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De toenernende spanning tussen equivalentie- en solidariteitsbeginsel op cen 
concurrerende ziektekostenverzekeringsmarkt kan niet louter door zelf
regnlering worden opgelost (dit proefschrift), 

2 Een effectief mededingingsbeleid is een noodzakelijke voorwaarde voor werk
zame concurrentie in de gezondheidszorg (dit proefschrift), 

3 Gegevcn de besluitvormingsstructuur van de Nederlandse gezondheidszorg is 
het niet verwonderlijk dat ingrijpende maatregelen door mid del van amende
men ten tot stand komen (dit proefschrift), 

4 Een systeem van risico-afhankelijke, cleels premievervangende normuitkerin
gen voor vcrzekeraars of risico-afhankelijke subsidies voor verzekerden is 
noodzakelijk voor de doelmatigheid en toegankelijkheid van een concnr
rerende markt voor ziektekostenverzekeringen (dit proefschrift). 

5 Gezamenlijke afspraken tussen verzekeraars over het calculeren van risico
premies kan de doelmatigheid en stabiliteit van een verzekeringsmarkt vergro
ten; dit rechtvaardigt dat dergelijke afspraken van het Europese kartelverbod 
zijn vrijgesteld (dit proefschrift), 

6 De ontwikkelingen in informatietechnologie zijn mede-bepalend voor de 
werkzaamheid van gereguleerde concurrentie in de gezondheidszorg (dit 
proefschrift), 

7 De WTZ-omslagregeling, waarbij particuliere verzekeraars naast een vaste 
administratiekostenvergoeding de per saldo resterende overschade achteraf 
volledig gecompenseerd krijgen, ontmoedigt verzekeraars zich in te spannen 
voor een doelmatige medische zorg voor ouderen. 



8 Zonder waterdichte afspraken tussen overheid en verzekeraars over premie
stelling en acceptatieplicht zal de voorgenomen terugoverheveling van genees
midde!en vall de AWBZ naar de particuliere ziektekostenverzekering tot nag 
vee! grotere problemen leiden dan de overheveling ,/aar de AWBZ in 1992. 

9 Een van de neveneffecten van premiedifferentiatie in de particuliere ziekte
kostenverzekering is dat vee I jonge gezonde rijksambtenaren thans minder 
premie beta len dan dat zij aan werkgeversbijdrage ontvangen. 

10 In de vooroorlogse periode had 'De Econoom' duidelijk geen verstand van 
ziektekostenverzekeringen (dit proefschrift, hoofdstuk 4, appendix C). 

11 Goethe's adagium "In der Beschdinkung zeigt sich erst der Meister" vormt 
geen leidraad voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek, waar 
immers "publish or perish" de norm is. 

12 Het computerprogramma '\Vindows' vormt een regressie naar het hieroglie
fen-tijdperk, daar schrijftaal is vervangen door een geheugenruimte vretende 
brij van 'iconen'. 

13 \Vanneer de concentratie in het NederIandse bankwezen ziclt in het hU,idige 
tempo voortzet, mag een bank zich binnenkort met recht De bank noemen 
(naast De Nederlmldsc"e Bank natuurlijk). 

14 Het feit dat chemische bestrijdingsmidde!en onder het lage BTIV-tarief en bio
logische bestrijdingsmidde!en onder het hoge BTIV-tarief vallen, geeft aan dat 
een lIegatieve ecotax in Nederland blijkbaar wei haalbaar is. 

15 Een doeltreffende manier am het fileprobleem op te lassen, is benzine
distributie. 

16 Koffie is de sl1l.cerolie van de overlegeconomie. 

17 Voor veel mannen is een auto een binkie toy. 

18 "Europa zonder grenzen" kan nag veelleren van "Artsen zonder grenzen". 


