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Solidariteit

Risicosolidariteit

- Ziek voor gezond

- Jong voor oud

InkomenssolidariteitInkomenssolidariteit

Aan de verstrekkingenkant

Aan de premiekant
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Solidariteit

Jong en gezond betaalt voor oud en ziek

maar:

Mensen ouder dan 80 jaar betalen gemiddeldMensen ouder dan 80 jaar betalen gemiddeld

de hoogste eigen bijdrage voor Zvw en AWBZ
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Financiering van de zorg

Zorgverzekeringswet
€ 42,6 miljard Totaal

€ 72,4 miljard

AWBZ
€ 28,1 miljard
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WMO
€ 1,7 miljard

Eigen bijdragen
AWBZ  € 1,9 miljard
Zvw € 3,1 miljard



Belangrijkste zorguitgaven

AWBZ

Intramurale V&V     8,4

Intramurale gehandicapten 5,3

Extramurale V&V 4,1

Zorgverzekering
Ziekenhuiszorg 22,5

Genees- en hulpmiddelen 6,8

Eerstelijnszorg 4,5
Extramurale V&V 4,1

Intramurale GGZ 1,6
Kortdurende GGZ 4,3
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Kostenstijging

Verwachte kostenstijging vanwege:

- Vergrijzing

- Toenemende en veranderende vraag

- Medische technologie en nieuwe medicijnen- Medische technologie en nieuwe medicijnen

Elk voor ongeveer een even groot deel.
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We leven langer….

….en we leven langer gezond

vanaf 65 jaar: nog 18,3 jaar, waarvan 14 

zonder lichamelijke beperkingen

vanaf 65 jaar: nog 21,3 jaar, waarvan 13

zonder lichamelijke beperkingen
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Grote verandering op komst

In de zorg

• Wet langdurige zorg

• Overheveling V&V naar Zvw• Overheveling V&V naar Zvw

• Overheveling begeleiding naar WMO

Langer zelfstandig wonen, zorg dichtbij!
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Grote verandering op komst

In de oudedagsvoorziening

Minder pensioenopbouw tweede pijler door:

- Wijziging Witteveenkader

- Veel meer baanwisseling- Veel meer baanwisseling

Meer zelfstandigen

Toekomstbestendige AOW?
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Grote verandering gaande

Woningmarkt voorkant:

- Geleidelijke beperking aftrek hypotheekrente;

- Alleen maar annuitair lenen en aflossen

- Meer eigen geld nodig- Meer eigen geld nodig

Woningmarkt achterkant:

- Beperkte mogelijkheid equity lease

- Gebrekkige huurmarkt
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Blijft de zorg nog betaalbaar?

• Minder verzekerde aanspraken; wel veel 
solidariteit

• Rol werkgever in financiering?

• Huidige generatie ouderen heeft veel 
vermogenvermogen

• Nieuwe generaties zullen vermogen moeten 
vormen

• Hoe om te gaan met inkomens- en 
vermogenstoets?
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Voorwaarden voor solidariteit (RVZ)

• Basiszorg voor iedereen toegankelijk; dan is 
verschil geoorloofd

• Geld voor zorg moet goed worden besteed!

• Ongezond gedrag mag worden bestraft

Great willingness to pay!
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