 

 ∙ Alleen artsen die de RIZIV-conventie niet aanvaarden, mogen ereloon-

supplementen aan rekenen. Aan artsen die de RIZIV-conventie aanvaarden 

en de door de sociale zekerheid vastgelegde tarieven in acht nemen, 

zou een aanzienlijke verlaging van de te betalen socialezekerheids-

bijdragen kunnen worden toegekend (en niet alleen een – beperkt – 

extra pensioen).

 ∙ Artsen werken bijvoorbeeld drie dagen per week voor het RIZIV en de 

overige twee dagen in hun privé praktijk. Privépraktijken worden niet 

gedekt door de sociale zekerheid, maar ze kunnen wel door een privé-

ziekteverzekering gedekt worden (zie de “independent sector” in het 

Verenigd Koninkrijk). 

 ∙ Artsen kunnen vrij hun erelonen bepalen, maar zonder terugbetaling 

door de sociale zekerheid (zie “sector 3”-artsen in Frankrijk). 

De koppeling van ereloonsupplementen aan het type van ziekenhuiskamer 

valt niet te rijmen. Ereloonsupple menten zouden eerder gekoppeld moe-

ten worden aan de “conventiestatus” van de arts (zie “sector 2”-artsen in 

Frankrijk). 

Het inflatoire effect van PZV’s, ten gevolge van het door patiënt én zorg-

verstrekker veroorzaakte morele risico, moet worden tegengegaan door 

effectieve regelingen van eigen betalingen uit te werken voor de terugbe-

taling van ereloonsupplementen (nl. franchise en remgeld). 

3 Toegang verlenen tot (nieuwe) gezondheidstechnologieën die (nog) niet 

door de verplichte basisziekteverzekering terugbetaald worden, is een 

belangrijke rol voor de privéziekte verzekeringen (PZV). 

Een PZV die nieuwe gezondheidstechnologieën dekt, is een goede zaak op 

voorwaarde dat de overheid het bestaan van PZV’s niet aanwendt om 

publieke uitgaven te verschuiven naar privé-uitgaven. PZV’s genereren 

solidariteit tussen de aangesloten verzekerden. Dat is beter dan een situ-

atie zonder PZV, waar de toegang tot dure nieuwe gezondheidstech-

nologieën voorbehouden is voor “the happy few” (= de rijken).
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4 Beleidsmakers moeten zorgvuldig nagaan welke types van zorg essentieel 

zijn en door de verplichte basisziekteverzekering gedekt moeten  worden. 

Tandzorg en kinesitherapie kunnen uit het basispakket worden gehaald 

– behalve voor bepaalde doelgroepen – en gedekt worden door een vrij-

willige privéziekteverzekering. 

Als alle essentiële zorg in het socialezekerheidsstelsel is inbegrepen en 

hindernissen voor een goede toegankelijkheid (bv. hoge remgelden) zijn 

weggenomen, kan de markt van vrijwillige aanvullende ziekteverzeke-

ringen opengesteld worden voor privé-, profit- of non-profitbedrijven 

waarbij concurrentie actief wordt aangemoedigd.

In 2006 besliste de Nederlandse regering om tandzorg en fysiotherapie 

uit het basispakket te halen. Alleen electieve behandelingen zijn door de 

verplichte basisziekteverzekering gedekt (bv. tandzorg voor kinderen 

jonger dan 18 en fysiotherapie voor zware ziekten). Nederlandse patiën-

ten kunnen voor tandzorg en fysiotherapie een privéziekteverzekering 

afsluiten. 

Door tandzorg en kinesitherapie uit het basispakket te halen, komt er 

geld vrij; geld dat bijvoorbeeld gebruikt zou kunnen worden voor de 

terugbetaling van nieuwe, dure kankerbehandelingen door de verplichte 

basisziekteverzekering. 

Momenteel vertegenwoordigt PZV in België minder dan 5% van de totale uitga-

ven voor gezondheidszorg en slechts een vijfde van de privé-uitgaven voor 

gezondheidszorg. Hoge out-of-pocketuitgaven staan lijnrecht tegenover gelijke 

toegang tot de gezondheidszorg. Daarom zou het een stap in de goede richting 

zijn als, bij gebrek aan dekking door de verplichte basisziekteverzekering, out-of-

pocketuitgaven omgezet zou den worden in uitgaven gedekt door een PZV. PZV is 

echter maar een stap in de goede richting als de voordelen van de verzekering 

opwegen tegen de nadelen. Dekking door een verzekering is niet nood zakelijk 

voor elke euro aan out-of-pocketuitgaven. Triviale risico’s en remgeld verzekeren 

zou contraproductief kunnen zijn. Niet-empirisch onderbouwde geneeskunde 

dekken kan gevaarlijk zijn. Het aanmoedigen van concurrentie en het conse-

quent toepassen van de logica van privéverzekeringen kunnen leiden tot een 

daling van de werkingskosten en een afname van het morele risico, wat de con-

sument ten goede zou komen. 
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