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Binnenland

Commissie wil regels voor verzekeraars aanscherpen

Goedkope polissen bedreigen
zor gvoor t dure' v eÍzekerden

Va n onze verslaggeefster
Jet Bruinsma

AMSTERDAM Het stunten met
goedkope zorgpolissen om daar-
mee ionge, gezonde en hoogopge-
leide verzekerden binnen te ha-
len, moet aan bandenwordenge-
legd. Als zorgverzekeraars vooral
ooghebben.voorde winst die de-
zè goedkope klanten hun kunnen
opleveren, dreigt het gevaar dat
ze minder aandacht besteden
aan doelmatige en goede zorg
voor hun dure klanten. D at ziin
mensen die vakernaarde dokter
gaan, zoals ouderen, chronisch
zieken en mensen metweinigop
leiding.

Daarmee wordt de solidariteit, een
pijler onder de in zoo6 ingevoerde
zorgverzekeringswet, aangetast, Dit
staat in een advies van een commis-
sie onder voorzitterschap van Henk
Don. bestuurdervan de Nederlandse
Mededingingsautoriteit, aan minis-
ter Schippers van Volksgezondheid,
dat vandaag verschij nt.

De commissie-Don wil dat de re-
gels voor verzekeraars zo worden
aangescherpt dat het voor hen on-
aantrekkelijk wordt om vooral pro-
fijtelijke klanten te.weruen of de zo-
geheten,'slechte risico's' te wèren.
Sinds 2oo6 krijgen de verzekeráars
hun v.erliezen op die slechte risicors
gecompenseèrd en worden hun win-
sten op goede risico's afgeroomd,
maarhet systeem vertoont nogenke-
le tekortkomingen, aldus Don.

'We zien nog geen signalen dat ver-
Iiesgevende categorieên geweerd
worden;wel zijn er enkele uitwassen
bij het weryen van winstgevende
groepen', zegt Don. 'Die moeten we
corrigeren. Maar de druk op het sys-
teem neemt toe.'

Over de toekomst maakt zijn com-
missie zich echter wel zorgen. De
verzekeraars dragen steeds meer r!
sico's zelf. Het basispakket voor de
zorg wordt uitgedund, dus zal meer
zorg worden overgeheveld naar de

ledereen accepteren

Sinds 200ó itin zorgverzekeraars ver-
plicht om iedereen, oud, jong, ziek
gezond, te accepteren voor het ba-
sispakket. zij moeten dan door mid-
del van hun premie met elkaar con-
curreren om de gunst van de klant.
Maar een vezekeraar met veel oude
en chronisch zieken is natuurlijk
geen partij voor een collega met veel
gezonde studenten. Om een geliik
speelveld te creërên en verschillen
glad te strijken waaraan een veze-
keraar naets kan doen, bèstaat er een
systeem van risicoverevening wie
veel dure klànten heeft, krijgt com-
pensatie uit de centrale verzeke-
ringskas. De verzekeraars weten dus
tevoÍen welke van hun klanten winst
opleveren en welke verlies. Van die
kennis maken ze steeds vaker ge-
bruik bij het selecteren van zogehe-
ten gunstige risico's (jong, goed op-
geleid etc.).

aanvullende verzekering. Verzeke-
raars zijn echter nietverplicht om ie-
dereen daarvoor te accepteren. Daar-
bij komt dat verzekeraars straks niet
meer met alle ziekenhuizen contrac-
ten zullen sluiten voor alle vormen
van zorg. Beide ontwikkelingen kun-
nen nadelig uitpakken voor mensen
die veel zorg nodig hebben.

Het rapport-Don somt een waslijst
aan mogelijkheden op die verzeke-
raars hebben om klanten te werven
dan wel te weren, Een paar voorbeel-
den. Terwijl gewone verzekerden
slechts eenmaal per jaar mogen over-
stappen naar een andere maatschap-
pij, mogen bezitters van een goedko-
pe, sobere internetpolis elke maand
overstappen, (bij Zekua onderdeel
van UWT), bijvoorbeeld als ze ziek
worden en hun'yuppenpolis' willen
inruilen voor een ruimhartiger ver-
zekering. Daarmee worden hogere
zorgkosten afgewenteld op andet'e
verzekeraars. 'Die zitten dan met de
gebakken peren', zegt Don. Hij wil
die soepele overstapiegels schrap-
pen.

Sommige grote verzekeraars (o.a.
Áchmea) zetten samen met verzeke-
ringstussenpersonen een aparte po-
lis: in de markt. uitsluitend voor
winstgevende klanten. Die betalen
een zeer lage premie voor een inter-
netpolis. Don: 'Als een oudere zich
wil aanmelden en invult dat hij ou-
der dan bijvoorbeèld 30 is, kan hij
niet verder.' Als verzekeraars op gro-
te schaál dat pad opgaan, ontstaat
een tweedeling. Don wil af van die
praktijken.


