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Bijlage  1 Resultaten onderzoeken risicoverevening 
 

In deze bijlage ga ik in op de resultaten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode 2019-

2020. Daarbij houd ik de volgorde en speerpunten aan zoals die ook zijn opgenomen in het meerjarig 

onderzoeksprogramma. Dit meerjarig onderzoeksprogramma heb ik op 6 september 2019 aan de 

Tweede Kamer gestuurd. Alleen de onderzoeken die afgelopen jaar zijn uitgevoerd worden besproken 

in dit overzicht. 

 

Onderzoeken met als doel verbetering van de risicoverevening 

 

1. Groot onderhoud Hulpmiddelenkostengroepen (HKG’s)  

Voor het vereveningsmodel is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsvindt op de bestaande 

vereveningscriteria. Er is onderzocht welke ontwikkelingen er, sinds het laatste groot onderhoud HKG 

in 2016, hebben plaatsgevonden. Uit het onderzoek blijkt dat de datakwaliteit is verbeterd ten 

opzichte van het vorige groot onderhoud HKG. Het aantal regels met een bruikbare 

codering is toegenomen van 90-92% naar 97-99%. Voor de bestaande HKG’s is op basis van medisch-

inhoudelijke input van experts, empirische analyses en input van de begeleidingscommissie 

beoordeeld of er GPH-codes toegevoegd of verwijderd moeten worden uit de huidige indeling. Het 

voorstel is om vrijwel alle ‘overige’ GPH-codes  te verwijderen uit de huidige HKG’s, doordat deze 

GPH-codes veelal een grote verscheidenheid aan producten bevatten. Uitzondering zijn 4 GPH-codes 

onder de HKG’s CPAPA, NEVEL & INFPP. Daarnaast is gekeken of er nieuwe HKG’s gevormd moeten 

worden uit de GPH-codes die nog niet zijn ingedeeld in een HKG. Op basis van het oordeel van de 

inhoudelijk experts en de empirische analyse worden er vier nieuwe HKG’s meegenomen in de 

doorrekening van de modellen. Het voorstel voor toevoeging van nieuwe HKGs bestaat uit: 

Compressiehulpmiddelen, Insulinepompen, Beenprothesen en Orthesen. Er zijn verschillende 

modelvarianten doorgerekend. Een meervoudige HKG, waarbij de verzekeraar voor meerdere 

hulpmiddelen per verzekerde een compensatie kan ontvangen heeft de voorkeur.  Medisch inhoudelijk 

is er geen reden is om slechts één HKG te compenseren en door invoering van een meervoudige 

HKG’s worden chronisch zieken met meer dan 1 hulpmiddel beter verevend. Door meervoudige HKG’s 

toe te passen worden verzekerden met maar één HKG ook beter verevend, doordat de normbedragen 

minder worden vervuild door de hoge meerkosten van de gebruikers met twee HKG’s. De 

doorgerekende modellen hebben weinig effect op de beoordelingsmaten van het vereveningsmodel in 

totaal. De verevenende werking van het HKG-kenmerk zelf verbetert wel sterk. Het invoeren van 

meervoudige HKG’s resulteert in een verminderde verevenende werking van andere kenmerken, met 

name Meerjarige Hoge Kosten (MHK) en Meerjarige Verpleging & Verzorging (MVV). De verschuiving 

van de verevenende werking van deze op kosten gebaseerde kenmerken naar het op specifiek 

zorggebruik gebaseerde HKG-kenmerk is een goede ontwikkeling, omdat daarmee de verevening 

beter aansluit op de inhoudelijke gezondheidssituatie van de verzekerde. 

 

2. Groot onderhoud Fysiotherapiediagnosegroepen (FDG’s)  

Het groot onderhoud naar FDG’s is uitgesteld, omdat in de loop van het seizoen bleek dat alle 

capaciteit nodig was voor de andere geplande onderzoeken en het onderhoud aan de 

vereveningscriteria Hulpmiddelenkostengroepen en Diagnosekostengroepen meer priotiteit heeft. 

 

3. Groot Onderhoud Diagnosekostengroepen (DKG’s) somatische aandoeningen 

Diagnosekostengroepen (DKG’s) vormen een belangrijk criterium in het vereveningsmodel voor de 

somatische zorgkosten. Het criterium is gebaseerd op ziekenhuisdeclaraties (DBC’s) waarmee 

chronische aandoeningen worden geïdentificeerd. Het laatste groot onderhoud vond plaats in 2017. 

Hierna zijn belangrijke wijzigingen geweest, zoals de duurverkorting van de DBC’s, wijzigingen in de 

coderingen van DBC’s en uitbreidingen van het vereveningsmodel.  

 

De DKG’s zijn clusters van zogenaamde Dx-groepen, die zelf weer gebaseerd zijn op 

diagnose/specialisme codes of productcodes. 

In dit onderhoud is allereerst is een update gemaakt door de diagnose en specialisme codes te 

analyseren. Er zijn circa 50 nieuwe diagnosen/specialismen toegevoegd aan bestaande of nieuwe Dx-
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groepen. Ook is een aantal diagnosen/specialismen verwijderd vanwege negatieve meerkosten. 

Gezien het grote aantal Dx-groepen (209) worden de Dx-groepen niet direct in het model opgenomen, 

maar via een clustering. In dit onderzoek zijn twee clustermethoden onderzocht. De tot nu toe 

gebruikte clustering waarbij primaire en secundaire DKG’s worden gevormd en een alternatief waarbij 

het model in een eerste stap geschat wordt met alle Dx-groepen als separate klassen. Vervolgens 

worden in het alternatief in een tweede stap de normbedragen van de Dx-groepen gesorteerd naar 

grootte. Hierna worden deze normbedragen geclusterd in 26 zogenaamde Diagnose Normbedragen 

Groepen (DNG’s), zodanig dat met stapjes van 500 euro wordt gewerkt, met uitzondering van enkele 

handmatige groeperingen bij de hogere Dx-groepen.  

Ik ben voornemens om met deze nieuwe alternatieve clustermethode door te voeren in het 

risicovereveningsmodel voor 2021. Het voordeel van deze methode (ten opzichte van de oude) zijn 

dat geen ingewikkelde rangordening meer nodig is en dat meer dan twee diagnosen kunnen 

meetellen. Ook verbeterd de verevende werking van het gehele risicovereveningsmodel op individueel 

niveau. Op het niveau van risicodragers en subgroepen is niet of nauwelijks een effect op de 

verevenende werking te zien. 

 

4. Onderzoek effecten van het openstellen van de Wlz voor de ggz 

In de brief van 20 december 2019 (kenmerk 1624346-199725-LZ) bent u geïnformeerd over de  

Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische 

stoornis”. In deze brief wordt u onder andere geïnformeerd over de projectmatige aanpak van het CIZ. 

Naar verwacht is het proces van indicatiestelling op 1 oktober 2020 afgerond. Op dit moment zijn er 

dus nog onvoldoende gegevens voor een specifiek onderzoek naar de precieze effecten voor de 

risicoverevening. Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van VWS 

bespreken op welke manier in de risicoverevening het beste rekening gehouden kan worden met deze 

beleidswijziging. 

 

5. Evaluatie conversieonderzoek n.a.v. wijziging productstructuur ggz 

Bij een wijziging van de productstructuur kan worden gekozen om de kosten van jaar t te converteren, 

maar noodzakelijk is dit (meestal) niet. Gegeven de toekomstige wijziging van de productstructuur 

ggz (waarschijnlijk per 2022) komt de vraag of het zinvol is om de kosten van jaar t te converteren. 

Met het oog daarop kijkt dit evaluatieonderzoek terug naar de conversie van de ggz-kosten n.a.v. de 

invoering van de basis ggz. Vanwege een prioritering van onderzoeken is besloten om dit onderzoek 

niet uit te voeren in 2019-2020. 

 

 

6. Onderzoek restrisico’s 

Ondanks significante verbeteringen aan het risicovereveningsmodel bestaat nog het vermoeden dat 

bepaalde groepen verzekerden structureel onvoldoende worden gecompenseerd. Dit zou 

zorgverzekeraars beletten om zich volledig te richten op het inkopen van de beste en meest 

doelmatige zorg voor deze groepen. In dit onderzoek is geprobeerd op basis van literatuuronderzoek 

en interviews het restprobleem in de risicoverevening scherper te krijgen. Op voorhand was al 

voorzien dat meerdere onderzoeken nodig zouden zijn om het restprobleem scherp te krijgen. Het 

huidige onderzoek geeft inderdaad nog onvoldoende concreet inzicht in de restproblematiek en de 

omvang daarvan, gegeven de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. Het onderzoek toont 

een inventarisatie van de restproblemen en de groepen waarin die tot uiting komen. De komende 

periode zullen meerdere vervolgonderzoeken gestart worden.  

 

Gepland in 2020-2021, maar uitgevoerd in 2019-2020: 

7. Onderhoud extreem hoge kostenclusters van de farmaciekostengroepen (FKG-EHK) 

In dit onderzoek is nagegaan of de indeling van de zogenaamde extreem hoge kosten clusters (EHK’s) 

verbeterd kan worden. Via de EHK’s worden verzekeraars gecompenseerd voor het gebruik van dure 

geneesmiddelen, voor zover die niet (meer) risicoloos zijn. In 2020 zijn veertien geneesmiddelen 

ingedeeld in drie EHK’s. In dit onderzoek is gekeken of er geneesmiddelen toegevoegd moeten worden 

of juist verwijderd, hoe de geneesmiddelen geclusterd moeten worden en wat het effect is op de 

werking van het vereveningsmodel. Uit het onderzoek blijkt dat de bestaande geneesmiddelen 
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allemaal blijven voldoen aan de voorwaarden om in de EHK’s ingedeeld te worden. Er komen negen 

nieuwe geneesmiddelen bij, waarvan er zeven nu nog zijn opgenomen in de FKG Kanker o.b.v. add-on. 

Een empirische analyse heeft ertoe geleid dat het aantal clusters met één wordt uitgebreid. De 

aanpassing leidt tot een (beperkte) verbetering van het model. De normbedragen voor de EHK’s zijn 

logisch en ook de wijzigingen in normbedragen bij de andere vereveningscriteria zijn goed 

verklaarbaar. 

 

Onderzoeken als onderdeel van de jaarlijkse cyclus risicoverevening 

 

Naast de hierboven beschreven onderzoeken, vindt voor de risicoverevening ook een aantal jaarlijks 

terugkerende onderzoeken plaats. Deze onderzoeken resulteren in een schatting van het model op de 

meest recente data en de oplevering van de normbedragen. Voorafgaand moet een beslissing 

genomen worden of conversies van kosten noodzakelijk zijn om ze representatief te maken voor 

verwachte situatie in 2021. 

 

Gegevensfase, Overall Toets en Normbedragenfase 

Dit onderzoek vindt deze zomer plaats op basis van de besluitvorming die nu is afgerond. Het 

onderzoek bestaat uit drie fasen. Allereerst worden de nieuwe gegevens gereed gemaakt. Vervolgens 

worden de nieuwe modellen geschat en als laatste worden normbedragen (die gepubliceerd worden in 

de Regeling risicoverevening 2021) definitief berekend op basis van de macrobedragen uit de 

Begroting van VWS en de meest actuele raming van de verzekerdenaantallen van het Zorginstituut.  

 

Representatief maken gegevens somatische kosten  

Er heeft uiteindelijk een beperkt conversieonderzoek voor de medisch specialistische zorg 

plaatsgevonden. De prestaties over 2018 werden namelijk voldoende representatief bevonden voor de 

situatie in 2021. Wel zijn de gedeclareerde prijzen vervangen door mediaanbedragen, omdat de tot nu 

toe gedeclareerde prijzen niet tijdig kunnen worden gecorrigeerd voor de lumpsumafspraken en 

aanneemsommen. 

 

Monitor 2015 

Op dit moment wordt de monitor over 2015 uitgevoerd. Hier zal ik u in september per brief over 

informeren. 

 


