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Opgave 3 
 
Uitgesproken zorg 
De inwoners van een land zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Alle 
rekeningen van zorgverleners worden rechtstreeks ingediend bij de 
zorgverzekeraars. Er is geen sprake van een eigen bijdrage van de 
patiënt. De vier grootste verzekeraars bedienen samen bijna de gehele 
markt voor zorgverzekeringen in het land.  
 
Als onderdeel van dit stelsel van verplichte verzekeringen hebben alle 
logopedisten een verplicht contract bij de zorgverzekeraars, waarin is 
vastgelegd dat zij in principe 30 euro per afspraak kunnen rekenen. Een 
hoger tarief van rond de 35 euro is mogelijk voor logopedisten die kunnen 
aantonen dat ze voldoen aan extra kwaliteitseisen. Veel logopedisten 
vinden beide tarieven te laag om hun beroep goed te kunnen uitoefenen. 
Logopedist Ruiter: “Uit onderzoek is gebleken dat met het oog op de 
praktijkkosten een tarief van 38 euro redelijk is.” 
 
De zorgverzekeraars verdedigen hun tarieven met het argument dat ze de 
premies voor hun klanten zo laag mogelijk willen houden. Daarnaast 
stellen ze dat dit systeem met verplichte verzekeringen en vaste 
contracten ook voordelen heeft voor de logopedisten.  

1p 10 Geef een voordeel dat logopedisten in dit systeem hebben. 
 
Een van de grote zorgverzekeraars, ZVI (Zorg Voor Iedereen), heeft 
1 miljoen verzekerden. ZVI gaat ervan uit dat jaarlijks 0,5% van de 
verzekerden logopedische hulp zal aanvragen. ZVI wil aan logopedisten 
uitsluitend een tarief betalen van 30 euro per afspraak. ZVI gaat ervan uit 
dat er gemiddeld 20 afspraken nodig zijn per behandeling. 

1p 11 Bereken het verschil in premie dat ZVI per jaar zou moeten rekenen aan 
zijn klanten als ZVI niet 30 euro maar 38 euro per afspraak zou uitbetalen 
aan logopedisten. 
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De directeur van de Mededingingsautoriteit, de toezichthouder op deze 
markt, schrijft een brief naar een medisch vakblad.  
Hieronder staat het eerste deel van deze brief. 
 
 
“De zorgverzekeraars zien het als hun taak om de zorgkosten en daarmee 
de premies in de hand te houden. Daarnaast moeten zij ten behoeve van 
hun klanten contracten sluiten met zorgverleners om voldoende zorg van 
goede kwaliteit te garanderen. De keuze om in de contracten met 
logopedisten gedifferentieerde tarieven te hanteren, kan een oplossing 
bieden voor een te verwachten principaal-agentprobleem. 
 
Ik verwacht dat logopedisten als gevolg van de marktverhoudingen in 
toenemende mate zullen willen fuseren. Met het oog op het garanderen 
van een goede prijs-kwaliteitverhouding is de Mededingingsautoriteit hier 
alert op. Fusies kunnen enerzijds leiden tot lagere tarieven, maar 
anderzijds ziet de Mededingingsautoriteit ook gevaar van prijsopdrijving. 
Ik zal deze tegenstelling in het vervolg van deze brief onderbouwen.” 
 
 

3p 12 Verklaar de verwachting van de directeur dat: 
 er sprake is van een principaal-agentprobleem tussen 

zorgverzekeraars en logopedisten, 
 en dat dit deels kan worden ondervangen door de gekozen 

contractvoorwaarden. 
 

3p 13 Schrijf het vervolg van de brief waarin de directeur de tegenstelling 
onderbouwt.  
Gebruik ongeveer 80 woorden. 
 


