


Samenvatting GZE

Elasticiteit:

Eigen prijselasticiteit van de vraag:  
De relatieve verandering van de vraag naar een goed ten gevolge van een kleine verandering in de prijs 
van het goed.

1. eD
p = (qnieuw – qoud) / qoud / (pnieuw - poud ) / poud

2. eD
p = (q’ * poud) / qoud

e < -1 : Elastische vraag ; Prijs neemt met 1% toe, vraag neemt 
met meer dan 1% af (of andersom)

-1 < e < 0 : Inelastische vraag ; Prijs neemt met 1% toe, vraag neemt 
met minder dan 1% af

e = 0: Volkomen inelastisch ; Vraag reageert niet op prijsverandering
e > 0 : Veblen en Giffen goed ; Prijs neemt toe, de vraag neemt ook toe 

(Bijvoorbeeld exclusieve goederen)

Inkomenselasticiteit van de vraag: 
Relatieve verandering naar de vraag van een goed ten gevolge van een kleine verandering in de prijs 
van het goed.

1. eD
y = (qnieuw – qoud) / qoud / (ynieuw – youd) / youd 

2. eD
y = (q’ * youd) / qoud

e = 0 ; Er is maar 1 product van, 
volgens een vast gebruikerspa-
troon  (bijvoorbeeld kraanwa-
ter)

e >= 0 : Normaal goed ; Inkomen omhoog, vraag om-
hoog

      0 <= e <= 1: Noodzakelijk 
goed

;Inkomen met 1% omhoog, 
vraag met minder dan 1 % om-
hoog

       e > 1 : Luxe goed ; Inkomen met 1% omhoog, 
vraag met meer dan 1% om-
hoog

e < 0: Inferieur goed ; Inkomen omhoog, vraag om-
laag

 
 



Kruislingse elasticiteit van de vraag: 
Relatieve verandering naar de vraag van een goed ten gevolge van een kleine verandering in de prijs 
van een ander goed.

1. eD
pa = (qnieuw – qoud) / qoud / (panieuw – paoud) /paoud

2. eD
pa = (q’ * paoud) / qoud

e > 0: substituten ( vervangers) ; Prijs van andere goed neemt toe, vraag 
neemt toe (van het ene goed)

e < 0: complementen ( aanvullers) ;Prijs van het andere goed neemt toe, 
vraag van het ene goed neemt af

Samenvattend elasticiteit:

* e = elasticiteit ; D = demand  vraag ; p = prijs ; q = vraag  hoeveelheid ; y = inkomen ; pA = prijs 
ander goed

MO is altijd horizontaal, want de marginale opbrengst (= 
opbrengst per extra product) is overal hetzelfde, want de 
prijs van een product staat vast. 
MK stijgt wel (zie uitleg hierboven.)  
Zolang MK kleiner is dan MO, is de winst positief en is 
het voordelig voor de producent om nog meer te gaan 
produceren. (Hoe meer je verkoopt hoe meer opbrengst.) 
Tot het punt dat de marginale kosten hoger worden dan 
de marginale opbrengst. Bij MO=MK is de winst daarom 
maximaal.



Consumentsurplus (CS): Verschil tussen de  maximale prijs die consument bereid is te betalen en de  
prijs die hij werkelijk betaalt per hoeveelheid goed. 

Producentsurplus (PS): Verschil tussen de prijs die de producent bereid is te ontvangen (= productie-
kosten) en de werkelijke prijs per hoeveelheid goed.

Totale/maatschappelijke welfare: Consumentensurplus + producentensurplus 
 

Vraagcurve komt tot stand door:

1. Het inkomen van de consument

2. De preferenties van de consument

3. De prijzen van andere relevante goederen

 
Indifferentiecurve:  
Verzameling van alle bundels goederen waartussen de consument onverschillig is

Opportunity set: 
Alles wat je kunt kopen binnen je budget

Berekening maximaal nut onder budgetbeperking:

	Helling nutsfunctie/indifferentiecurve = helling budgetlijn

	MRS = MRT

  

 

 

 

 

 

 

1. Stap 1: Bepaal de MRT (afgeleide budgetlijn)

	- pA / pB

	- p(x-as) / p(y-as) 



2. Stap 2: Bepaal de MRS (afgeleide nutsfunctie/indifferentiecurve)

	- MUA / MUB 

	In de nutsfunctie staan altijd 2 variabelen

	1 functie  2 keer de afgeleide nemen, met beide variabelen

	Let op dat je  in dezelfde volgorde de afgeleide neemt van de variabelen waarmee je de 
MRT berekend hebt

	Bijvoorbeeld: U = 2A + 3B 
MUA= 2   ;  MUB= 3 
MRS= -2/3 

3. Stap 3: MRT en MRS aan elkaar gelijkstellen 

4. Stap 4: Invullen in de budgetvergelijking

	Vervang de ene variabele voor de andere

Toename in prijs van goed A:

Substitutie effect:  
Vraag naar goed A neemt af  wordt gesubstitueerd door goed B

Inkomenseffect: 
Met hetzelfde inkomen wordt er nu relatief meer van goed B gekocht 
 
Bij normale goederen versterken het substitutie effect en inkomens effect elkaar, bij inferieure 
goederen werken ze elkaar echter tegen. --> Relatief lager inkomen, door prijsverhoging dus vraag 
naar het goed zal toenemen.

Grossman-model:

Hangt af van:

1. Het budget

2. Gezondheidsproductiefunctie (GPF): Het verband weer tussen gezondheidsinputs en de ver-
kregen gezondheid

3. Individuele preferentie

 Nutsmaximalisatie rekening houdend met budgetrestrictie en gezondheidsproductiefunctie

1. Stap 1: Welfare Possibility Frontier (WPF)/ transformatiecurve construeren 

2. Stap 2: Punt op de WPF bepalen waar het nut maximaal is

Producententheorie:

Input: Arbeid, kapitaal 
Output: ‘aantal … ’ 

 
Productiviteit: output/input

Arbeidsproductiviteit: output/arbeid



Productie elasticiteit: 
Relatieve verandering van de productie als gevolg van een kleine verandering van de input.

Schaal elasticiteit:  
Procentuele stijging van de productie als alle inputs met 1% omhoog gaan. 
 Som van alle productie elasticiteiten.

Isoquant: 
Combinatie van inputs waarbij dezelfde output verkregen wordt.

Isokostenlijn: 
Combinatie van inputs waarbij de prijs van de inputs hetzelfde blijft.

Technische efficiëntie: 
met zo min mogelijk input een bepaalde output produceren. 
 p = minimum GTK

Allocatief efficiënt: 
 p = MK

Factorprijs-efficiëntie:  
de meest voordelige combinatie van productiemiddelen wordt ingezet om een bepaalde output te pro-
duceren.  Houdt rekening met de kosten en de technische efficiëntie.  
 Raakpunt isoquant en isokostenlijn

TK : totale kosten bij een gegeven hoeveelheid (Q)   
           gemiddelde totale kosten * Q

MK : marginale kosten, kosten per extra eenheid product.

GTK = gemiddelde totale kosten 
            TK/Q

Economies of scale: als je meer produceert kost je dit minder per eenheid product.  
(MK omlaag)

Bij uitbereiding van de productie zal MK eerst afnemen (door optimalisatie productie), maar vervol-
gens zal het toenemen (coördinatieproblemen, te grootschalig).

Als MK daalt, daalt GTK ook (logisch).  MK snijdt GTK  altijd in het minimum, want als de extra kosten 
de gemiddelde kosten gaan overtreffen, stijgen de gemiddelde kosten ook.

Dus: 

Snijpunt MK en GTK is de optimale productieschaal  kosten efficiënt

Synergie effecten: 
het produceren van twee producten gezamenlijk is  goedkoper dan als ze los van elkaar  worden ge-
produceerd. Bijvoorbeeld: Operatiekamers kunnen door meerder afdelingen in het ziekenhuis gebrui-
kt worden.

Production Possibility Frontier: 
Het maximaal mogelijke produceerbare gegeven een bepaalde productie input en tijd.



Marktvormen:

1. Volkomen concurrentie/perfecte competitie

	Veel vragers en aanbieders die afzonderlijk geen invloed hebben op de prijs 
 Aanbieder is prijsnemer, prijs is een horizontale lijn

	Homogene goederen

	Volledige informatie over prijs en kwaliteit

	Weinig toetredingsbarrières 

Strategie: winstmaximalisatie  MO=MK 

 

Volkomen concurrentie samenvattend: 

- Kostenefficiënt: want in het evenwicht tegen een zo’n laag mogelijke kostprijs geproduceerd  
GTK=MK

- Verkoopprijs = marginale kostprijs

- Aanbieders behalen geen overwinst  alleen het normale loon wat in al in de kosten zit verw-
erkt 
 

2. Monopolie

	Één aanbieder

	Aanbieder is prijszetter (dalende vraagcurve)

	Geen substituten

	Toetredingsbarrières

	Technologische superioriteit

	MO loopt 2 keer zo snel als de vraagcurve

Concentratie markt: 



Herfindhal-Hierschmanindex (HHI): 10.000 * ∑mi
2 

Moral hazard: 
Het gebruik maken of verlenen van meer of duurdere medische diensten veroorzaakt door het feit dat 
de verzekering (een gedeelte van) de kosten vergoed.

1. Consument-geïnduceerde moral hazard:  
Ex-post Moral Hazard: cliënt wil te dure of teveel zorg ; nadat hij ziek is geworden.

2. Consument-geïnduceerde moral hazard: 
Ex-ante Moral Hazard: cliënt vertoont nalatig gedrag omdat hij verzekerd is ; voordat hij ziek is.

3. Aanbod-geïnduceerde moral hazard: 
Arts houdt teveel rekening met de patiënt.

Bestrijding moral hazard door het remgeleffect.

Remgeldeffect: remmende werking van eigen betalingen op het gebruik van (dure) gezondheidszorg 
doordat de verzekerde in sterkere mate de prijs van zorg ervaart.

Risicoverenigingssysteem:  
Al het geld van de zorgverzekeraars (uit premies ) gaat naar het risicoverenigingssysteem en wordt 
opnieuw verdeeld.

Economische evaluaties:

Kostenminimalisatie: 
Goedkoopste middel niet kijkend naar effect.

Kosteneffectiviteit: 
De kosten per eenheid effect (bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk etc.)

Kosten baten: 
Effect uitgedrukt in geld.

Kostenutiliteit: 
Kosten per QALY.

Directe kosten: kosten van diagnostiek en behandeling 
Indirecte kosten: reiskosten, productiviteitsverlies, tijd.

Opportuniteitskosten: wat is het beste alternatief dat je opgeeft.  Opofferingskosten.

Kosten en opbrengsten vaak niet gelijk:

Huidige waarde : Toekomstige waarde op tijdstip t/(1+ disconteringsvoet(rente) ^tijdstip t)

Incrementele kosteneffectiviteitsanalyse (ICER): 
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