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Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De heer drs. M.J. van Rijn 

 

Geachte heer Van Rijn, 

 

Moeten mensen die roken, alcohol drinken, onveilige seks hebben, 

teveel eten, blessuregevoelige sporten beoefenen of een andere onge-

zonde leefstijl hebben, meer premie, eigen risico of eigen betalingen 

afdragen voor de basiszorgverzekering? En moeten mensen die deze 

dingen niet doen een beloning krijgen? De ethische discussie over deze 

vragen is actueel en ligt gevoelig. In de hitte van het debat komen mo-

tieven niet altijd expliciet aan de orde, lopen argumenten door elkaar en 

overheersen soms simplistische aannames die niet stroken met de 

complexe praktijk of met wetenschappelijk bewijs. 
 

In dit signalement ordenen en wegen we de ethisch relevante argumen-

ten in het debat over financiële differentiatie naar leefstijl in de basis-

zorgverzekering. We signaleren vier discussiepunten. 
 

Het eerste discussiepunt gaat over de uitvoerbaarheid van leefstijldiffe-

rentiatie. Hoewel controle van ongezond gedrag lang niet altijd prak-

tisch mogelijk is, bestaan er manieren om leefstijldifferentiatie in de 

praktijk te brengen. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit is toegestaan 

binnen het Europese recht. Ook roept de uitvoering ethische vragen op, 

bijvoorbeeld over privacy en stigmatisering. 

 

Het tweede discussiepunt betreft de vraag of preventie een overtuigend 

motief is voor leefstijldifferentiatie. Of leefstijldifferentiatie in de basis-

zorgverzekering gunstige effecten heeft op gedragsverandering en 

daarmee de gezondheid bevordert, is onzeker. Daarnaast roept preven-

tie als motief voor leefstijldifferentiatie discussie op over paternalisme. 
 

Het derde discussiepunt is de vraag of leefstijldifferentiatie een recht-

vaardiger verdeling van kosten oplevert. Wetenschappers zijn het er 

niet over eens dat bepaalde ongezonde leefstijlen daadwerkelijk duur-
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der zijn dan andere. Bovendien bestaan er verschillende opvattingen 

van wat rechtvaardig is. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ lijkt 

het rechtvaardig om mensen met een ongezonde leefstijl voor de kos-

ten daarvan op te laten draaien. Maar deze opvatting roept het bezwaar 

op van ‘blaming the victim’: ook externe factoren bepalen ongezonde 

leefstijl, zoals sociaal-economische status en een ongezonde omge-

ving. Alternatieve opvattingen van rechtvaardigheid stellen dat recht-

vaardigheid niet vereist dat iedereen gelijke uitkomsten heeft, maar dat 

iedereen voldoende vrijheid heeft om individuele doelen na te streven, 

zoals een gezonde leefstijl.  
 

Het vierde discussiepunt is de kwestie of leefstijldifferentiatie de solida-

riteit bevordert. Spreken over ‘de solidariteit’ geeft spraakverwarring 

omdat aan het begrip solidariteit verschillende betekenissen worden 

toegekend. Het is behulpzaam om een onderscheid te maken tussen 

solidariteit als feitelijk gedrag en solidariteit als houding en tussen af-

fectieve solidariteit en calculerende solidariteit. De stelling dat leefstijl-

differentiatie de bereidheid van burgers om mee te betalen aan een 

solidair systeem (solidariteit als houding) versterkt, is een empirische 

claim, waarvan toetsing lastig is en waarover je alleen kunt speculeren. 

Indien ‘herkenning’ een cruciale factor is voor de bereidheid tot solidar i-

teit, dan zou leefstijldifferentiatie deze bereidheid wel eens kunnen on-

dermijnen, omdat het de verschillen tussen mensen benadrukt. 
 

Het debat over leefstijldifferentiatie zal voorlopig niet verstommen. Naar 

wij hopen levert dit signalement een bijdrage aan de verheldering van 

de belangrijkste ethische argumenten waardoor het debat een stap 

verder komt.  
 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

Mr. drs. T.F.M. Hooghiemstra, 

algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  

 

   

 

 

Drs. M.H. Meijerink, 

voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
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Samenvatting  

Moeten mensen die roken, te hard werken, te weinig bewegen, alcohol drinken, onveil i-

ge seks hebben, teveel eten, blessuregevoelige sporten beoefenen of een andere on-

gezonde leefstijl hebben, meer premie, eigen risico of eigen betalingen afdragen voor 

de basiszorgverzekering? En moeten mensen die deze dingen niet doen een beloning 

krijgen? De ethische discussie over deze vragen is actueel en ligt gevoelig. Doel van dit 

signalement is om de ethisch relevante argumenten in het debat over financiële diffe-

rentiatie naar leefstijl in de basiszorgverzekering te structureren en te wegen. 

 

In het debat over de vraag of leefstijldifferentiatie moet worden geïntroduceerd in de 

basiszorgverzekering lopen de opvattingen uiteen over de volgende vragen. 

 Is leefstijldifferentiatie uitvoerbaar? 

 Moet leefstijldifferentiatie worden ingevoerd omwille van preventie? 

 Zorgt leefstijldifferentiatie voor een rechtvaardiger verdeling van kosten? 

 Bevordert leefstijldifferentiatie de solidariteit? 

De eerste vraag betreft een noodzakelijke voorwaarde terwijl  de daaropvolgende drie 

vragen gaan over motieven. 

 

Het eerste discussiepunt gaat over de uitvoerbaarheid van leefstijldifferentiatie. Hoewel 

controle van ongezond gedrag lang niet altijd praktisch mogelijk is, bestaan er manieren 

om leefstijldifferentiatie in de praktijk te brengen. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit 

is toegestaan binnen het Europese recht. Ook roept de uitvoering ethische vragen op, 

bijvoorbeeld over privacy en stigmatisering. 

 

Het tweede discussiepunt betreft de vraag of preventie een overtuigend motief is voor 

leefstijldifferentiatie. Of leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering gunstige effec-

ten heeft op gedragsverandering en daarmee de gezondheid bevordert, is onzeker. 

Daarnaast roept preventie als motief voor leefstijldifferentiatie discussie op over pater-

nalisme. 

 

Het derde discussiepunt is de vraag of leefstijldifferentiatie een rechtvaardiger verdeling 

van kosten oplevert. Wetenschappers zijn het er niet over eens dat bepaalde ongezon-

de leefstijlen daadwerkelijk duurder zijn dan andere. Bovendien bestaan er verschillen-



10       

de opvattingen van wat rechtvaardig is. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ lijkt 

het rechtvaardig om mensen met een ongezonde leefstijl voor de kosten daarvan op te 

laten draaien. Maar deze opvatting roept het bezwaar op van ‘blaming the victim’: ook 

externe factoren bepalen ongezonde leefstijl, zoals sociaal-economische status en een 

ongezonde omgeving. Alternatieve opvattingen van rechtvaardigheid stellen dat recht-

vaardigheid niet vereist dat iedereen gelijke uitkomsten heeft, maar dat iedereen vol-

doende vrijheid heeft om individuele doelen na te streven, zoals een gezonde leefstijl.  

 

Het vierde discussiepunt is de kwestie of leefstijldifferentiatie de solidariteit bevordert. 

Spreken over ‘de solidariteit’ geeft spraakverwarring omdat aan het begrip solidariteit 

verschillende betekenissen worden toegekend. Het is behulpzaam om een onderscheid 

te maken tussen solidariteit als feitelijk gedrag en solidariteit als houding en tussen a f-

fectieve solidariteit en calculerende solidariteit. De stelling dat leefstijldifferentiatie de 

bereidheid van burgers om mee te betalen aan een solidair systeem (solidariteit als 

houding) versterkt, is een empirische claim, waarvan toetsing lastig is en waarover je 

alleen kunt speculeren. Indien ‘herkenning’ een cruciale factor is voor de bere idheid tot 

solidariteit, dan zou leefstijldifferentiatie deze bereidheid wel eens kunnen ondermijnen, 

omdat het de verschillen tussen mensen benadrukt. 

 

Het debat over leefstijldifferentiatie zal voorlopig niet verstommen. Naar wij hopen levert 

dit signalement een bijdrage aan de verheldering van de belangrijkste ethische argu-

menten waardoor het debat een stap verder komt.  
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1  Inleiding 

1.1 Maatschappel i jk  debat  over leefs t i j ld i f ferentiat ie  in de basis-

zorgverzekering  

Moeten rokers en zware drinkers een hogere verzekeringspremie betalen? Volgens een 

recent onderzoek vindt meer dan de helft van de Nederlanders van wel (Kloosterman 2011). 

Maar voorstellen voor dit beleid roepen ook sterke bezwaren op. De discussie over differen-

tiatie naar leefstijl in de basisverzekering is actueel en ligt gevoelig. 

In 2010 wierpen toenmalig CVZ voorzitter Dik Hermans (in Trouw) en RVZ voorzitter 

Rien Meijerink (op de dag van zorgverzekeraars) een stelling op over leefstijldifferentia-

tie. Verzekeraars vonden het een ‘gevaarlijk idee’ omdat premiedifferen tiatie volgens 

hen de solidariteitsgedachte kan aantasten. Ook lieten enkele artsen zich negatief uit 

over het voorstel. Zij wezen erop dat onvoldoende duidelijk is wat ongezond gedrag is 

en dat er niet altijd een causaal verband is tussen ongezond gedrag en hogere zorgkos-

ten (Den Blijker 2010, NOS nieuws 28 januari 2010, Benedictus 2010). 

 

In het najaar van 2012 is het debat over solidariteit en de zorgpremie opnieuw aange-

zwengeld naar aanleiding van het regeerakkoord. Ook in die discussie leefde de vraag 

of financiële differentiatie naar leefstijl in de basiszorgverzekering zou moeten worden 

ingevoerd.  

 

1 .2    Wensel i jkheid van ethische analyse  

Financiële differentiatie naar leefstijl in de basiszorgverzekering (in dit signalement afgekort 

als leefstijldifferentiatie) houdt in dat de verwachte kosten en baten van een (on)gezonde 

leefstijl van burgers wordt doorberekend in hun basiszorgverzekeringskosten, namelijk de 

eigen betalingen, het eigen risico, of de premie. Leefstijldifferentiatie kan plaatsvinden in de 

vorm van een heffing bij ongezond gedrag: bijvoorbeeld een hoger eigen risico, eigen bij-

drage of premie voor mensen die roken, ongezond eten of te weinig bewegen. Leefstijldiffe-

rentiatie kan ook de vorm aannemen van een korting bij gezond gedrag: bijvoorbeeld een 

lager eigen risico, eigen bijdrage of premie voor mensen die niet roken, gezond eten en vol-

doende bewegen.  
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Het debat over de (on)wenselijkheid van financiële differentiatie naar leefstijl in de basis-

zorgverzekering gaat niet alleen over risicopreventie en kostenbesparing, maar juist ook 

over ethische argumenten. Wat is een rechtvaardig beleid ten aanzien van leefstijlrisico’s? 

De posities in dit debat zijn afhankelijk van onderliggende waarden, zoals solidariteit, verde-

lende rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en privacy. 

Het debat over de vraag of leefstijldifferentiatie moet worden ingevoerd in de basiszorgver-

zekering past binnen de bredere tendens van de afgelopen jaren waarin de burger steeds 

vaker wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid. Er is een 

groeiend wetenschappelijk inzicht dat gezondheid mede bepaald wordt door gedrag. Toe-

nemende schaarste in de gezondheidszorg maakt herbezinning op de verantwoordelijkhe-

den binnen de zorg noodzakelijk. Daarnaast speelt toenemend individualisme een rol.  

Er bestaan tenminste drie motieven om leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering te 

overwegen. Ten eerste kan leefstijldifferentiatie erop gericht zijn om gedragsverandering te 

bewerkstellingen met het oog op gezondheidswinst. Een tweede motief is niet om gedrag te 

veranderen, maar zuiver om de kosten van ongezond gedrag te verdelen volgens een be-

paalde opvatting van rechtvaardigheid (namelijk het principe ‘de vervuiler betaalt’). Een der-

de motief is om de bereidheid van burgers om bij te dragen aan een sociale verzekering 

voor ziektekosten te waarborgen.  

Er bestaan verschillende antwoorden op de vraag of leefstijldifferentiatie vanuit ethisch per-

spectief gerechtvaardigd is. De zorgverzekering, met name waar het de noodzakelijke zorg 

betreft, is in Nederland van oudsher tenminste deels gebaseerd op solidariteit. Komt deze 

solidariteit teveel onder druk te staan wanneer we gaan differentiëren naar leefstijl? Of komt 

de solidariteit juist onder druk te staan als we dat niet doen? Daarnaast bestaan er funda-

mentele vragen over een ethisch verantwoorde uitvoering van leefstijldifferentiatie.  

 1 .3   Doel ,  aanpak en a fbakening van d it  s ignalement  

Hoe kunnen nu de ethisch relevante argumenten in het debat over leefstijldifferentiatie in de 

basiszorgverzekering worden gestructureerd en gewogen? Dat is de hoofdvraag van dit 

signalement. Doel is om de complexe ethische discussie over leefstijldifferentiatie in de ba-

siszorgverzekering te verhelderen. Beleidsmakers, Tweede Kamerleden en burgers kunnen 

zo gemakkelijker de overtuigende argumenten van de vooroordelen en vluchtige oordelen 

scheiden.  

De analyse van het debat gebeurt aan de hand van drie veelgenoemde motieven vóór leef-

stijldifferentiatie. Op welke argumenten berusten zij, welke argumenten worden er tegenin 

gebracht en hoe worden deze argumenten eventueel ontkracht?  
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De analyse is gebaseerd op literatuuronderzoek en zeven interviews met gezondheidszorg-

professionals in wetenschap, beleid en verzekeringssector (voor een overzicht, zie bijlage 

2). Citaten uit de interviews staan bij wijze van illustratie als grijze blokjes in de tekst.  

In de analyse komen ook empirische vragen aan de orde, zoals welke ruimte het Europees-

rechtelijk kader biedt en wat de verwachte effecten van leefstijldifferentiatie op gedrag en op 

kosten zijn, maar het zwaartepunt ligt bij de ethische vragen. Wanneer argumenten afhanke-

lijk zijn van bepaalde kennis die op dit moment nog onvoldoende voorhanden is, zullen we dat 

expliciet maken. Doel is niet om tot een uiteindelijke afweging in het debat te komen, wel om zo 

helder mogelijk aan te geven welke argumenten sterk en zwak zijn bij het innemen van een 

standpunt vóór, dan wel tegen leefstijldifferentiatie. 

Dit signalement beperkt zich tot leefstijldifferentiatie binnen de basiszorgverzekering omdat 

de basisverzekering in Nederland van oudsher een sociale verzekering is, waar iedereen 

recht op heeft, zonder dat daaraan gedragsvoorwaarden zijn verbonden. 

Dit signalement beperkt zich tot financiële differentiatie en laat uitsluiting van voorzieningen 

buiten beschouwing. Het stimuleren van gezond gedrag of het besparen van kosten door 

mensen met een ongezonde leefstijl uit te sluiten van behandeling, roept over het algemeen 

sterkere ethische discussie op, omdat het ingaat tegen het recht op zorg. 

“De aanname dat de discussie minder delicaat ligt in de aanvullende verzekering, omdat daar niet -

noodzakelijke zorg in zit, is maar beperkt waar. Zeker als het pakket beperkt gaat worden dan zijn 

er ook essentiële stukjes zorg in het aanvullende pakket.” 

 

 1 .4  Defini t ies   

FINANCIËLE DIFFERENTIATIE NAAR LEEFSTIJL (in dit signalement afgekort als leefstijldiffe-

rentiatie): verschillen in premie, eigen risico en eigen betaling berekenen op basis van de 

geschatte kosten en baten van een (on)gezonde leefstijl. 

 

LEEFSTIJLSOLIDARITEIT: de geschatte kosten en baten van een (on)gezonde leefstijl niet 

doorberekenen in premie, eigen risico en eigen betaling. 

 

ACTUARIEEL FAIRE PREMIE: premie, berekend op basis van het risico dat iemand loopt. 

 

RISICOSOLIDARITEIT: verzekeringnemers delen de kosten van de zorg in de basiszorgver-

zekering, ongeacht de gezondheidsrisico’s die zij individueel lopen. Aangezien de basis-

zorgverzekering een verplichte verzekering is, treedt er geen averechtse selectie op. 

Averechtse selectie: alleen mensen met een hoog risico verzekeren zich, waardoor de pre-

mie stijgt en het verzekeringssysteem wordt ondermijnd. 

 

PREMIEDIFFERENTIATIE: verschillen in premie. 
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EIGEN RISICO: systeem, waarbij iedereen zelf een eerste deel betaalt van de zorg die hij/zij 

ontvangt. 

 

EIGEN BIJDRAGE: systeem, waarin een deel van de gemaakte kosten of genoten verzorging 

voor eigen rekening van de verzekerde komt. 

 

LEEFSTIJL: Het geheel van persoonlijke gedragingen dat wij in ons dagelijks leven ver-

tonen (Van de Goor, 2011). 

 

PATERNALISME: inmenging met de vrijheid of autonomie van iemand anders, met recht-

vaardigingen die zich beroepen op iemands eigen belang of het voorkomen van schade aan 

deze persoon (Audi, 1999). 
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2 Leefstijldifferentiatie in de praktijk 

 2 .1  Onderscheid basiszorgverzekering en aanvul lende 

  verzekering  

In het commerciële verzekeringsstelsel is het gebruikelijk en geaccepteerd dat mensen met 

verschillende risico’s verschillende premies betalen, ook wel aangeduid als een ‘actuarieel 

faire premie’. Mensen met een groter risico betalen meer premie, omdat de verzekering an-

ders onaantrekkelijk zou worden voor mensen met een lager risico. Mensen die een houten 

huis willen verzekeren betalen een hogere premie dan mensen met een bakstenen huis, 

simpelweg omdat in het eerste geval het risico op en de schadelast bij brand, en dus een 

vergoeding door de verzekeraar, hoger ligt. Inwoners van grote steden betalen een hogere 

premie voor diefstalverzekeringen. En levensverzekeraars berekenen een hogere premie 

voor mensen die door hun leeftijd, sekse, genetische aanleg of leefstijl een hoger risico 

hebben op vroegtijdig overlijden. Vanuit het perspectief van commerciële verzekeringen 

doet het er niet toe of het risico een kwestie is van overmacht of mogelijk gerelateerd is aan 

de keuzen die iemand heeft gemaakt. De enige reden om risicodifferentiatie toe te passen, 

is dat er anders averechtse selectie optreedt: alleen mensen met een hoog risico verzeke-

ren zich, en dat ondermijnt het verzekeringssysteem. 

 

In de basiszorgverzekering ligt dit anders. Hier geldt het principe van risicosolidariteit: men-

sen zijn solidair met elkaar, ongeacht de gezondheidsrisico’s die zij lopen. Het principe van 

risicosolidariteit staat haaks op het principe van een actuarieel faire premie. Aangezien de 

basiszorgverzekering een verplichte verzekering is, treedt er geen averechtse selectie op.  

 

 2 .2   Enkele prakti jkvoorbeelden  van leefst i j ldi f ferentiat ie  

Buiten Europa vindt leefstijldifferentiatie plaats in de basiszorgverzekering. De Amerikaanse 

ziektekostenverzekeraar Medicaid, door de overheid gefinancierd, gebruikt zogenaamde 

‘verantwoordelijkheidscontracten’. Wanneer verzekeringnemers zich niet houden aan be-

paalde afgesproken voorwaarden (zoals therapietrouw), dan verliezen zij bijvoorbeeld het 

recht op de vergoeding van een diabetesbehandeling (Bishop 2006). 

Er bestaan enkele Europese levensverzekeraars die een hogere premie berekenen voor 

rokers en mensen met een hoge Body Mass Index. Sommige vormen van premiedifferentia-

tie zijn door het Europese Hof verboden, zoals premiedifferentiatie tussen mannen en vrou-
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wen bij levensverzekeringen. Premiedifferentiatie naar leeftijd bij autoschadeverzekeringen 

is daarentegen weer wel toegestaan.  

 

Ook bestaan experimenten met het gebruik van positieve prikkels, bijvoorbeeld door men-

sen een korting op hun verzekeringspremie te geven wanneer ze jaarlijks een preventief 

consult bij de tandarts hebben of een aantal keer per maand de sportschool bezoeken (Van 

de Goor 2011).  Zorgverzekeraar Menzis beloont verzekerden voor goed gedrag (niet alleen 

voor een gezonde leefstijl). Mensen die veel bewegen, bloed doneren of die vrijwillig voor 

een ziek familielid zorgen, krijgen korting op de premie voor de aanvullende verzekering.  
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3 Beknopt overzicht van argumenten vóór 
en tegen leefstijldifferentiatie  

 3 .1  Discussiepunten in  het debat  

In het debat over leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering spelen vier discussie-

punten een rol. 

 De praktische uitvoerbaarheid van leefstijldifferentiatie  

 Leefstijldifferentiatie omwille van preventie 

 Leefstijldifferentiatie omwille van een rechtvaardiger verdeling van kosten 

 Leefstijldifferentiatie omwille van solidariteit 

Het eerste punt betreft een noodzakelijke voorwaarde voor leefstijldifferentiatie. De drie 

daaropvolgende punten gaan over de motieven om leefstijldifferentiatie te introduceren 

in de basiszorgverzekering.  

 

De volgende hoofdstukken (4 tot en met 7) analyseren deze vier discussiepunten. Zij 

bespreken empirische en normatieve argumenten, inclusief de aannames waarop deze 

berusten en eventuele weerlegging en verdediging.  

 

 3 .2  Argumenten in het debat  

De volgende argumenten komen aan de orde.  

 
ARGUMENTEN VÓÓR LEEFSTIJLDIFFERENTIATIE IN DE BASISZORGVERZEKERING 

 “Het levert gezondheidswinst op.” 

 “Het verdeelt de kosten conform het principe ‘De vervuiler betaalt’.”  

 “Het is een middel om de bereidheid tot solidariteit te waarborgen.”  

 
ARGUMENTEN TEGEN LEEFSTIJLDIFFERENTIATIE IN DE BASISZORGVERZEKERING 

 “Het is niet effectief.” 

 “Het is paternalistisch om leefstijlkeuzen te sturen.” 

 “Het heeft onrechtvaardige verdelingseffecten: lage SES-groepen worden vaker aan-

geslagen en bovendien komt de klap bij hen harder aan.” 

 “Het is arbitrair en inconsequent om alleen rokers en dikke mensen meer te laten 

betalen.” 
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 “Het is onrechtvaardig en ineffectief omdat mensen hun keuzen niet meer terug kun-

nen draaien.” 

 “Het is praktisch onuitvoerbaar.” 

 “Het ondermijnt de solidariteit.” 

 

Bovengenoemde argumenten vóór en tegen leefstijldifferentiatie worden trouwens ook 

wel eens gebruikt wanneer eigenlijk andere, onuitgesproken motieven een rol spelen.  

Een voorbeeld van een onuitgesproken motief is bijvoorbeeld de morele afkeuring of 

stigmatisering van bepaalde vormen van ongezond gedrag. De behoefte om mensen te 

‘straffen’ voor ‘immorele keuzen’ spreekt men niet altijd hardop uit. Men verwoordt deze 

dan bijvoorbeeld als: “Ik maak me zorgen om die arme dikke mensen en voor hun eigen 

bestwil wil ik hogere premies”. Een ander voorbeeld is het financiële belang van verze-

keringsmaatschappijen om een zo gezond mogelijke groep verzekeringnemers aan te 

trekken, bijvoorbeeld door korting op een fitness club aan te bieden. Naar buiten toe 

gebruikt men dan bijvoorbeeld het argument: “Het is rechtvaardig om verzekeringne-

mers met een gezonde leefstijl te belonen”. Weer een ander impliciet motief is om al-

leen ongezonde leefstijlen aan te willen pakken die je zelf niet praktiseert: “De gezond-

heidsrisico’s van roken zijn wetenschappelijk bewezen (en dat doe ik niet), van de ge-

zondheidsrisico’s van te hard werken (en dat doe ik wel) weten we nog te weinig”. Der-

gelijke onuitgesproken motieven vertroebelen soms de discussie en daarom is het van 

belang om toe te zien op een consistente toepassing van argumenten .  

 

“Zijn al die mensen nou voor een hogere premie als straf, of bij wijze van preventie?”  

“Als je dit gaat doen moet je helder en integer zijn over de motivatie.”  

 
  



 

 25 

  



68835_9_Fotos_176x250mm.indd   6 01-03-13   08:37



 

 27 

4 Uitvoerbaarheid van leefstijldifferentiatie  

 

“Hoe gaan we dat dan meten hè? Al zou ik vinden dat het op zich heel gerechtvaardigd is om een 

roker meer te laten betalen, dan zijn mijn argumenten dat het meten en aantonen daarvan zo on-

wenselijk is zo zwaar, dat ik alleen daarom al zeg: niet doen.” 

 

“De kosten van je eigen gedrag moet je niet afwentelen op anderen. Maar ja, daar zitten prakt i-

sche kanten aan. Hoe haal je ze eruit en is dat betrouwbaar? In hoeverre moet je in iemands pr i-

vacy duiken om dat te kunnen vaststellen? Als je het op grond van klinische gronden zou kunnen 

vaststellen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dan zou ik daar voor zijn. Misschien 

met de optie daarbij: en als u besluit het roken te stoppen en daar hulp bij nodig hebt dan betalen 

wij de kosten daarvan. Zo sluit je het verslavingselement uit en het element: ‘ik zou eigenlijk wel 

anders willen maar...’” 

 

“Hoewel ik geen principiële bezwaren heb, denk ik dat er veel andere manieren zijn om mensen te 

helpen. Roken mag best duurder van mij. Ik zou het alleen eerder aan de accijnskant dan aan de 

verzekeringenkant doen. Als je mensen helpt om zichzelf te reguleren, dan heb je veel minder 

ethische bezwaren.” 

 

“De uitvoering van deze gedachte brengt zulke onwenselijke side -effects met zich mee, die wil ik 

niet. Ik zie niet voor mij hoe je een relevante beperking van de solidariteit op lifestyle gebied kunt 

doen zonder zeer ongewenste controle mechanismes.” 

 

“Ik heb bevriende rokers en als ik zie hoe die soms met de nek worden aangekeken ... Ik heb de 

neiging van ‘leven en laten leven’ en heb daar moeite mee dat ze als outcast behandeld worden. 

Maar ik ben er dubbel in: ik vind ook dat je beter niet kunt roken.”  

 

“Iemand die het allemaal zeker weet die moet het maar roepen. Maar ik blijf twijfelen ove r van 

alles en nog wat. Ik schrik wel van gedachtes van ‘de logica’, en ‘we gaan het zo doen’, en de 

bureaucratisering. We gaan al ver, hoor.” 
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Dit hoofdstuk bespreekt of het toepassen van differentiatie naar leefstijl in de basiszorg-

verzekering praktisch mogelijk is, of het juridisch is toegestaan en of een ethisch accep-

tabele uitvoering mogelijk is. 

 

 4 .1   Is  leefst i j ldi f ferentiat ie  praktisch mogel i jk?  

In het debat over leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering komt regelmatig het 

bezwaar naar voren dat het helemaal niet mogelijk is om dit idee in de praktijk uit te 

voeren. Het grootste obstakel is controleren wie een gezonde en wie een ongezonde 

leefstijl heeft. Hoe weet je of iemand rookt, wat iemand eet en drinkt en welke andere 

risico’s hij of zij neemt? Daadwerkelijke controle van ongezond gedrag is in veel geval-

len inderdaad niet realistisch. Zo is het onmogelijk na te gaan of iemand een SOA heeft 

opgelopen door onveilig seksueel contact of door een gescheurd condoom. En voor 

zover het controleren wel mogelijk is, zijn er vaak hoge kosten aan verbonden.  

 

Er is echter wel beleid denkbaar dat dit soort problemen omzeilt. Een extreem voor-

beeld is de premie vaststellen op basis van vertrouwen en daar consequenties aan ver-

binden: wanneer een verzekerde invult dat hij niet rookt betaalt hij geen verhoogde 

premie, maar wanneer hij uiteindelijk een aandoening ontwikkelt waarvan kan worden 

aangetoond dat deze het gevolg is van roken, heeft de verzekeringsmaatschappij ook 

geen uitkeringsverplichting. Dit voorbeeld roept sterke ethische bezwaren op, want niet 

uitkeren bij de behandeling van longkanker betekent in feite iemand laten creperen en 

dat druist sterk in tegen het recht op zorg. Maar er zijn ook mildere varianten denkbaar, 

zoals differentiatie alleen toepassen op gedrag dat wel controleerbaar is (een patiënt die 

aantoonbaar niet therapietrouw is, een hogere eigen bijdrage rekenen, terwijl deze ook 

weer niet zo hoog is dat de patiënt feitelijk wordt uitgesloten van behandeling), differen-

tiatie toepassen op basis van goed vertrouwen (door verzekeringnemers een vragenlijst in te 

laten vullen zonder te controleren), of door alleen te differentiëren bij verzekeringnemers die 

zich vrijwillig laten testen. Bij de Amerikaanse supermarktketen Safeway kunnen werkne-

mers zich vrijwillig laten testen op tabaksgebruik, gezond gewicht, bloeddruk en cholesterol-

niveau. Zij krijgen een premiekorting voor elke test waarvoor ze slagen (Groot en Van Slo-

ten, 2012).   

 

 4 .2  Is  leefst i j ldi f ferentiat ie  toegestaan binnen het  Europese recht?  

De vraag of differentiatie naar leefstijl is toegestaan binnen het Europese recht is niet 

eenvoudig te beantwoorden en vergt uitgebreider onderzoek. Er is geen Europeesrech-

telijke bepaling aan te wijzen die premiedifferentiatie op grond van leefstijl als zodanig 

verbiedt. Hieruit volgt echter niet dat premiedifferentiatie op grond van leefstijl dus is 

toegestaan. De kwestie ligt gecompliceerder.  

 

Net als de meeste Europese landen heeft Nederland verschillende normverdragen van de 

Raad van Europa en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geratificeerd. Deze verdra-

gen bevatten normen over het niveau van de sociale zekerheid waaraan de verdragsslui-
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tende partijen moeten voldoen. Op grond van deze normverdragen moet minimaal 65% van 

de bevolking onder een sociale ziektekostenverzekering vallen, met de in die verdragen 

genoemde aanspraken. Deze sociale bescherming hoeft niet noodzakelijkerwijs gewaar-

borgd te worden door een verzekering van rechtswege. Ook een privaatrechtelijke verzeke-

ringsvorm (zoals de Zorgverzekeringswet en de voormalige vrijwillige ziekenfondsverzeke-

ring) kan voldoen aan de gestelde normen, zolang de draagkracht van de betrokkene maar 

in acht wordt genomen bij het vaststellen van de premie.  

 

Met het nieuwe zorgstelsel heeft Nederland gekozen voor een privaatrechtelijke verze-

kering met publieke waarborgen. De Zorgverzekeringswet is nadrukkelijk bedoeld als 

een sociale verzekering. Hiermee voldoet Nederland aan de verplichtingen die uit de 

normverdragen voortvloeien. Echter, wat een verzekering precies tot een sociale verze-

kering maakt is niet helder, omdat een duidelijk (Europeesrechtelijk) toetsingskader 

hiervoor ontbreekt.  

 

Het probleem is nu dat het goed zou kunnen dat wanneer zorgverzekeraars premiediffe-

rentiatie op grond van leefstijl toepassen, de zorgverzekering niet meer wordt aange-

merkt als een stelsel van sociale zekerheid maar als een ‘gewone’ schadeverzekering.  

In dat geval schendt Nederland de betreffende normverdragen. Het is echter niet duide-

lijk waar dat omslagpunt precies ligt.  

 

In de evaluatie van de Zorgverzekeringswet hanteert men juist een andere invalshoek: de 

Nederlandse zorgverzekering is (ook) onderworpen aan de Europese schaderichtlijnen. 

Vanuit deze optiek is een verbod op premiedifferentiatie Europeesrechtelijk alleen gerecht-

vaardigd als het verbod noodzakelijk en proportioneel is en als tegenover dit verbod een 

zorgvuldig systeem van verevening staat, dat voorkomt dat verzekeraars door de wetgever 

in een verliesgevende positie terechtkomen. Aan deze voorwaarden lijkt niet te zijn voldaan. 

Vanuit deze optiek is een verbod op premiedifferentiatie Europeesrechtelijk niet houdbaar.  

 

Kortom: wanneer we het verbod op premiedifferentiatie zouden laten vervallen, zou het Ne-

derlandse zorgstelsel voldoen aan de schaderichtlijnen, maar zou ook het risico groter zijn 

dat de normverdragen worden geschonden. Uitgebreider onderzoek is nodig om de juridi-

sche haalbaarheid van leefstijldifferentiatie te analyseren. Ongeacht de uitkomst hiervan is 

het wenselijk om de ethische argumenten rondom leefstijldifferentiatie in kaart te brengen, 

omdat dit onderwerp is van maatschappelijk debat. 

 

 4 .3   Is  leefst i j ld i f ferent iat ie  ui tvoerbaar op ethisch verantwoorde 

manier?  

De uitvoering van leefstijldifferentiatie roept diverse ethische vragen op. Komt er straks een 

gezondheidspolitie thuis langs om te controleren of we geen sigaret opsteken, of we braaf 

ons rondje hardlopen en of de keukenkastjes hygiënisch zijn? De uitvoering van leefstijldiffe-
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rentiatie roept zorgen op over een vergaande inbreuk op de persoonlijke leefsfeer. Daar-

naast speelt de vraag of het mogelijk is een relatie aan te tonen tussen gedrag en lichame-

lijke kenmerken en aandoeningen. Ook dikke mensen kunnen gezond leven en slank zijn is 

geen bewijs van een gezonde leefstijl bijvoorbeeld. En zelfs als de relatie tussen gedrag en 

aandoeningen op statistisch niveau kan worden aangetoond, dan blijft het de vraag in hoe-

verre het acceptabel is om deze relatie te vertalen naar individueel niveau. Longkanker is 

niet altijd het gevolg van roken en langdurig roken leidt niet altijd tot ernstige ziekten. Bo-

vendien leven er zorgen of leefstijldifferentiatie niet tot onwenselijke neveneffecten leidt, 

zoals stigmatisering en schuldgevoelens. Een te sterke nadruk op het idee van ‘eigen schuld 

dikke bult’ stigmatiseert mensen die lijden aan leefstijlgerelateerde aandoeningen en geeft 

hen het label: ‘dit heb je aan jezelf te danken’. Ook kan het benadrukken van eigen verant-

woordelijkheid leiden tot schuldgevoelens, bijvoorbeeld in het geval van patiënten met long-

kanker. 

4.4  Weging van argumenten over u i tvoerbaarheid  

Hoewel het controleren van ongezond gedrag lang niet altijd praktisch mogelijk is, is er wel 

beleid mogelijk dat dit soort obstakels omzeilt, bijvoorbeeld door verzekeringnemers een 

bonus te geven voor een vrijwillige gezondheidstest. De vraag of leefstijldifferentiatie is toe-

gestaan binnen het Europese recht is niet eenvoudig te beantwoorden en vergt uitgebreider 

onderzoek. Op ethisch gebied roept de uitvoering van leefstijldifferentiatie vragen op ten 

aanzien van privacy, het toepassen van statistische gegevens en neveneffecten zoals stig-

matisering en schuldgevoelens. 
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5 Leefstijldifferentiatie omwille van preven-
tie?  

“Het zou mooi zijn als je op een positieve manier mechanismen kan bedenken waarmee je indivi-

duen mogelijkheden kunt bieden voor een gezonde leefstijl. Een beloning, schouderklopje, ca-

deautje, als mensen zoiets moeilijks als een leefstijl -verander-traject aangaan. Maar dat heeft 

weinig zin als je niet ook op maatschappelijk niveau probeert paal en perk te stellen aan allerlei 

dingen die onze leefstijl zo ongezond maken.”  

 

 5 .1  Preventie a ls argument voor leefs t i j ld i f ferentia t ie  

Een veelgehoord argument voor de invoering van differentiatie naar leefstijl in de basis-

zorgverzekering luidt: “Leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering is wenselijk om-

dat burgers baat hebben bij een gezonde leefstijl.” De redenering is dat het bijvoorbeeld 

in het belang van rokers is om van hen een hogere premie te vragen, omdat dit hen een 

financiële prikkel geeft om zich gezonder te gaan gedragen en zo positieve effecten 

heeft op hun gezondheid.  

 

Dit argument berust op twee aannames. Ten eerste veronderstelt het dat differentiatie 

op basis van leefstijl in de basiszorgverzekering een effectief instrument is om mensen 

aan te zetten tot gezond gedrag. Ten tweede veronderstelt het dat het bereiken van 

gezondheidswinst door een gezonde leefstijl in het belang is van alle burgers en daar-

om mag of zelfs moet worden gestimuleerd door de overheid. 

 

 5 .2   Is  leefst i j ldi f ferentiat ie  effect ie f  voor gezondheidswinst of  niet?  

De aanname dat differentiatie op basis van leefstijl in de basiszorgverzekering een effectief 

instrument is om mensen aan te zetten tot gezond gedrag is een empirische claim die nader 

onderzoek vraagt. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende typen prikkels. 

In gedragswetenschappelijke literatuur is wel geschreven over experimenten naar het effect 

van prikkels op gedrag, maar over prikkels in de zorg bestaat geen eenduidig bewijs. Het is 

belangrijk een onderscheid te maken tussen prijsmaatregelen (accijnzen) en prikkels in de 

verzekering. Vooral voor roken en alcoholgebruik is veel bewijs voorhanden dat accijnzen 

en maatregelen die op een andere manier de beschikbaarheid beïnvloeden (zoals verkoop- 

en gebruiksverbod of –beperking, leeftijdslimieten) effectief zijn. Men vermoed dat zulke 

instrumenten ook effectief kunnen zijn voor het beïnvloeden van voedings- en beweegge-
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drag (Van de Goor, 2011). Wat betreft prikkels in de verzekering bestaat enig bewijs dat 

positieve beloningen (zoals korting op premies, vergoedingen in natura en bonussen) men-

sen kunnen stimuleren tot een gezondere leefstijl. Onderzoek toont aan dat bonussen voor 

gezond gedrag in Duitsland tot behoorlijke besparing op zorgkosten kunnen leiden (Van de 

Goor 2011, Schmidt 2009). Op dit moment bestaat nauwelijks bewijs dat negatieve financië-

le prikkels in de basiszorgverzekering ertoe leiden dat mensen zich gezonder gaan gedra-

gen. Diverse geïnterviewden vermoeden dat zulk bewijs er ook niet zal komen. Prikkels in 

de basiszorgverzekering verschillen namelijk in een belangrijk opzicht van accijns: 

mensen merken de financiële gevolgen van hun gedrag niet op het moment dat ze een 

ongezonde keuze maken (zoals bij het betalen van een hogere prijs op het moment dat 

ze sigaretten kopen), maar op een moment dat is losgekoppeld van het ongezonde ge-

drag (wanneer de factuur van de zorgverzekering komt). Zou het besef dat hun verzeke-

ringspremie iets omhoog gaat voldoende prikkel bieden om mensen te doen afzien van 

het opsteken van een sigaret?  

 

“Ik vermoed dat negatieve differentiatie niet heel effectief is. Dat ze wel boos worden en veronge-

lijkt, maar dat het niet heel positief gaat werken op gedragsverandering.”  

 

“Als op een pakje sigaretten al heel groot staat: ‘Hier ga je dood aan’, dan is het stuitend naïe f om 

te denken dat een vijf euro hogere zorgpremie dan wel een reden zou zijn om te stoppen.”  

 

Men oppert wel eens dat financiële prikkels in de basiszorgverzekering, ondanks het 

gebrek aan bewijs van effectiviteit, toch ‘het proberen waard’ zijn, want: ‘baat het niet, 

dan schaadt het niet’. Maar dit argument moet iets genuanceerd worden. Hoewel men in 

de geneeskunde sterk belang hecht aan bewijs (men gaat immers uit van het principe 

van ‘niet schaden’), is de praktijk van preventie soms iets soepeler. In het licht van het 

beperkte bewijs voor interventies ter preventie van ongezond gedrag en de urgentie van 

leefstijlaandoeningen pleit men er wel voor om interventies te implementeren die welis-

waar nog niet bewezen effectief zijn, maar waarvan experts wel vermoeden dat ze wer-

ken. Dat vermoeden van effectiviteit is essentieel, aangezien interventies altijd gepaard 

gaan met financiële of morele kosten. Als leefstijldifferentiatie wordt gemotiveerd door 

het bevorderen van gezond gedrag, dan is het de vraag of dit instrument een voor de 

hand liggende keuze is, of dat andere maatregelen, waarbij de waarschijnlijkheid van 

gezondheidswinst groter is, eerder in aanmerking komen. 

 

5.3 Biedt  het  bevorderen van gezondheid  voldoende rechtvaar -

diging voor leefst i j ldi f ferentia t ie  of  is  het  paternal ist isch?  

Een tweede veronderstelling van het argument van preventie luidt dat gezondheidswinst 

door een gezonde leefstijl in het belang is van burgers en daarom mag of zelfs moet 

worden gestimuleerd door de overheid. Dit is een normatieve claim die dan ook ethi-

sche discussie oproept. Interventies ter bevordering van de publieke gezondheid bevin-

den zich vaak in een spanningsveld tussen enerzijds de plicht van de overheid om de 
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publieke gezondheid te bevorderen en anderzijds de plicht om de persoonlijke leefsfeer 

van burgers te respecteren.  

 

Wanneer leefstijldifferentiatie wordt ingezet als prikkel om het gedrag van mensen te 

sturen omwille van hun gezondheid, dan roept het discussie op over paternalisme. Pa-

ternalistisch optreden houdt in dat er inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid of autonomie 

van iemand anders, met rechtvaardigingen die zich beroepen op het bevorderen van 

iemands eigenbelang of het voorkomen van schade aan deze persoon (Audi, 1999). 

Volgens het argument van paternalisme behoren keuzen over leefstijl tot de individuele 

vrijheid van de burger. Een overheid die mensen straft of beloont voor het al dan niet 

volgen van een leefstijl die door de overheid als ‘de juiste’ wordt aangewezen is pater-

nalistisch. Het is namelijk niet zo dat een maatregel die gezondheidswinst boekt per 

definitie in het belang is van burgers. Burgers hebben meerdere belangen naast elkaar 

en wanneer deze tegen elkaar worden afgewogen zal dit niet voor iedereen altijd bete-

kenen dat gezond leven prioriteit krijgt. Gezondheid is waardevol voor iedereen, maar 

het bereiken van een goede gezondheid vraagt soms offers. In het licht van die offers 

kent niet iedereen evenveel prioriteit toe aan een gezonde leefstijl. Sommige mensen 

verkiezen een leven waarin zij genieten van lekker eten en drinken zonder zich verplicht 

te voelen om te sporten, inclusief de gezondheidsrisico’s die daarbij horen, boven een 

lang leven met een gematigd dieet en een strak sportregime. Andere mensen besluiten, 

na jarenlang worstelen met gewichtsproblemen en het ene na het andere dieet uit te 

proberen, dat ‘maatje volslank’ en af en toe een taartje bij de thee, toch beter bij hen 

passen. Dit soort afwegingen wordt door sommige mensen autonoom, bewust en op 

weloverwogen gronden gemaakt. Daarom is de veronderstelling ‘dat het bevorderen van 

een gezonde leefstijl nu eenmaal in het belang van alle burgers is’ , te kort door de 

bocht.  

 

Men brengt hier wel tegenin dat paternalisme soms gerechtvaardigd is. Immers, voor 

grote groepen mensen is een ongezonde leefstijl helemaal geen weloverwogen keuze. 

Wetenschappers zijn het erover eens dat een ongezonde leefstijl vaker voorkomt bij 

lage SES-groepen (Mackenbach 2004, Van der Lucht 2006). Bovendien worden ook 

goed geïnformeerde burgers, met voldoende financiële middelen, in hun gedrag ge-

stuurd door allerlei prikkels uit de omgeving, zoals in de obesogene samenleving waar 

ook de voedingsindustrie een belangrijke rol speelt (Dagevos 2007, Tiemeijer, 2009). 

Met andere woorden: ons dagelijks gedrag is helemaal niet zo vrij als we zouden willen. 

Onderweg naar de trein is het gemakkelijker om een kroket te kopen dan een appel, op 

kantoor is de weg naar de roltrap vaak zichtbaarder dan de gewone trap, gezond eten is 

vaak duurder dan ongezond eten en de voedingsindustrie bombardeert ons met recla-

me voor ongezonde frisdrank. Mensen worden dagelijks gestuurd door dit soort prikkels 

en door factoren (zoals SES) die buiten de individuele invloedssfeer liggen. Dat kan in 

bepaalde situaties overheidsingrijpen rechtvaardigen, omdat de ‘vrijheid’ die in het ge-

drang zou zijn beperkt is (Thaler, 2008). Maar is het ook een rechtvaardiging voor leef-



36       

stijldifferentiatie? Dat hangt ervan af of leefstijldifferentiatie een effectief instrument is in 

het behalen van gezondheidswinst. Als dit twijfelachtig is, ligt het meer voor de hand om 

eerst andere maatregelen in te voeren, waarbij gezondheidswinst waarschijnlijker is. 

Ervan uitgaande dat ongezond gedrag sterk wordt beïnvloed door omgevingsfactoren, 

zijn maatregelen die de omgeving aanpakken wellicht een logischer optie. 

 

“Vanuit mijn vakgebied is het niet waar dat als mensen weten wat slecht voor ze is en ze doen het 

toch, dat dit betekent dat ze het ook echt zelf willen en dat het een weloverwogen keuze is. Dat is 

feitelijk onjuist.”  

 

“Dat wordt vaak alleen maar gezegd over mensen met een verslaving of met lage sociaaleconomi-

sche status. Maar in het algemeen worden wij heel sterk gestuurd door de omgeving. En laat het 

nou zo zijn dat met gezondheidsgerelateerd gedrag er groepen zijn die daarvan heel sterk profit e-

ren. De voedingsindustrie en de tabaksindustrie, die krijgen alle kans om mensen die kant op te 

duwen. En dat gebeurt op veel meer manieren dan de overheid zelf door heeft.”  

  

“Er wordt zo gemakkelijk gedacht over gedragsverandering. Maar gedrag, daar groei je mee op, 

dat neem je mee uit je eigen gezin, je sociale omgeving. Je kunt daar nog wel wat aan aanpassen 

als je ouder bent, maar het is niet zomaar iets. Wat je gewend bent om te eten, wat je vrienden en 

ouders doen, hoe de sfeer op je opleiding is ... Ik vind het heel knap van mensen die het kunnen, 

maar ik vind niet dat je kunt verwachten van de grote meerderheid dat ze dat zomaar ‘één, twee, 

drie’ kunnen. Dus je moet mensen wel eerlijke kansen geven dan.”  

 

“Voordat je naar een instrument grijpt wat veel weers tand oproept, zou je eerst eens moeten kij-

ken naar de vele hindernissen die mensen ondervinden die gezonder willen leven.”  

 

WAT IS ER EIGENLIJK MIS MET BELONEN? 

Een veelgehoorde ontkrachting van het argument dat leefstijldifferentiatie paternalis-

tisch is, luidt dat belonen toch geen kwaad kan. De redenering is dat het belonen van 

een gezonde leefstijl niet paternalistisch is, maar gewoon een kadootje. Neem maatre-

gelen waarbij mensen met een gezonde leefstijl minder eigen risico betalen, of korting 

krijgen op hun abonnement op de sportschool, of korting op de premie wanneer ze een 

‘stoppen-met-roken-cursus’ met goed resultaat afleggen. Of neem Menzis, die mensen 

die veel bewegen, bloed doneren of die vrijwillig voor een ziek familielid zorgen korting 

geeft op de premie voor de aanvullende verzekering. Hoe kan dergelijk beleid nu een 

onwenselijke inbreuk op de persoonlijke leefsfeer zijn?  

Belonen klinkt inderdaad vriendelijker dan straffen. Je zou kunnen zeggen dat er een 

moreel verschil is: straffen betekent dat gezond gedrag de norm is en dat afwijkingen 

daarvan worden beboet. Bij belonen is ongezond gedrag de norm en wordt het als 

‘knap’ gezien als je een gezonde leefstijl hebt.  Ook kunnen er verdelingseffecten zijn. 
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Wanneer er relatief veel mensen met ongezond gedrag zijn, kan belonend beleid  voor 

hen netto gunstiger uitpakken dan straffen. 

Maar critici merken op dat er even goed iets mis kan zijn met belonen als met straffen, 

omdat het twee kanten van dezelfde medaille zijn (Schmidt, 2012). Een wijdverbreid 

misverstand is dat belonen gratis is. Dat is niet zo. Een beloning wordt immers netto 

betaald uit de premie van verzekerden die de beloning niet krijgen. Zij worden dus ook 

bij belonend beleid gestraft, omdat zij anders een lagere premie zouden betalen.  

Een ander argument dat wordt genoemd tegen belonen is de dreiging van een ‘hellend 

vlak’. Men stelt bijvoorbeeld dat belonen, zoals recent ingevoerd door Menzis, slechts 

symboolpolitiek is die de maatschappij gereedmaakt voor de volgende stap, namelijk 

straffen. 

 5 .4  Weging van het argument van prevent ie  

Een pleidooi voor leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering dat zich zuiver be-

roept op gezondheidswinst is gevoelig voor tegenargumenten op empirische en ethi-

sche gronden. In de eerste plaats is het onzeker of leefstijldifferentiatie in de basiszorg-

verzekering een effectief instrument is voor het behalen van gezondheidswinst. In de 

tweede plaats is de aanname dat gezondheidswinst voldoende rechtvaardiging biedt 

voor het ingrijpen in de persoonlijke leefsfeer paternalistisch. Men kan zich afvragen of 

paternalisme in dit geval gerechtvaardigd is, omdat mensen beschermen tegen onge-

zonde invloeden uit de omgeving mogelijk opweegt tegen het ingrijpen in persoonlijke 

keuzevrijheid. Maar dan moet er wel een redelijk vermoeden zijn dat leefstijldifferentia-

tie tot gezondheidswinst leidt, anders ligt het meer voor de hand om eerst andere in-

strumenten in te zetten. 
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6 Leefstijldifferentiatie omwille van een 
rechtvaardiger verdeling van kosten? 

“Er lijkt een intrinsieke wens bij sommige mensen dat deze mensen echt duurder zijn. Ze moeten 

duurder zijn want we willen ze straffen.” 

 

“Als je het begrip ‘straf’ gebruikt ga je ervan uit dat het de normale situatie zou zijn dat kosten die 

voortkomen uit je eigen leefpatroon door iedereen gezamenlijk gedragen worden. Dan kun je het 

als straf beschouwen. Maar als we denken dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, 

dan hoef je verder geen oordeel te hebben over dat leven, maar komen alle gevolgen van je keu-

zen voor eigen rekening.”  

 

“Het argument van eigen verantwoordelijkheid wordt veel gebruikt en velen denken dat dat syn o-

niem is voor bezuinigen. Maar naast het kostenargument voor eigen verantwoordelijkheid speelt 

ook een meer moreel argument voor eigen verantwoordelijkheid. De politiek slaagt er niet in om 

die twee uit elkaar te houden.”  

 

“We hebben een enorme neiging in onze samenleving om steeds meer verantwoordel ijkheden bij 

het individu te leggen. Voor een deel is dat emanciperend, want je geeft de individuele keuzevri j-

heid meer gewicht. Maar tegelijkertijd leidt het ook tot meer scheidslijnen en ongelijkheden, sim-

pelweg omdat sommige mensen minder goed in staat zijn om verantwoordelijke keuzen te maken 

dan anderen. Ik denk dat we nu teveel doorschieten, terwijl we in het verleden misschien teveel 

doorschoten naar de andere kant.” 

  

6.1 Rechtvaardigheid als argument  voor  leefs t i j ld i f ferentiat ie  

Een tweede argument voor differentiatie naar leefstijl in de basiszorgverzekering luidt: 

“Ongezonde keuzen brengen kosten met zich mee en daarom is differentiatie naar leef-

stijl in de basiszorgverzekering gerechtvaardigd”. Deze motivatie voor leefstijldifferentia-

tie is niet gevoelig voor het argument van paternalisme. Er wordt immers geen moreel 

oordeel geveld of opgelegd over welke leefstijl de juiste is. Iedereen is vrij om een leef-

stijl te kiezen die bij hem of haar past, maar moet wel voor de kosten ervan betalen. Dat 

is geen kwestie van paternalisme, maar van rechtvaardigheid, zo gaat de redenering.  
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Dit argument berust op twee aannames. Ten eerste: een ongezonde leefstijl levert meer 

kosten op voor de maatschappij dan een gezonde leefstijl. Ten tweede: een rechtvaar-

diger verdeling van kosten in de gezondheidszorg houdt in dat de kosten van ongezond 

gedrag voor eigen rekening komen. Hoe overtuigend zijn deze aannames? 

 

6.2  Levert  een gezonde leefst i j l  minder  kosten op?  

De eerste aanname, dat een ongezonde leefstijl meer kosten oplevert voor de maat-

schappij dan een ongezonde leefstijl, is een empirische aanname waarover discussie 

plaatsvindt.  

 

Volgens het RIVM veroorzaakt ongezond gedrag slechts een beperkt deel van de huid i-

ge zorgkosten en leidt bevordering van gezond gedrag op lange termijn tot een stijging 

van de zorguitgaven (Van Baal, 2006). Ook de veronderstelling dat roken hoge gezond-

heidszorgkosten met zich meebrengt, zou onjuist zijn. Rokers hebben namelijk een veel 

kortere levensverwachting, waardoor zij minder jaren doorbrengen in een verpleeghuis 

en dit zijn nu juist jaren die intensieve zorgkosten met zich meebrengen. Puur vanuit het 

oogpunt van een eerlijke kostenverdeling zou een premieverhoging voor niet-rokers dus 

op zijn plaats zijn. Hetzelfde kan worden beargumenteerd voor bijvoorbeeld obesitas 

(Van Baal 2008, Brouwer 2010).  

 

Volgens de economen Groot en Van Sloten is de redenering dat rokers geen hogere 

zorgpremie mogen betalen omdat zij over het gehele leven minder zorgkosten maken, 

onvolledig. Het argument gaat alleen op voor een land als Nederland waar de ouderen-

zorg relatief duur is en collectief wordt gefinancierd. Daarnaast wijzen Groot en Van 

Sloten erop dat rokers ook gemiddeld vier jaar korter bijdragen aan de kosten van de 

zorg. Ten slotte stellen zij dat de zorgpremies niet worden betaald voor de toekomst, 

maar voor de zorgkosten in het komende jaar. Daarom moet volgens hen ook op jaar-

basis worden berekend of mensen met een ongezonde leefstijl meer of minder kosten 

maken.  

 

Ook uit het CPB onderzoek ‘De omgevingsscenario’s voor gezondheid en zorg’ (CPB 

2011) spreekt de verwachting dat gezond leven minder kosten met zich meebrengt . Uit 

een hypothetische berekening volgt dat bij een scenario van gezond leven de zorgui t-

gaven in het bbp weliswaar blijven stijgen, maar dat we wel ‘meer gezondheid voor he t-

zelfde geld per persoon krijgen’.  

 

Kortom, over de kosten van ongezond leven bestaat geen wetenschappelijke unanimi-

teit.  
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6.3 Is  het  rechtvaardig om mensen te laten betalen voor de kosten 

van een ongezonde leefst i j l?  

 

‘DE VERVUILER BETAALT’: RECHTVAARDIGHEID VOLGENS DWORKIN 

Laten we er for the sake of the argument vanuit gaan dat bepaalde leefstijlen inderdaad 

duurder zijn dan andere. Is dat dan een overtuigend argument om leefstijldifferentiatie 

in te voeren? Dit brengt ons bij de tweede aanname, namelijk dat leefstijldifferentiatie 

een rechtvaardiger kostenverdeling oplevert, omdat de kosten van ongezond gedrag of 

‘dure keuzen’ voor eigen rekening komen in plaats van te worden afgewenteld op de 

maatschappij. Hoeveel gewicht moet aan dit argument worden toegekend? Dit hangt af 

van wat je verstaat onder ‘een rechtvaardige verdeling’.  

 

Een definitie van rechtvaardigheid die veel mensen intuïtief aanspreekt, is dat kosten 

worden verdeeld op basis van verdienste: mensen mogen zorgkosten waaraan ze niets 

kunnen doen afwentelen op de maatschappij, terwijl de kosten die voortvloeien uit eigen 

keuzen voor eigen rekening komen. De filosoof Ronald Dworkin (1931-2013) zei het als 

volgt: een rechtvaardige verdeling is ambition-sensitive en endowment-insensitive. Am-

bition-sensitivity wil zeggen dat kosten die voortvloeien uit keuzen voor eigen rekening 

komen. Endowment-insensitivity wil zeggen dat mensen worden gecompenseerd voor 

kosten waaraan zij niets kunnen doen. Met andere woorden: mensen die weten dat ro-

ken slecht is en er desalniettemin voor kiezen om te beginnen en door te gaan met ro-

ken, kunnen geen beroep doen op de solidariteit van hun medemens. Vanuit dit per-

spectief is het niet rechtvaardig om van mensen te eisen dat ze meebetalen aan an-

dermans ‘dure hobby’. Zij die kiezen voor een skivakantie en daardoor blessures riske-

ren betalen een hogere reisverzekeringspremie. Zij die kiezen voor een auto en de mili-

euvervuiling die daarmee gepaard gaat betalen meer milieubelasting. Kortom: de kosten 

van dure keuzen komen voor eigen rekening. Deze opvatting van rechtvaardigheid 

wordt ook wel aangeduid met het principe van ‘De vervuiler betaalt’. Hierbij is het wel 

belangrijk op te merken dat een vervuiler problemen voor anderen veroorzaakt, terwijl 

personen die zich ongezond gedragen in de eerste plaats problemen voor zichzelf ver-

oorzaken, waarbij het vervolgens de vraag is wie voor de kosten daarvan moet betalen.  

 
BLAMING THE VICTIM  

“Ik heb, nog meer dan bij rokers denk ik, bij obese mensen: ‘Joh, zoek hulp, doe iets!’ Toch denk 

ik, door de structuur, door de omgeving … mensen doen dat ook niet voor hun lol. Tragisch, 

prachtige jonge mensen die in vijf jaar tijd enorm groeien en diep ongelukkig worden. Joh, wat een 

ellende. Zullen we elkaar dan toch maar een beetje helpen? Je kunt ook zeggen: ‘Ja , op het ver-

keerde paard gewed, hè? Jammer dan. Werkloos? Dom geweest.’ Maar het moet ook een beetje 

draaglijk blijven voor elkaar. Dat heet een samenleving hè, waarin we zitten.” 

 

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de opvatting van rechtvaardigheid conform ‘De ver-

vuiler betaalt’ in de praktijk rechtvaardig uitpakt. De redenering dat het rechtvaardig is 
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om mensen aansprakelijk te houden voor de geschatte kosten die aan hun gedrag zijn 

verbonden, veronderstelt dat ongezond gedrag een vrijwillige en weloverwogen keuze 

is. Maar gedrag wordt niet alleen bepaald door vrije en bewuste keuzen. Het wordt te-

vens beïnvloed door factoren die buiten de eigen invloedssfeer liggen, zoals sociaal- 

economische status (SES), omgeving, genetische aanleg en opvoeding. Volgens dit 

tweede perspectief op rechtvaardigheid is het nog maar de vraag of het rechtvaardig is 

om mensen met een ongezonde leefstijl te laten betalen voor de kosten daarvan. Niet 

iedereen is even goed geïnformeerd en heeft voldoende financiële mogelijkheden. En 

zelfs voor de mensen waarvoor dat wel geldt kan het knap lastig zijn om de prikkels tot 

overconsumptie in onze samenleving te vermijden. Denk aan een bedrijfsrestaurant 

waar alleen maar vette happen worden geserveerd. En aan de snoeprepen waar de 

hongerige consument bij de kassa van de supermarkt mee wordt geconfronteerd. De 

huidige inrichting van de samenleving is niet neutraal. Hoewel de ene persoon beter in 

staat is dan de andere om verleidingen uit de omgeving te weerstaan, wordt iedereen 

gestuurd door zijn omgeving en in de omgeving staan de prikkels nu richting ongezond 

gedrag.  

 

Aanhangers van het blaming the victim-argument noemen ook de rol van de voedings-

industrie. Zij stellen: “Het is onrechtvaardig om het individu financieel aansprakelijk te 

stellen voor leefstijlkeuzen. We moeten niet de rokers maar de sigarettenfabrikanten 

aanpakken en niet de dikkerds maar de fastfoodketens”. Tegen dit argument wordt in-

gebracht dat er altijd mensen zijn die er ondanks de prikkels uit de omgeving toch in 

slagen een gezonde leefstijl aan te houden en dat het aanpakken van de industrie niet 

uitsluit dat je ook de individuele burger stimuleert tot gezond gedrag. Kortom: keuzen 

voor een ongezonde leefstijl worden beïnvloed door zowel individuele keuzen als om-

gevingsfactoren. Hoeveel waarde men hecht aan de eigen verantwoordelijkheid is ui t-

eindelijk een normatieve afweging. 

 

“De discussie gaat voor mij over het punt waarop je zegt: ‘Iemand verkeert in nood op grond van 

keuzen en toch help ik hem’.” 

 

ONRECHTVAARDIGE VERDELINGSEFFECTEN OP LAGE SES GROEPEN 

In aanvulling op het argument dat het onrechtvaardig is om mensen aansprakelijk te 

houden voor een ongezonde leefstijl omdat lang niet iedereen daar zelf voor kiest, 

wordt beargumenteerd dat leefstijldifferentiatie onrechtvaardige verdelingseffecten heeft 

op lage SES-groepen: arme mensen met hun ongezonde leefstijl worden hoger aange-

slagen, terwijl rijke mensen worden beloond. Leefstijldifferentiatie raakt mensen uit lage 

SES-groepen harder dan mensen uit hoge SES-groepen. In de eerste plaats omdat 

mensen uit lage SES-groepen vaker een ongezonde leefstijl hebben, waardoor zij een 

grotere kans hebben een hogere premie te betalen. In de tweede plaats omdat mensen 

uit lage SES-groepen minder te besteden hebben, waardoor de financiële klap relatief 

gezien harder aankomt. Hier wordt dan weer tegenin gebracht dat het juist de bedoeling 
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is dat de financiële prikkel de groep treft waar ongezond gedrag het meest voorkomt. 

En dat de financiële prikkel bij deze groep extra hard aankomt omdat ze toch al weinig 

te besteden hebben, maakt het tot een extra effectief instrument. Zoals we in paragraaf 

5.1 zagen, deelt niet iedereen deze verwachting van de effectiviteit. Maar ongeacht hoe 

leefstijldifferentiatie uitpakt voor de gezondheid, is het de vraag of het rechtvaardig is 

om de groep met de minste draaglast het zwaarst te belasten. Dit roept de vraag op of 

de sanctie niet naar draagkracht zou moeten zijn, zoals bijvoorbeeld ook wordt gesug-

gereerd dat een verkeersboete voor miljonairs hoger zou moeten zijn.  

“Als premiedifferentiatie geen effect heeft op gedrag, dan weten we dat bepaalde groepen meer 

moeten gaan betalen en we weten ook dat dit voornamelijk lage SES-groepen zijn. Dus dan ga je 

mensen straffen die dat uiteindelijk moeilijk kunnen dragen. Als dat niet leidt tot gedragsverande-

ring dan wordt niemand er beter van, behalve dat er herverdeling plaatsvindt, maar de vraag is of 

deze herverdeling nou door veel mensen wenselijk wordt geacht.”  

 

ONRECHTVAARDIG OMDAT HET MOMENT VAN STRAFFEN IS LOSGEKOPPELD VAN HET MO-

MENT WAAROP DE ONGEZONDE KEUZE WORDT GEMAAKT 

Leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering roept ook de kritiek op dat het onrecht-

vaardig en ineffectief is dat het moment van straffen (betalen voor de basiszorgverzeke-

ring) is losgekoppeld van het moment waarop mensen de ongezonde keuze maken (een 

pakje sigaretten in het winkelmandje doen). Vanuit dit perspectief is een financiële prik-

kel als vettaks mogelijk aantrekkelijker omdat dit mensen op het moment van de keuze 

confronteert met de extra kosten en niet pas nadat ze de keuze eenmaal hebben ge-

maakt.  

 

De relevantie van dit argument hangt af van de wijze waarop leefstijldifferentiatie wordt 

vormgegeven. Het gaat bijvoorbeeld niet op voor een situatie waarin verzekeringnemers 

stempels krijgen voor ieder bezoek aan de sportschool en zo korting op hun premie 

kunnen sparen, want dan is de beloning gekoppeld aan het keuzemoment. Het argu-

ment gaat wel op wanneer de premie wordt vastgesteld op basis van leefstijl: als je 

aangeeft dat je rookt betaal je het komende jaar een hogere premie. Nog problemati-

scher wordt het wanneer de premie wordt vastgesteld op basis van lichaamsgewicht. 

Mensen worden dan gestraft voor een verondersteld complex geheel aan gedragingen, 

op een moment dat ze deze niet meer terug kunnen draaien. In het ethische debat be-

staat een onderscheid tussen instrumenten die burgers prospectief aansprakelijk hou-

den voor hun keuzen (accijns) en instrumenten die dat retrospectief doen (premiediffe-

rentiatie). Het tweede soort maatregelen roept meer weerstand op.  

 

Het argument dat je mensen niet wil afrekenen op reeds gemaakte keuzen gaat zeker 

op wanneer je leefstijldifferentiatie toepast vanuit de motivatie om gedrag te verande-

ren, omdat het instrument waarschijnlijk effectiever is wanneer mensen worden gecon-

fronteerd met de financiële prikkel op het moment dat ze de ongezonde keuze maken.  
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Echter, indien met leefstijldifferentiatie geen gedragsverandering beoogd wordt, maar 

alleen een rechtvaardige verdeling van kosten conform het principe ‘De vervuiler be-

taalt’, kun je bepleiten dat het helemaal niet uitmaakt wanneer je mensen laat betalen 

voor hun dure keuze, zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor de consequenties daar-

van. Maar ook wanneer het doel louter is om mensen verantwoordelijk te houden voor 

dure keuzen die zij maken, valt er iets voor te zeggen dat het rechtvaardiger is om 

mensen direct te confronteren: de consequentie van hun keuze is dan duidelijker voel-

baar.  

 
ARBITRAIR EN INCONSEQUENT 

Een laatste ontkrachting van de stelling dat leefstijldifferentiatie tot een rechtvaardiger 

kostenverdeling leidt, luidt dat het arbitrair en inconsequent zou zijn om alleen rokers en 

dikke mensen meer te laten betalen, terwijl het praktisch onhaalbaar is om alle vormen 

van ongezond gedrag te verrekenen in de premie. Er bestaat een grote diversiteit aan 

ongezond gedrag: teveel eten en drinken, roken, drugsgebruik, comazuipen, zaalvoet-

ballen, onveilige seks, parachutespringen, te hard werken en ga zo maar door. Het zou 

niet rechtvaardig zijn om daaruit slechts een paar ongezonde keuzen te kiezen, terwijl 

het onhaalbaar is om alle ongezonde keuzen te verrekenen.  

 

In dit verband noemt men ook dat het afbakenen van de term ‘vermijdbaar ongezond 

gedrag’ lastig is (Kooiker, 2012). In de eerste plaats bevindt veel gedrag zich in een 

grijs gebied wat betreft gezondheidsschade. Niet sporten is ongezond, maar overmatig 

sporten brengt het risico op blessures met zich mee. Werken geeft voldoening en ener-

gie, maar kan ook omslaan in een stressvolle activiteit. Hetzelfde geldt voor de vermijd-

baarheid van gedrag. Heroïnegebruik is voor mensen die eenmaal verslaafd zijn mis-

schien niet vermijdbaar omdat het onderdeel is van een ziekte. Het boeken van een 

skivakantie met blessurerisico als gevolg, wordt daarentegen door velen nog wel als 

vermijdbare keuze gezien. Ook ongezond eten wordt vaak louter als persoonlijke keuze 

beschouwd. Maar wanneer iemand zijn hele jeugd junkfood als avondeten kreeg, kun je 

dan zeggen dat hij vanaf zijn achttiende zelf verantwoordelijk is voor zijn obesitas? Een 

slecht huwelijk hebben wordt door velen al niet meer als gedrag gezien, maar hoe zit 

het met de keuze om in een regio te gaan wonen waar de luchtvervuiling hoger is? Ui t-

eindelijk kleeft overal wel een risico aan, of, zoals het in de volksmond wordt gezegd: 

“Van leven ga je dood”. Bovendien ontstaat dan een samenleving met wel erg veel ‘wi j-

zende vingertjes’. Kunnen we de risico’s niet zo’n beetje tegen elkaar wegstrepen in de 

wetenschap dat iedereen wel iets ongezonds doet? Daarnaast moeten we oppassen dat 

we geen morele zondebokken gaan zoeken. Obesitas is in onze samenleving sterk ge-

stigmatiseerd. Dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat we maatregelen tegen obe-

sitas gemakkelijker aanvaarden. Zouden we dat ook doen op het moment dat workaho-

lics een hogere verzekeringspremie zouden moeten betalen voor de gezondheidsris i-

co’s die aan hun gedrag zijn verbonden? 
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Voorstanders van leefstijldifferentiatie ontkrachten deze bezwaren. Zij stellen dat het 

niet arbitrair is om alleen roken eruit te pikken. Van roken is immers bewezen dat het 

gezondheidsschade oplevert. Verder is het misschien wel inconsequent om leefstijldiffe-

rentiatie alleen toe te passen op een beperkt gedeelte van de ongezonde gedragingen, 

maar het is de vraag of de eis om consequent te zijn zo zwaar weegt dat hij potentieel 

effectieve beleidsmaatregelen in de weg mag staan. De waarde die je hecht aan conse-

quent zijn, hangt sterk af van de uitgangspositie die je hanteert. De huidige inrichting 

van de zorgverzekering, dus zonder leefstijldifferentiatie, is niet per  se vanzelfsprekend. 

Wanneer het normaal is dat mensen voor de verwachte kosten van hun leefstijl betalen, 

dan is het niet gek dat mensen met bepaalde dure leefstijlen een hogere premie beta-

len, ook als bepaalde andere dure leefstijlen niet worden doorberekend in de premie 

(bijvoorbeeld als gevolg van logistieke problemen). Vergelijk het met het strafrechtsys-

teem waar men het ook niet onrechtvaardig vindt dat één fraudeur wordt bestraft, omdat 

er nog zoveel meer fraudeurs zijn die toevallig niet worden ontdekt. Als je voor premie-

differentiatie pleit vanuit het perspectief van preventie zou je nog verder kunnen gaan, 

door te beargumenteren dat we juist in het licht van de grote diversiteit aan ongezond 

gedrag streng moeten optreden tegen rokers. Wanneer we zelfs bij gedrag waarvan zo 

duidelijk is bewezen dat het ongezond is, geen maatregelen treffen, straalt dit ook een 

zwakke boodschap uit naar andere vormen van ongezond gedrag.  

 

“Er zijn meerdere vormen van ongezond gedrag. Ik zeg tegen de roker: ‘Jij betaalt meer premie’. 

Dan zegt de roker: ‘Ja mijn buurman vreet teveel.’ Van echtscheiding is bewezen dat dat toch ook 

erg slecht is voor je gezondheid, dat moeten we dan ook gaan beprijzen. Het is een hellend vlak.”  

 

PRINCIPIELE BEZWAREN: RECHTVAARDIGHEID VOLGENS SEN  

Veel van bovengenoemde argumenten gaan er vanuit dat het in theorie rechtvaardig is 

om de kosten in de zorg te verdelen volgens Dworkins opvatting van rechtvaardigheid 

(namelijk dat een rechtvaardige verdeling wel compensatie biedt voor de pech die men-

sen overkomt en niet voor de pech die voortkomt uit hun eigen keuzen), maar dat deze 

rechtvaardigheidstheorie in de praktijk vaak onrechtvaardig uitpakt. Bijvoorbeeld door-

dat ongezond gedrag zich vaak in een grijs gebied bevindt tussen pech en keuze. Er 

bestaan echter ook principiële bezwaren tegen Dworkins onderscheid. Volgens de 

rechtvaardigheidsopvatting van filosoof en econoom Amartya Sen (1933), de zoge-

naamde capabilities approach, bestaat een rechtvaardige verdeling niet uit het gelijk-

trekken van pech en geluk. Het is onrealistisch om een onderscheid te maken tussen 

omstandigheden en keuzen. En nog belangrijker:  dit is irrelevant vanuit het perspectief 

van rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid vereist namelijk geen gelijkheid van uitkom-

sten, maar de vrijheid om individuele doelen na te streven. Het streven moet zijn dat 

ieder mens over de noodzakelijke voorwaarden beschikt om te kunnen participeren in 

de samenleving. Vanuit dit perspectief is het essentieel dat ieder mens toegang heeft 

tot een basale ziektekostenverzekering en ook dat hij voldoende mogelijkheden heeft 
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om een gezonde leefstijl te kunnen leiden (http://plato.stanford.edu/entries/capability-

approach).  

 

6.4 Weging van argumenten over een rechtvaardiger verdel ing van 

kosten 

Zorgt leefstijldifferentiatie voor een rechtvaardiger verdeling van kosten? Dit hangt er-

van af of ongezonde leefstijlen daadwerkelijk duurder zijn. Zoals we eerder zagen geeft 

wetenschappelijk onderzoek hier geen unaniem antwoord op. Bovendien hangt het af 

van van wat je verstaat onder rechtvaardigheid. Vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ 

lijkt het rechtvaardig om mensen met een ongezonde leefstijl voor de kosten daarvan op 

te laten draaien. Het voordeel van dit argument is dat het niet paternalis tisch is: ieder-

een is vrij om zijn eigen leefstijl te kiezen en betaalt tevens voor de kosten daarvan. 

Maar tegen dit argument wordt een krachtig bezwaar ingebracht, namelijk dat het in de 

praktijk de vorm aan dreigt te nemen van ‘blaming the victim’: een ongezonde leefstijl 

wordt ook bepaald door externe factoren, zoals sociaal-economische status en een on-

gezonde omgeving. Bovendien bestaan er naast ‘de vervuiler betaalt’ alternatieve op-

vattingen van rechtvaardigheid die stellen dat rechtvaardigheid niet vereist dat iedereen 

gelijke uitkomsten heeft, maar dat iedereen de vrijheid heeft om individuele doelen na te 

streven. 
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7 Leefstijldifferentiatie omwille van 
solidariteit?  

“Die mix van ‘bijdragen aan een systeem waar je zelf van profiteert’ en ‘mensen in nood moet je 

helpen’, zou je solidariteit kunnen noemen.” 

 

“Voor mij blijft solidariteit toch een vraag over het geheel. Ben ik nu heel solidair met jou als jij je 

been breekt? Nee, want volgend jaar betaal jij weer iets voor mij.”  

 

“De maakbaarheid van de samenleving is betrekkelijk. Als we elkaar daar te zeer  op gaan afreke-

nen dan ben ik echt bang dat solidariteit stevig onder druk komt te staan want dan is het allemaal 

de schuld van iemand anders. Je moet je eigen broek ophouden want anders is het fout. Dat is 

nou juist het omgekeerde van solidariteit.” 

 

“Je kunt alles weer re-adresseren tot eigenbelang. Je kunt ook zeggen in een samenleving die een 

behoorlijke mate van solidariteit vertoont is het aangenaam om te verblijven.”  

 

“Ik ben er helemaal niet voor dat iemand al zijn verdriet of risico en ongeluk afwentelt op de sa-

menleving. We moeten zeker risico’s blijven lopen. Soms heeft iemand gewoon pech. Jammer 

dan. Maar het is wel met grenzen. Het moet menswaardig blijven op een of andere manier. En 

daar zit voor iedereen ook een gezond eigenbelang bij. Niet da t we in ghetto’s gaan wonen met de 

‘haves’, en de ‘have-nots’ daarbuiten. Dat lijkt me vreselijk.” 

 

“Gezond eigenbelang heeft alles met solidariteit te maken. ‘Draagt elkanders lasten’ en niet ‘Sa-

men voor ons eigen’.” 

7.1 Sol idari te i t  a ls  argument voor lee fst i j ldi f ferentia t ie  

Een volgend argument voor leefstijldifferentiatie luidt: “Leefstijldifferentiatie is nodig om 

de solidariteit te waarborgen.” De redenering gaat als volgt. In een tijd van afbrokkelen-

de solidariteit zou leefstijldifferentiatie helpen om de resterende bereidheid tot solidari-

teit te waarborgen. De bereidheid van burgers om mee te betalen aan de gezondheids-

zorgkosten van anderen, zou toenemen wanneer het alleen gaat om kosten ‘waaraan 

mensen niets kunnen doen’. Wanneer we bijvoorbeeld geen extra premie berekenen 
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voor de roker, dan gaat het van kwaad tot erger en wil straks wellicht niemand meer 

bijdragen aan behandelkosten van longkanker.  

Dit argument berust op drie aannames. Ten eerste dat ‘de solidariteit’ een eenduidig 

geheel is. Ten tweede dat het een feit is dat de bereidheid om bij te dragen aan een 

sociale verzekering onder druk staat. Ten derde dat leefstijldifferentiatie een adequaat 

middel is om de bereidheid om bij te dragen aan een solidair systeem te waarborgen.  

 

“Ik ben het eens met de stelling dat we de solidariteit moeten clausuleren om haar te behouden. 

Anders leg je de bijl aan de wortel van het systeem.” 

 

“Ik vind dat als je de solidariteit gaat clausuleren, dat je daarmee de bijl aan de wortel van de  soli-

dariteitsgedachte in de zorg zet. Dat moet je dus niet doen.” 

 

7 .2   Wat wordt eigenl i jk  bedoeld met sol idari te i t?  

Om te beginnen een kanttekening bij de formulering van het argument. De stelling ‘dat 

leefstijldifferentiatie de solidariteit bevordert’ wekt verwarring doordat hij te algemeen is 

geformuleerd. ‘Solidariteit’ wordt als eenduidig geheel gepresenteerd (aanname 1), ter-

wijl het een diffuus begrip is waaraan verschillende betekenissen worden toegekend. 

Meestal wordt niet aangegeven welke betekenis wordt bedoeld en soms zijn de beteke-

nissen strijdig met elkaar. Zo beargumenteren voorstanders van een rokerspremie, zo-

als hiervoor beschreven, dat zulke maatregelen helpen om de solidariteit te waarbor-

gen. Maar tegenstanders van een rokerspremie vrezen juist dat dergelijke maatregelen 

de solidariteit ondermijnen, omdat solidariteit vereist dat je solidair bent met mensen 

ongeacht hun leefstijl. Kortom, mensen die ogenschijnlijk over hetzelfde spreken, den-

ken vanuit heel andere waardepatronen en pleiten voor tegengestelde oplossingsrich-

tingen. Het gebruik van de term ‘solidariteit’ zonder deze helder af te bakenen vertroe-

belt het debat. 

 

Daarom eerst een korte beschrijving van de verschillende betekenissen die aan de term 

‘solidariteit’ worden toegekend. Volgens De Beer en Koster kenmerkt ‘solidair gedrag’ 

zich doordat er geen sprake is van evenredigheid tussen wat iemand geeft of bijdraagt 

en wat diegene ontvangt. Zij onderscheiden diverse dimensies van solidariteit, waarvan 

twee onderscheidingen relevant zijn voor dit signalement.  

 

Het eerste onderscheid is tussen solidariteit als feitelijk gedrag en solidariteit als hou-

ding waaruit dat gedrag in principe voortkomt (hoewel beide niet per se samen hoeven 

te gaan).  

 

Het tweede onderscheid betreft de mate van tweezijdigheid, die aangeeft of iemand van 

te voren verwacht dat wat hij terugkrijgt in verhouding staat tot wat hij bijdraagt. Eenzij-

dige solidariteit opereert in één richting: iemand verwacht van te voren niet hetzelfde 
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terug te krijgen als wat hij bijdraagt. Eenzijdige solidariteit is gerelateerd aan een affec-

tieve houding. Tweezijdige solidariteit daarentegen opereert in twee richtingen: iemand 

verwacht van te voren evenveel van anderen te profiteren als hij zelf bijdraagt
1
 (Zie box 

hieronder). Tweezijdige solidariteit is gerelateerd aan een calculerende houding. Het is 

belangrijk om in het debat de calculerende component van solidariteit te onderscheiden 

van de affectieve component van solidariteit, maar in de praktijk draagt solidair gedrag 

beide componenten in zich en worden mensen gemotiveerd door een combinatie van 

verlicht eigenbelang en altruïsme. 

 

De volgende paragraaf (7.3) bespreekt het effect van leefstijldifferentiatie op solidariteit 

als gedrag. De daaropvolgende paragraaf (7.4) bespreekt het effect van leefstijldifferen-

tiatie op solidariteit als houding. 

 

BOX 1. Dimensies van solidariteit volgens De Beer en Koster 

 Eenzijdig Tweezijdig 

Solidariteit als gedrag:  

iets voor een ander doen 

zonder de garantie te 

hebben dat de ander 

daarvoor hetzelfde terug 

doet. 

Eenzijdig solidair gedrag (eenzijdige 

solidariteit) opereert in één rich-

ting: iemand verwacht van te voren 

niet hetzelfde terug te krijgen als 

wat hij bijdraagt. Het gaat om on-

zelfzuchtig gedrag (wat overigens 

niet wegneemt dat mensen er wel 

een goed gevoel aan kunnen over-

houden). Bijvoorbeeld: geld done-

ren aan slachtoffers van een aard-

beving in een ander land.  

 

Als je ervan uitgaat dat ongezond 

gedrag duurder is, dan betekent 

het invoeren van leefstijldifferenti-

atie per definitie een inperking van 

eenzijdig solidair gedrag. 

Tweezijdig solidair gedrag (tweezij-

dige solidariteit) daarentegen ope-

reert in twee richtingen: iemand 

verwacht van te voren evenveel 

van anderen te profiteren als hij 

zelf bijdraagt. Bijvoorbeeld: een 

brandschadeverzekering.  

 

Als je ervan uitgaat dat ongezond 

gedrag duurder is, dan betekent 

het invoeren van leefstijldifferenti-

atie per definitie een uitbreiding 

van tweezijdig solidair gedrag. 

Solidariteit als houding: 

bereid zijn iets voor een 

ander te doen zonder de 

garantie te hebben dat 

de ander daarvoor het-

zelfde terug doet. 

Eenzijdig solidair gedrag komt in 

principe voort uit een houding van 

affectieve solidariteit, namelijk 

gebaseerd op een gevoel van affec-

tie, verantwoordelijkheid of ver-

plichting jegens andere mensen.  

 

Het is onzeker of het invoeren van 

leefstijldifferentiatie een houding 

van affectieve solidariteit versterkt.  

Tweezijdig solidair gedrag komt in 

principe voort uit een houding van 

calculerende solidariteit, namelijk 

een bewustzijn van wederzijdse 

afhankelijkheid. 

 

Het is onzeker of het invoeren van 

leefstijldifferentiatie een houding 

van calculerende solidariteit ver-

sterkt. 

 
  

 
1
 De Beer en Koster definiëren solidair gedrag als gedrag waarbij geen sprake is van evenredigheid tussen wat 

iemand geeft of bijdraagt en wat hij/zij ontvangt. Daarbij gaat het om de uiteindelijke ( ex post) verschillen tus-

sen bijdragen en ontvangen. Het gaat bij het onderscheid tussen eenzijdig en tweezijdig solidair gedrag om de 

ex ante verschillen tussen bijdragen en profiteren (namelijk de verwachting die iemand heeft voordat de situatie 

zich voordoet waarin hij al dan niet een beroep op de verzekering doet). Ex post (namelijk nadat de verzekeraar 

heeft uitgekeerd), geldt immers voor de meeste verzekeringnemers dat wat zij ontvangen niet in verhouding 

staat tot wat zij hebben bijgedragen.    
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7.3  Wat betekent leefst i j ldi f ferentia t ie  voor s ol idari te i t  a ls ge-

drag? 

 

DOET HET INVOEREN VAN LEEFSTIJLDIFFERENTIATIE AFBREUK AAN DE SOLIDAIRE INRICH-

TING VAN HET STELSEL? 

We merkten eerder op dat tegenstanders van leefstijldifferentiatie van mening zijn dat 

leefstijldifferentiatie een inperking is van feitelijk solidair gedrag. Is dit zo? Het antwoord 

op deze vraag hangt ten eerste af van de positie die je inneemt in het debat over de 

kosten van een ongezonde leefstijl en ten tweede van hoe je solidariteit definieert.  

 

Volgens sommigen is het in ieders welbegrepen eigenbelang om geen leefstijldifferenti-

atie toe te passen. Een argument hiervoor is dat leefstijlrisico’s op lange termijn niet tot 

verhoogde kosten leiden (Van Baal 2006). Een ander argument is dat leefstijlrisico’s 

weliswaar zichtbaarder zijn dan andere risico’s, maar dat zij verwaarloosbaar zijn in het 

licht van de oneindige hoeveelheid risico’s die mensen lopen (Prainsack 2011). Daarom 

is het vanuit ieders welbegrepen eigenbelang irrationeel om ongezonde keuzen te be-

boeten of te belonen. Dit heeft immers ook effect op de ongezonde keuzen die je zelf 

maakt. Wanneer jij van een ander verwacht dat hij betaalt voor zijn keuze om te roken, 

dan kun je terug verwachten dat die ander niet meer betaalt voor jouw keuze om te hard 

te werken. Volgens deze mensen is leefstijlsolidariteit een kwestie van tweezijdige soli-

dariteit, die gefundeerd kan zijn op een calculerende houding. Tweezijdige solidariteit 

ligt ook ten grondslag aan commerciële verzekeringen en wordt in de volksmond niet 

altijd opgevat als solidariteit.  

 

Volgens anderen is leefstijlsolidariteit, door toegenomen inzicht in de risico’s van een 

gezonde leefstijl, een vorm van eenzijdige solidariteit geworden. Deze vorm van solida-

riteit doet een beroep op een altruïstische houding. Door het toegenomen inzicht in de 

relatie tussen leefstijl en gezondheidsrisico’s, staat wat mensen met een gezonde lee f-

stijl bijdragen niet meer in verhouding tot wat zij naar verwachting terugkrijgen. Vanuit 

dit perspectief is het toepassen van premiedifferentiatie strijdig met eenzijdige solidari-

teit, en volgens sommigen is dat de enige vorm van solidariteit.  

 

IS LEEFSTIJLDIFFERENTIATIE ONWENSELIJK OMDAT HET EENZIJDIG SOLIDAIR GEDRAG IN 

HET STELSEL INPERKT?  

Het antwoord op deze vraag is: niet per definitie, want het hangt er vanaf hoeveel waar-

de je hecht aan eenzijdig solidair gedrag. De Nuffield Council on Bioethics benadrukt 

dat solidariteit niet door iedereen wordt beschouwd als goed voor de samenleving. 

Wanneer hij zijn werkdefinitie toepast op een casus van aandoeningen als gevolg van 

een ongezonde leefstijl komt hij tot de volgende conclusie. Voorstanders van leefstijldif-

ferentiatie denken dat er onvoldoende gronden zijn voor solidariteit met mensen met 

een ongezonde leefstijl: de identificatie ontbreekt. Tegenstanders van leefstijldifferentia-

tie vinden dat die gronden er wel zijn, namelijk een gedeelde menselijke kwetsbaarheid. 
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Bovendien hangt het er maar vanaf met welk raamwerk je naar solidariteit kijkt: Is dat 

het perspectief van het verdelen van zorg op basis van eigen verantwoordelijkheid, of 

het verdelen van zorg op basis van behoeften om te participeren in  de maatschappij? 

En zo wijst deze discussie ons uiteindelijk weer terug naar de kernvraag over verdelen-

de rechtvaardigheid die werd besproken in het vorige hoofdstuk.  

 

“Ik zou solidariteit definiëren als: ‘Ik heb iets over voor de ander, ook al kom ik nooit in zijn situa-

tie’.” 

 

“Ik versta onder solidariteit dat de mensen die in bepaalde fase van hun leven de sterke schou-

ders hebben, dat die op dat moment de zwakkeren af en toe onder de hoede nemen.”  

 

“Solidariteit? Eh, draagt elkanders lasten, een beetje? Kijk wij zijn een onderlinge waarborgmaat-

schappij. Dus ieder pakt zo zijn verantwoordelijkheid maar als je iets overkomt wat voor jou te 

groot is hebben we allemaal iets in de pot gedaan om jou te helpen. Jong en oud. Arm en rijk. Slim 

en minder slim. Dat moet allemaal een beetje voor elkaar zorgen. Het is niet alleen maar ieder 

voor zich.” 

 

In brede zin zou ik een houding van solidariteit definiëren als: “De bereidheid iets te doen voor een 

ander zonder dat je de garantie hebt dat de ander iets vergelijkbaars terug zal doen.”  

 

7 .4   Wat betekent leefs t i j ldi f ferentia t ie  voor s ol idari te i t  a ls hou-

ding? 

 

STAAT DE BEREIDHEID OM BIJ TE DRAGEN AAN EEN SOLIDAIR SYSTEEM ONDER DRUK? 

De stelling dat leefstijldifferentiatie nodig is om de solidariteit te waarborgen, veronder-

stelt dat de bereidheid om bij te dragen aan een sociale verzekering onder druk staat. 

Dit is een empirische claim, die overigens niet makkelijk is om te onderzoeken.  

 

In het debat worden regelmatig zorgen geuit over de afnemende bereidheid van men-

sen om zich solidair te gedragen. CBS onderzoek uit 2011 geeft aan dat meer dan de 

helft van de Nederlanders vindt dat er een hogere premie moet komen voor mensen die 

roken, mensen die zwaar drinken en mensen met overgewicht (CBS 2011).  

 

Maar er zijn ook mensen die betwijfelen of de bereidheid om bij te dragen aan een soli-

dair systeem wel zo onder druk staat als door de aanhangers van dit argument wordt 

geclaimd. Volgens De Beer en Koster heerst in Nederland van oudsher een sterke be-

reidheid tot solidariteit en bestaat deze nog steeds (De Beer 2009).  

 

Mensen die vrezen voor afbrokkeling van de solidariteit door premiedifferentiatie  pleiten 

overigens ook voor nuancering van het debat om een andere reden, namelijk omdat de 

stelling dat de solidariteit onder druk staat, een zelfbevestigend karakter kan hebben: 
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doordat de bereidheid tot solidair gedrag voor veel mensen afhangt van de verwachting 

van wat anderen zullen doen, kan het benadrukken van een verondersteld gebrek aan 

solidariteit de bereidheid tot solidariteit ondermijnen. Maar omgekeerd vinden zij die 

verwachten dat premiedifferentiatie de solidariteit zal redden dat het juist slecht is om 

erover te zwijgen.  

 

“Ik vind de stelling dat we de solidariteit moeten clausuleren om haar te behouden dus geen geldig 

argument voor premiedifferentiatie. Wat er gek aan is, is dat je een soort beperkte hoeveelheid 

solidariteit hebt die je maar een keer kunt gebruiken. Ik denk dat die juist erg afhankelijk is van de 

mate waarin andere mensen solidair zijn. Die stelling zou een sterk self -fulfilling karakter kunnen 

hebben.” 

 

“Ik vind de stelling dat we de solidariteit moeten clausuleren om haar te behouden veel te stellig. 

Solidariteit wordt dan als een homogeen geheel beschouwd, maar er zijn heel veel vormen van 

solidariteit. De ene vorm kan erdoor worden ondermijnd, terwijl de andere wordt bevorderd.”  

 

IS LEEFSTIJLDIFFERENTIATIE EEN ADEQUAAT MIDDEL OM DE BEREIDHEID TOT SOLIDARITEIT 

TE WAARBORGEN? 

De derde veronderstelling is dat leefstijldifferentiatie een adequaat middel is om de be-

reidheid om bij te dragen aan een solidair systeem te waarborgen.  

 

Uiteindelijk gaat het om een empirische claim waarvan toetsing lastig is. Er bestaan 

immers nauwelijks praktijkvoorbeelden van financiële differentiatie naar leefstijl in de 

basiszorgverzekering. Wat dan rest is speculatie over de factoren die in het algemeen 

de bereidheid tot solidair gedrag bevorderen. 

 

In het algemeen wordt solidair gedrag gemotiveerd door een combinatie van verlicht 

eigenbelang (calculerende solidariteit) en altruïsme (affectieve solidariteit). Volgens 

deskundigen is het heel moeilijk om te voorspellen wat precies de gevolgen voor de 

bereidheid tot solidariteit zijn wanneer leefstijldifferentiatie wordt ingevoerd.  

 

‘Herkenning’ of ‘identificatie’ wordt in de literatuur gezien als een cruciale factor voor de 

bereidheid tot solidariteit, zo stelt het het rapport Solidarity: reflections on an emerging 

concept in bioethics van de Nuffield Council on Bioethics. Mensen moeten zich in ten-

minste een relevant opzicht in iemand anders herkennen om solidair te zijn met die per-

soon: lotgenoten helpen elkaar omdat iedereen in hetzelfde schuitje zit. In concrete zin 

kunnen mensen zich identificeren met familieleden, met mensen die lid zijn van dezel f-

de kerk, of met mensen die in hetzelfde land wonen. Maar identificatie vindt ook vaak 

plaats op een abstracter niveau, wanneer mensen zich in elkaar herkennen op grond 

van een gedeelde menselijke kwetsbaarheid: ziekten en ongelukken kunnen ons alle-

maal overkomen.  
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Vanuit het perspectief dat de bereidheid tot solidariteit herkenning vereist, werkt het 

benadrukken van verschillen juist averechts voor de bereidheid tot solidariteit. Door 

bijvoorbeeld premiedifferentiatie op basis van Body Mass Index voor te stellen, bena-

druk je het onderscheid tussen slanke mensen en mensen met overgewicht en presen-

teer je overgewicht en obesitas als een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Hoe 

vaker dit gebeurt, des te meer zullen slanke mensen mensen met overgewicht ook 

daadwerkelijk als ‘anders’ gaan zien, en zich dus minder met hen identificeren. Het be-

nadrukken van de noodzaak om te differentiëren staat haaks op de identificatie die vol-

gens sommigen een voorwaarde is voor de bereidheid tot solidariteit.  

 

BOX 2. Drie niveaus van solidariteit volgens het rapport Solidarity: reflections on an emerging concept in 

bioethics van de Nuffield Council on Bioethics 

 

Werkdefinitie van solidariteit: Gedeelde praktijken die een collectieve verbintenis reflecteren om ‘kosten’ 

te dragen (waarbij kosten financieel, sociaal, emotioneel of anderszins kunnen zijn) om anderen te onde r-

steunen. 

 

Niveau 1. Inter-persoonlijke solidariteit 

Het eerste niveau betreft het inter-persoonlijke niveau. Solidariteit manifesteert zich hier als de bereid-

heid kosten te dragen om andere mensen te ondersteunen, waarmee men zich identificeert of herkent in 

tenminste één relevant opzicht. Regelmatig vindt die identificatie plaats op basis van een herkenning van 

de menselijke kwetsbaarheid. Maar ook praktische factoren zijn belangrijk want mensen herkennen zich 

niet in alle kwetsbaarheden van een ander.  

 

Niveau 2. Groepsgebonden praktijken van solidariteit 

Het tweede niveau betreft groepspraktijken en is een institutionalisering van het eerste niveau. Solidar i-

teit manifesteert zich hier als collectieve verbintenis om kosten te dragen om anderen te ondersteunen, 

waarbij iedereen verbonden is op basis van een gedeelde situatie.  

 

Niveau 3. Contractuele en wettelijke manifestaties van solidariteit  

Het derde niveau betreft contractuele en wettelijke manifestaties.  

 
 

“Er is sprake van een ‘Bell curve’. Enerzijds heb je geitenwollensokken, die zullen altijd solidair 

zijn, wat anderen ook doen. Anderzijds heb je mensen die nooit solidair zullen zijn. De grote klok 

binnen in laat het afhangen van wat anderen doen en of er wordt geprofiteerd, misbruik wordt 

gemaakt van solidariteit.” 

 

“Solidariteit is voor de meeste mensen afhankelijk van of er misbruikt wordt gemaakt of niet, of het 

gehandhaafd wordt of niet.” 
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“Als voor alle riskante gedragingen de voorzieningen worden ingeperkt dan ben je veel minder 

zeker van wat je zelf krijgt, en dan zullen juist mensen die vanuit reciprociteit handelen minder 

willen bijdragen. Omdat ze minder het gevoel hebben dat ze er zelf van kunnen profiteren.”  

 

“Er kunnen verschillende, mogelijk tegenstrijdige, effecten optreden waarvan niet bij voorbaat 

duidelijk is welke het zwaarste zullen werken. Mensen denken altijd dat zij beter scoren dan het 

gemiddelde. Het zou kunnen dat uiteindelijk aanzienlijk meer mensen uiteindelijk lijden onder de 

maatregelen dan ze nu denken. Mensen gaan mogelijk ook weer anders denken op het moment 

dat zo’n maatregel wordt ingevoerd.” 

  

“Het is belangrijk om je te realiseren dat solidariteit niet alleen wederkerigheid is. Dan zouden er 

geen voorzieningen zijn voor zwakke groepen. Maar ook het omgekeerde, dat gedrag waar je 

uiteindelijk ook zelf beter van kan worden niet solidair kan zijn, dat vind ik onzin.”  

 

“Het is een belemmering voor het debat dat verschillende disciplines de neiging hebben om vanuit 

de ene of de andere vorm van solidariteit te redeneren. Economen kiezen over het algemeen voor  

eigenbelang en berekende solidariteit, terwijl sociologen kiezen voor het altruïstische begrip. Zo 

ontstaat er spraakverwarring”.  

 

“Onderscheid tussen groepen kan een barrière zijn voor solidariteit tussen die groepen. Maar wélk 

onderscheid, is iets dat geconstrueerd kan worden. Als je heel sterk belangentegenstellingen tus-

sen jong en oud gaat benadrukken, dan zal dat een vrij effectieve manier om de solidariteit tussen 

die twee groepen te ondergraven. Dan zal men op basis van calculatie minder bereid zij n tot soli-

dariteit en ook de affectieve solidariteit zal afnemen want als je verschillen benadrukt dan ligt er 

minder nadruk op gemeenschappelijk deel uitmaken van een samenleving of delen van lot.”  

 

7 .5  Weging van argumenten over sol idari te i t  

Bevordert leefstijldifferentiatie de solidariteit? Het argument dat leefstijldifferentiatie 

moet worden ingevoerd omdat het de solidariteit bevordert, wekt verwarring omdat aan 

het begrip solidariteit verschillende betekenissen worden toegekend.  

 

Wanneer met de stelling wordt bedoeld dat leefstijldifferentiatie feitelijk solidair gedrag 

bevordert, dan kan worden vastgesteld of hij waar of onwaar is, maar dit hangt er wel 

vanaf of je denkt dat ongezond gedrag duurder is. Als je er van uitgaat dat ongezond 

gedrag duurder is, dan betekent het invoeren van leefstijldifferentiatie voor de feitelijke 

overdrachten in de basiszorgverzekering per definitie een inperking van eenzijdig sol i-

dair gedrag en een uitbreiding van tweezijdig solidair gedrag. Dat is niet per se ethisch 

onwenselijk, want eenzijdige solidariteit wordt door sommigen als waardevol beschouwd 

en door anderen niet. De argumenten die relevant zijn voor deze afweging werden ge-

noemd in de discussie over verdelende rechtvaardigheid.  
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Echter, wanneer met de stelling wordt bedoeld dat leefstijldifferentiatie de bereidheid tot 

solidariteit bevordert, dan kan alleen empirisch worden vastgesteld of hij waar of on-

waar is. Wat zullen de gevolgen zijn voor de bereidheid tot solidariteit wanneer leefstij l-

differentiatie wordt ingevoerd? Hierop bestaan verschillende visies. Wanneer je ervanuit 

gaat dat ‘herkenning’ een cruciale factor is voor de bereidheid tot solidariteit, dan zou 

leefstijldifferentiatie deze bereidheid wel eens kunnen ondermijnen, omdat het de ve r-

schillen tussen mensen benadrukt. Maar uiteindelijk gaat het om een empirische claim 

waarvan toetsing lastig is en waarover we alleen kunnen speculeren.  
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8 Weging van argumenten vóór en tegen 
leefstijldifferentiatie 

Ethische argumenten spelen een belangrijke rol in het debat over leefstijldifferentiatie in de 

basiszorgverzekering. Transparantie over de motieven en een zuivere redenering zijn van 

groot belang, maar in de hitte van het debat worden de motieven niet altijd expliciet gemaakt 

en lopen de argumenten nog al eens door elkaar heen. Ook worden regelmatig simplistische 

aannames gedaan die niet stroken met de complexe praktijk (de omgevingsfactoren bij ge-

dragskeuzes worden over het hoofd gezien) of die niet stroken met wetenschappelijk bewijs 

(de effectiviteit van instrumenten wordt als vanzelfsprekend aangenomen).  

Doel van dit signalement was om de ethisch relevante argumenten in het debat over leef-

stijldifferentiatie en solidariteit in de basiszorgverzekering te structureren en te wegen. We 

bespraken vier discussiethema’s. Het eerste betreft een noodzakelijke voorwaarde voor 

leefstijldifferentiatie, namelijk de vraag of leefstijldifferentiatie uitvoerbaar is. De volgende 

drie discussiethema’s betreffen de motieven die worden aangevoerd voor leefstijldifferentia-

tie. 

Is  leefst i j ldi f ferentiat ie  ui tvoerbaar?  

Hoewel het controleren van ongezond gedrag in veel gevallen praktisch onmogelijk of 

financieel onhaalbaar is, bestaan er diverse manieren om leefstijldifferentiatie toe te 

passen in de praktijk. De vraag of leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering juri-

disch geoorloofd is vergt uitgebreider onderzoek. Aan de uitvoering van premiedifferen-

tiatie kleven diverse ethische vragen. De privacy zou bijvoorbeeld onder druk kunnen 

komen te staan en onwenselijke neveneffecten dreigen, zoals stigmatisering en het 

aanwakkeren van schuldgevoelens.  

 
Moet leefst i j ldi f ferentiat ie  worden ingevoerd omwil le  van preventie?  

Leefstijldifferentiatie invoeren als prikkel voor gezond gedrag roept het ethische be-

zwaar van paternalisme op. Je zou kunnen beargumenteren dat het om gerechtvaardigd 

paternalisme gaat: om mensen te beschermen tegen ongezonde invloeden vanuit de 

omgeving is de inbreuk op persoonlijke keuzevrijheid gerechtvaardigd. Maar dan moet 

er wel een redelijke verwachting zijn dat leefstijldifferentiatie een effectief instrument is 

voor het stimuleren van gezond gedrag. Het is onzeker of dit zo is. Dat roept de vraag 
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op of het niet meer voor de hand ligt om andere maatregelen, die minder ethische be-

zwaren oproepen, eerst te proberen. 

 

Zorgt leefs t i j ld i f ferent iat ie  voor een rechtvaardige r verdel ing van 

kosten? 

Of leefstijldifferentiatie voor een rechtvaardiger verdeling van kosten zorgt, hangt ervan 

af wat je verstaat onder rechtvaardigheid. Wanneer je vindt dat kosten in de zorg ver-

deeld moeten worden op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’, kun je beargu-

menteren dat leefstijldifferentiatie voor een rechtvaardiger verdeling van kosten zorgt. 

 

Dit veronderstelt wel dat een gezonde leefstijl minder kosten oplevert dan een onge-

zonde leefstijl. Eerder bleek dat deze stelling niet unaniem wordt onderschreven. Maar 

ook als je ervan uitgaat dat bepaalde leefstijlen hogere kosten met zich meebrengen, 

kun je beargumenteren dat het niet rechtvaardig is om leefstijldifferentiatie toe te pas-

sen. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ is intuïtief aantrekkelijk, maar niet de enige 

invulling van verdelende rechtvaardigheid en de argumenten die er tegenin worden ge-

bracht zijn stevig genoeg om mee te nemen in de overweging. Zo wordt tegen het prin-

cipe ‘de vervuiler betaalt’ ingebracht dat dit in de praktijk de vorm dreigt aan te nemen 

van blaming the victim. Dit geldt voor lage SES groepen, maar ook bijvoorbeeld voor 

mensen die in hun jeugd obesitas hebben ontwikkeld en daar niet meer vanaf komen.  

 

Hoe je het belang van dergelijke groepen weegt, hangt ervan af hoeveel belang je hecht 

aan eigen verantwoordelijkheid. Wanneer je uitgaat van een hoge mate van eigen ver-

antwoordelijkheid zul je het niet onrechtvaardig vinden om ook op deze groepen leef-

stijldifferentiatie toe te passen. Wanneer je uitgaat van een beperkte mate van eigen 

verantwoordelijkheid zul je dit wel onrechtvaardig vinden.  

 

Bevordert  leefs t i j ld i f ferentia t ie  de  bereidheid om bi j  te  dragen aan 

een sociale zorgverzekering/sol idar i te i t?  

Een van de argumenten om differentiatie naar leefstijl in de basisverzekering toe te 

passen luidt dat het de solidariteit zou bevorderen. In zijn algemeenheid kun je echter 

niet stellen dat leefstijldifferentiatie de solidariteit bevordert, omdat solidariteit op uiteen-

lopende manieren wordt gedefinieerd en geïnterpreteerd.  

 

Ook het antwoord op de vraag of leefstijldifferentiatie een adequaat middel is om de 

bereidheid om bij te dragen aan een solidair stelsel te waarborgen, is afhankelijk van 

hoe men solidariteit definieert. Wanneer je ervan uit gaat dat herkenning een voorwaar-

de is voor de bereidheid tot solidariteit, dan staat leefstijldifferentiatie haaks op solidar i-

teit, omdat het verschillen benadrukt. 

 

Wanneer solidariteit wordt gedefinieerd in termen van tweezijdigheid, als gedrag waarbij 

je een ander helpt en daarvoor iets terug ontvangt, dan is het toepassen van leefstijldif-
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ferentiatie niet strijdig met solidariteit. Wanneer solidariteit wordt gedefinieerd als ‘ge-

drag waarbij je een ander helpt zonder daarvoor iets terug te verwachten’, dan is lee f-

stijldifferentiatie geen solidair gedrag. Dat hoeft niet te betekenen dat het ethisch ver-

keerd is, want deze vorm van solidariteit wordt door sommigen als waardevol be-

schouwd en door anderen niet. De argumenten die relevant zijn voor deze afweging 

werden genoemd in de discussie over verdelende rechtvaardigheid.  

 

Hoe verhouden deze dr ie argumenten z ich tot  e lkaar?  

Het argument van paternalisme en het argument van rechtvaardigheid sluiten elkaar uit.  

Je kunt niet tegelijkertijd claimen dat leefstijldifferentiatie moet worden ingevoerd omwi l-

le van preventie en omdat het voor een rechtvaardiger verdeling van kosten zorgt.   

 

Wanneer je minder belang hecht aan eigen verantwoordelijkheid, dan kun je voor pre-

miedifferentiatie pleiten op grond van paternalisme, omdat mensen een duwtje in de 

goede richting nodig hebben voor hun eigen bestwil. Dit betekent wel dat je niet tegeli j-

kertijd kunt claimen dat het óók rechtvaardig is om mensen te laten betalen voor hun 

keuzen. Je gaat er dan immers niet vanuit dat die keuzen volledig kunnen worden te-

ruggevoerd op de eigen verantwoordelijkheid. 

 

Wanneer je meer belang hecht aan eigen verantwoordelijkheid, dan kun je het recht-

vaardig vinden om mensen financieel aansprakelijk te houden voor hun leefstijl (ervan 

uitgaande dat ongezonde leefstijlen voor hogere kosten zorgen). Je kunt dan niet tege-

lijkertijd voor premiedifferentiatie pleiten op grond van paternalisme, want dan ga je er 

juist vanuit dat leefstijlkeuzen tot de eigen verantwoordelijkheid behoren.  

 

Ook het argument van rechtvaardigheid en het argument van solidariteit raken beide 

aan het punt van eigen verantwoordelijkheid. Vanuit een sterke nadruk op eigen ver-

antwoordelijkheid zul je eerder geneigd zijn de verschillen te tussen ‘gezond levenden’ 

en ‘ongezond levenden’ te benadrukken. Verschillen benadrukken staat haaks op zich 

herkennen in anderen, wat wel als voorwaarde voor een solidaire houding wordt gezien.  

 

Het debat over leefstijldifferentiatie zal voorlopig niet verstommen. Naar wij hopen heeft 

dit signalement de belangrijkste ethische argumenten voldoende verhelderd om dat de-

bat een stap verder te brengen. 
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 Prof. dr. P.T. de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen, Universiteit van 

Amsterdam 

 

Conceptversies en vaststel l ing s ignalement  

 

FORUM VAN HET CEG 

Plan van aanpak, 31 maart 2011 

Voorstudie/scriptie, 9 juni 2011 

Redeneerlijn, 22 september en 24 november 2011 

Concept signalement, 13 september 2012 

Discussienotitie 15 november 2011 

Tweede concept signalement, 24 januari 2013 

 

RAADSVERGADERINGEN  

Het Plan van aanpak is vastgesteld door de RVZ in zijn vergadering van 21 april 2011. 

Het CEG signalement Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering. De ethische argumen-

ten op een rij is door de RVZ vastgesteld in zijn vergadering van 17 januari 2013. 
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Bijlage 3 

Publicaties CEG 

 

Signalementen  

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2012: 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

 Rechtvaardige selectie bij een pandemie 

Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  

 Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg/Raad voor de Leefomgeving en Infra-

structuur/Raad voor Dierenaangelegenheden 

 De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met 

goede zorg voor dier en natuur 

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2011: 

Gezondheidsraad 

  Laaggeletterdheid te lijf (briefadvies) 

Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

 Genetische aanleg en registratie van etniciteit/studie CEG, 2011 (briefadvies) 

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2010: 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

 Ver weg en toch dichtbij? Ethische overwegingen bij zorg op afstand 

Gezondheidsraad 

  Het ‘duizend dollar genoom’: een ethische verkenning   

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2009: 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

 Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden 

 Met de camera aan het ziekbed. Morele overwegingen bij gezondheidszorg 

op televisie 
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Gezondheidsraad 

  Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van 

medische kennis  

 Zorg voor het ongeboren kind. Ethische en juridische aspecten 

van foetale therapie 

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2008: 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

 Dilemma’s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in op-

voedingssituaties 

 Afscheid van de vrijblijvendheid. Beslissystemen voor  

 orgaandonatie in ethisch perspectief 

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2007: 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

 Passend bewijs. Ethische vragen bij het gebruik van evidence in het  

 zorgbeleid 

 Financiële stimulering van orgaandonatie 

 Formalisering van informele zorg. Over de rol van ‘gebruikelijke  

zorg’ bij toekenning van professionele zorg 

Gezondheidsraad 

 Overwegingen bij het beëindigen van het leven van pasgeborenen 

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2006: 

Gezondheidsraad 

– Testen van bloeddonors op variant Creutzfeldt-Jakob? 

Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

- Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het 

gebruik van prestatie-indicatoren 

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2005: 

 Gezondheidsraad 

- Embryonale stamcellen zonder morele pijn? 

- Ethische aspecten van kostenutiliteitsanalyse 

- Nu met extra bacteriën! Voedingsmiddelen met gezondheidsclaims 

Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

- Opsporing verzocht? Screening in de huisartspraktijk 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

- Zorgverlener èn opsporingsambtenaar? 

- Ethiek in zorginstellingen en zorgopleidingen 
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SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2004: 

 Gezondheidsraad 

- ‘Vruchtbaarheidsverzekering’: medische en niet-medische redenen 

- Terminale sedatie 

- Bestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf: de bescherming van proefpersonen 

in blootstellingsonderzoek 

- Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een ethisch ideaal 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

- Intermezzo 

- Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een nieuwe 

zorgpraktijk 

- Mantelzorg, kostenbeheersing en eigen verantwoordelijkheid 

- Economisering van zorg en beroepsethiek 

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2003: 

 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  

- Eisend gedrag en agressie van zorgvragers 

- Drang en informele dwang in de zorg 

- Culturele eigenheid en zelfbeschikking van allochtone zorgvragers 

- Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid van mensen met een ver-

standelijke handicap 

Gezondheidsraad 

- Handelingen met geslachtscellen en embryo’s 

- Screening van pasgeborenen op aangeboren stofwisselingsziekten 

- Geneesmiddelen voor kinderen 

- De maakbare mens 

 

Achtergrondstudies  

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

- Ethiek in zorgopleidingen en zorginstellingen, 2005 

- Economisering van zorg en beroepsethiek, 2004 

 

Verkenningen  

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

- Over keuzevrijheid en kiesplicht, 2006 

- De vertwijfeling van de mantelmeeuw, 2004 

 

Publieksversies  

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

 Argumentenwijzer over Elektronische Patiënten Dossiers, 2011 

 Argumentenwijzer voor het debat over orgaandonatie, 2008  






