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Solidariteit van het Nederlandse 

zorgstelsel nog wel houdbaar? 

Het solidariteitsprincipe dat iedere burger beschikt over goede zorg en een goede zorg-

verzekering is en blijft een actueel thema. Die solidariteit staat onder druk vanwege 

onder meer de onbeheersbare kostenstijging die op ons afkomt. Wij, Vintura en Equalis, 

willen met onze kennis en expertise bijdragen aan een duurzaam zorgstelsel dat toe-

gankelijk en betaalbaar is én blijft voor iedereen. 

Solidariteit vormt de basis van ons zorgstelsel 

De premie voor de basisverzekering bij zorgverzekeraars is voor iedereen gelijk onge-

acht verschillen in persoonskenmerken en leefstijl. Ons zorgstelsel rust dan ook op 

het principe van solidariteit waarbij iedereen, via de zorgpremie voor het basispakket, 

bijdraagt aan de betaling van de zorgkosten van zowel zichzelf als van anderen. In ons 

zorgstelsel is deze solidariteit gewaarborgd op tal van manieren. Zo is er een verbod 

op premiedifferentiatie en een acceptatieplicht voor zorgverzekeraars voor de basis-

verzekering. En om te zorgen dat de polismarkt voor gezonde en minder gezonde ver-

zekerden gelijk is, vindt er een herverdeling (risicoverevening) plaats waarbij verzeke-

raars met meer verzekerden met hogere kosten hiervoor gecompenseerd worden van-

uit een gezamenlijke pot. Daarnaast hebben we een systeem van zorgtoeslagen en 

inkomensafhankelijke bijdragen om de solidariteit te waarborgen. 

Uit de Barometer Solidariteit van het Nivel1 blijkt dat mensen bereid zijn om te betalen 

voor zorgbehandelingen van anderen. De meeste mensen in Nederland (78% van de 

bevolking) geven aan bereid te zijn om te betalen voor zorgbehandelingen waar men 

zelf geen gebruik van maakt, maar anderen wel. 50% van de Nederlanders vindt ook 

dat de premie van de zorgverzekering niet afhankelijk moet worden gemaakt van de 

leefstijl van mensen. Echter, 40% van de mensen vindt dat de premie gerelateerd 

moet worden aan leefstijl en dat mensen met een ongezonde leefstijl meer premie 

zouden moeten betalen dan mensen met een gezonde leefstijl (CBS2). Dit heeft ge-

volgen voor de basis van ons zorgstelsel waarin solidariteit een groot goed is.  

Solidariteit onder druk door veranderd marktgedrag  

Volgens Marcel Canoy3 is de grootste vijand van de solidariteit in ons stelsel de on-

beheersbare kostenstijging die op ons afkomt. De oorzaak van die stijging ligt, vol-

gens hem, vooral in de illusie van onbegrensde solidariteit. Dit vraagt scherpe keuzes 

die wij, als BV Nederland, vaak lastig vinden om te maken.  

Het is ook een afweging die lastig is en heel nauw komt. Zo is er steeds meer bekend 

over leefstijl en gezondheid. Een gezonde levensstijl heeft een grote impact op de 

kosten voor de gezondheidszorg. Maar moeten we daarom ook onderscheid maken in 

de premie die je betaalt als je er een gezondere leefstijl op nahoudt? Naast dat dit 

 
1https://www.nivel.nl/nl/nieuws/solidariteit-nederland-meer-mensen-bereid-om-te-betalen-voor-zorgbe-

handelingen-van-anderen 
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/40/solidariteit-in-de-gezondheidszorg 
3 https://www.socialevraagstukken.nl/column/grenzen-aan-solidariteit-in-de-zorg/  
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praktisch onuitvoerbaar lijkt is het maar de vraag wat  de achterliggende oorzaak is 

van verschillen in leefstijl? Onderzoek wijst uit dat in Nederland mensen met basis-

onderwijs of vmbo gemiddeld 15 jaar minder in goede ervaren gezondheid leven dan 

mensen met een hbo of universitaire opleiding4. Om deze verschillen te verkleinen is 

het juist van belang om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor deze groep. 

Recent onderzoek van Equalis en Pharos5, in opdracht van het Zorginstituut, bena-

drukt dat de overheid via haar beleid en adviezen hier invloed op kan (en moet) uit-

oefenen. 

Tevens heeft onderzoek laten zien dat het aanbod van zorg niet voor iedereen pas-

send is. Dit wordt o.a. benadrukt in de campagne van het Zorginstituut rondom de 

Zorg van morgen6. Het huidige zorgstelsel biedt veel ruimte, maar de NZa en het Zorg-

instituut geven aan dat de financiële prikkels in de bekostiging meer moeten worden 

gericht op de meerwaarde die zorg heeft voor de patiënt, de juiste zorg op de juiste 

plek en passende zorg voor alle groepen patiënten ongeacht hun achtergrond. De 

toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg komt in het geding als hier geen stap-

pen op worden gezet.  

Er zijn ook geluiden dat het (vrijwillig) eigen risico de solidariteit aantast en (bepaalde) 

zorg minder toegankelijk maakt. Immers veel partijen pleiten voor afschaffing hiervan. 

Daarnaast zien we dat de concurrentie op gezonde verzekerden over de jaren toe is 

genomen, door de toenemende rol van vergelijkingssites en omdat de eerder ge-

noemde risicoverevening nooit perfect is. Al langer is bekend dat verzekeraars op ge-

zonde verzekerden gemiddeld een positief resultaat behalen, ten koste van de chro-

nisch zieken. Dit heeft zijn weerslag op de polismarkt en tast de solidariteit van het 

stelsel aan. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit onze praktijk, maar er zijn legio voorbeelden die 

leiden tot de vraag of de huidige vorm van solidariteit van het Nederlandse zorgstelsel 

nog wel houdbaar is. En wat dit betekent voor de huidige dynamiek binnen het zorg-

stelsel in Nederland. 

Uitdagingen spelen op alle drie de zorgmarkten 

We zien dat op alle drie de markten in ons gezondheidszorgsysteem, de polismarkt, 

de zorginkoopmarkt en de zorgverlenersmarkt, invloed hebben op de solidariteit in ons 

stelsel. Op al deze markten zijn mo-

menteel uitdagingen die de solidari-

teit kunnen aantasten. 

Allereerst zien we dat concurrentie op 

de polismarkt (markt A) zich voorna-

melijk beperkt tot premieconcurren-

tie. Verzekerden kiezen niet of be-

perkt voor de inhoud van de zorg die 

een betreffende verzekeraar heeft 

weten te contracteren. Dit leidt tot 

 
4 https://www.pharos.nl/factsheets/sociaaleconomische-gezondheidsverschillen-segv/ 
5 https://equalis.nl/onderzoek-sociaaleconomische-verschillen-in-gezondheid-en-zorggebruik/ 
6 https://www.socialevraagstukken.nl/column/grenzen-aan-solidariteit-in-de-zorg/ 
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(potentiële) uitholling van financiële solidariteit en risicosolidariteit.  

Ten tweede, zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders nog niet voldoende in staat om 

lange termijn afspraken te maken t.b.v. de benodigde transformatie en invulling te 

geven aan afspraken over Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) en passende zorg 

(markt B). Dit leidt tot een risico op ongelijkheid in behandeling en toegang tot zorg 

wat o.m. kan leiden tot sociaal economische gezondheidsverschillen.  

Ten derde zien we ook op de zorgverlenersmarkt (markt C) dat solidariteit onder druk 

staat. Regie en de juiste informatie op het juiste moment ontbreekt vaak waardoor 

patiënten geen bewuste keuze maken voor een zorgverlener en behandeling. Daarbij 

is de zorgverlener nog vaak regisseur binnen zijn/haar eigen domein wat voor een 

groeiende groep van co-morbide en kwetsbare patiënten leidt tot een diffuus netwerk 

aan zorgverleners. 

Wat kunt u van ons verwachten? 

De komende tijd gaan we met verschillende experts in gesprek om samen met hen te 

kijken naar de huidige mate van solidariteit en hoe die onder druk staat, elk vanuit 

hun eigen oogpunt. Wat betekent dit voor elk van de drie markten en de regulering 

vanuit de overheid? Hoe kunnen we werken aan het behouden van de solidariteit met 

alle betrokken partijen?  

Hou onze websites en LinkedIn kanaal in de gaten voor de opgehaalde inzichten. En 

wil je graag over dit thema meepraten, neem dan contact me ons op! 

Contactpersonen 

Lieke Boonen (Lieke.Boonen@equalis.nl) - Partner bij Equalis  

Koen Jansen (Koen.Jansen@vintura.nl) - Principal consultant bij Vintura 

Barry Egberts (Barry.egberts@equalis.nl) - Partner bij Equalis 


