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Wie gezond leeft, krijgt mogelijk een deel van zijn eigen risico terug. Het ministerie van VWS bevestigt dat dit
wordt onderzocht. Volgens woordvoerder Arnoud Strijbis kan het systeem eventueel volgend jaar worden
ingevoerd.
VWS is hierover in gesprek met de zorgverzekeraars. Deze maken namelijk steeds meer onderscheid tussen
gezond en ongezond gedrag. Rokers en mensen met overgewicht worden geweigerd of betalen een hogere
premie.
Sonja Huising van Zorgverzekeraars Nederland: ,,Positieve stimuli hebben een beter effect. We zijn met het
ministerie van Volksgezondheid in overleg over de mogelijkheid een deel van het eigen risico terug te geven
aan mensen met een gezonde levensstijl.''
De verschillen in premie en acceptatie doen zich voor bij levensverzekeringen,
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en zorgverzekeringen, bevestigt Independer.nl. De vergelijkingssite
bekeek de polissen en hun voorwaarden.
Levensverzekeraars als Nationale Nederlanden en Erasmus werken sindskort met de body mass index
(BMI). Legal & General (L&G) werkt hier al langer mee. Als uit de gezondheidsverklaring blijkt dat
verzekerden een BMI tussen de 18 en 25 hebben, betalen zij bij L&G een lagere premie. Als ze een BMI
boven de 30 hebben, komt het voor dat ze worden geweigerd. De helft van de risicoverzekeraars hanteert
inmiddels een speciaal tarief voor rokers en niet-rokers.
Een 'eigen schuld dikke bult-polis' voor mensen met een ongezonde levensstijl komt er voorlopig niet.
Volgens de overheid zou zo'n polis het solidariteitsbeginsel in gevaar brengen.
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