
 

 

 

Zorgpremie 
De basisziektekostenverzekering is verplicht in Nederland 

 
Iedereen in Nederland heeft een basisziektekostenverzekering en betaalt daarvoor premie. Wat is het 

nut hiervan en wat is het risico als je dit niet meer verplicht zou stellen? 

De Overheid heeft de basisziektekostenverzekering in Nederland verplicht gesteld. Bij particuliere bedrijven 

kun je je verplichte zorgverzekering en al of niet gekozen aanvullingen inkopen.  

Ik heb een tandartsverzekering. Die doet het goed.  

Ex-minister Rosé van Boxtel is er voorzitter van de Raad van Bestuur.  

In feite betaalt in Nederland iedereen premie boven de 18. Voor de Zorgverzekeringswet, die is ook verplicht, 

iedereen moet zorgpremie betalen. En dat is een vorm van solidariteit. Dat betekent dat we met elkaar de 

lasten delen in de zorg.  

Nou, in deze taart zie je hoeveel geld we aan de gezondheidszorg in Nederland uitgeven: voor de 

basisverzekering geven wij meer dan de helft uit voor ziekenhuizen en specialisten. 11% voor de 

psychologische en psychiatrische hulp. 11% voor alles wat te maken heeft met de farmacie, dus 

geneesmiddelen. 5,6% voor de huisartsenzorg. 5,4% voor de fysiotherapie, voor hulpmiddelen, 4, 5%. En zo 

hebben we nog wat kleine posten en het laatste postje, 3,4%, dat zijn de kosten van de zorgverzekeraar. Dus 

wij voeren de basisverzekering uit door die zorg te contracteren en 3% daarvan is voor de kosten van de 

bedrijven die het ook uitvoeren.  

Als je de zorgverzekering niet meer verplicht zou maken, dan vrees ik dat we echt in een heel ingewikkelde 

samenleving terecht gaan komen. Mensen met heel veel geld, die zullen zeggen “nou prima, het kan mij toch 

niet schelen, als er iets is, dan betaal ik het wel rechtstreeks uit mijn portemonnee”, maar voor mensen met 

weinig geld, die kunnen dan misschien de zorg helemaal niet meer kopen die ze wel echt nodig hebben en ik 

denk dat de kwaliteit van de bevolking gewoon echt schade zou gaan lijden. Als iedereen selectief zou gaan 

winkelen, als iedereen alleen maar datgene zou nemen wat hij zelf nodig heeft, ja, dan worden sommige 

voorzieningen in de zorg echt letterlijk onbetaalbaar. Dan zou bevallen voor een jong gezin echt enorm veel 

geld kosten en dan zou je misschien om financiële redenen afzien van het krijgen van een kind. Nou, dat 

willen we niet. 


