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Samenvatting & conclusie 

 
Verzekerden hadden tot 1 februari 2014 weer de mogelijkheid over te stappen naar een 

andere zorgverzekeraar. Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders, ofwel 6,5% van de verzekerden 

koos voor een andere zorgverzekeraar. De mobiliteit is ongeveer gelijk gebleven aan vorig 

jaar wanneer de overgang van een volmachtbedrijf naar een andere zorgverzekeraar in 

seizoen 2012/2013 buiten beschouwing wordt gelaten. Veel verzekerden kozen dit jaar voor 

keuzevrijheid en prijs door te kiezen voor een goedkope (internet)polis zonder een selectief 

aanbod van zorgaanbieders of door te kiezen voor een restitutiepolis met een scherpe 

premie. De zogenoemde budgetpolissen waarbij verzekerden tegen een relatief lage premie 

gebruik kunnen maken van een beperkt aanbod van geselecteerde zorgaanbieders bleken 

minder geliefd. Deze polissen zagen het totaal aantal verzekerden toenemen met slechts 

circa 30.000 verzekerden tot 0,3 miljoen verzekerden. Goedkope (internet) naturapolissen 

zonder selectief aanbod van zorgaanbieders zagen daarentegen het totaal aantal 

verzekerden sterk stijgen met circa 180.000 verzekerden tot 0,9 miljoen. 

Nominale jaarpremie met gemiddeld € 115 gedaald 

De gemiddelde betaalde nominale jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele 

collectiviteitskortingen, is dit jaar met circa € 115 gedaald tot ongeveer € 1.100. Dit is een 

sterkere daling dan de verwachting van het Ministerie van VWS, die in september 2013 een 

daling van slechts € 24 had geprognotiseerd. Vooral de zorgverzekeraars met de meest 

concurrerende premiestellingen hebben verzekerden gewonnen. Dit zijn niet de 

zorgverzekeraars die dit commerciële seizoen relatief vroeg hun premie bekend hebben 

gemaakt, deze hebben de relatief hoogste gemiddelde betaalde premie. De stijging van het 

volume van verzekerden is echter niet de enige parameter die bepalend is of een 

zorgverzekeraar als ‘winnaar’ kan worden getypeerd. In toenemende mate wordt door 

zorgverzekeraars niet (alleen) meer op volume, maar juist op rendement gestuurd.  

Collectiviteitsgraad stijgt verder tot 71% 

Ook dit jaar is het aantal collectief verzekerden dat een collectiviteitskorting ontvangt verder 

gestegen. In 2014 is de collectiviteitsgraad toegenomen tot 71%. Vorig jaar was dit nog 70% 

en twee jaar geleden 68%. Dit jaar is het aantal collectief verzekerden toegenomen door 

deel te nemen aan gelegenheidscollectiviteiten zoals (patiënten)verenigingen, vakbonden, 

coöperaties en sociale diensten. In tegenstelling tot de gelegenheidscollectiviteiten is het 

aantal collectief verzekerden via een werkgeverscollectiviteit juist afgenomen met bijna 2%. 

Aandeel Nederlanders met aanvullende verzekering verder gedaald tot 83% 

In 2014 heeft 83% van de verzekerden een aanvullende verzekering. Vorig jaar was dit 84%. 

De daling van het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering is dit jaar minder 

sterk dan voorgaande jaren. Vorig jaar was nog sprake van een daling van circa 3%. Het 

beeld blijft bestaan dat individueel verzekerden minder vaak een aanvullende 

zorgverzekering afsluiten dan collectief verzekerden. Van de collectief verzekerden heeft in 
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2014 circa 88% een aanvullende zorgverzekering. Bij de individueel verzekerden ligt dit 

percentage op 74%. Vorig jaar bedroegen deze aandelen respectievelijk 89% en 76%. 

Stijging aantal verzekerden met vrijwillig eigen risico naar 10% 

Het aantal verzekerden dat premiekorting ontvangt, omdat zij gekozen hebben voor een 

vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen tot 10%. Vorig jaar koos nog 8% van de verzekerden 

voor een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. 

Reclame-uitgaven gestegen tot € 59 miljoen 

In het afgelopen commerciële seizoen zijn de reclamebestedingen van de zorgverzekeraars 

met 15% gestegen tot € 59 miljoen. Zorgverzekeraars zijn eerder gestart met het maken van 

reclame en ook in de maand november is relatief meer geld uitgegeven aan reclame dan het 

jaar daarvoor. Televisie blijft met € 35 miljoen het mediumkanaal waaraan de meeste 

reclamegelden worden uitgegeven. Op de tweede plaats stonden de uitgaven aan radio-

reclame met € 13 miljoen, gevolgd door internet (online display advertising) waarbij de 

uitgaven zijn toegenomen tot circa € 5 miljoen. Niet alle zorgverzekeraars met relatief veel 

reclamebestedingen hebben verzekerden gewonnen en de zorgverzekeraar die relatief het 

meest is gegroeid heeft minder dan het gemiddelde van € 3,50 per verzekerde uitgegeven. 

Lichte groei aantal verzekerden via indirect kanaal 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het aantal verzekerden dat is ingestroomd via 

vergelijkingssites, waarvoor door de zorgverzekeraar provisie moet worden afgedragen, dit 

jaar met circa 30% afgenomen. Wanneer de overstap van een volmachtbedrijf naar een 

andere zorgverzekeraar als risicodrager van vorig jaar buiten beschouwing wordt gelaten, is 

de instroom van verzekerden via het indirecte kanaal dit seizoen ongeveer gelijk aan dat van 

vorig jaar. Onder het indirecte kanaal vallen assurantietussenpersonen, banken, makelaars 

en volmachten. Doordat de instroom van nieuwe verzekerden groter is dan de uitstroom van 

verzekerden neemt het totaal aantal verzekerden via het indirecte kanaal en 

vergelijkingssites licht toe. 

“Mate van (beleids)vrijheid voor de zorgverzekeraar” en “de mate waarin de zorginkoop 

tussen zorgverzekeraars gaat verschillen” zijn de kernonzekerheden voor de toekomst 

Als geen ander wordt de zorgverzekeringsmarkt geconfronteerd met veranderingen die 

ervoor zorgen dat het zorgverzekeringslandschap de komende jaren zal wijzigen. De “mate 

van (beleids)vrijheid voor de zorgverzekeraar” en de “mate waarin de zorginkoop tussen 

zorgverzekeraars gaat verschillen” zijn daarbij de belangrijkste onzekerheden met de 

grootste impact. Scenarioplanning helpt om te anticiperen op een mogelijke toekomst. In 

het onderzoeksrapport zijn aan de hand van de twee kernonzekerheden vier scenario’s 

beschreven met de mogelijke gedragingen van de verschillende stakeholders. 
 

Meer informatie over dit onderzoeksrapport kunt u opvragen bij: 

Paul van den Broek of Renate Streng van BS Health Consultancy 

Telnr: 06-53 65 7102 / 06-28 48 7934 

E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl / renatestreng@bshealth.nl
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Context 

 
Aanleiding 

Met de introductie van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 

probeert de overheid meer marktwerking 

in de zorg te bevorderen. 

Zorgverzekeraars onderhandelen namens 

hun verzekerden met zorgaanbieders over 

de omvang, de kwaliteit en de prijs van de 

in te kopen zorg. Zorgverzekeraars 

vervullen hiermee een regiefunctie bij de 

uitvoering van de Zorgverzekeringswet. 

Verzekerden hebben de mogelijkheid om 

‘te stemmen met de voeten’. Als 

verzekerden de zorgverzekeraar te duur 

vinden of als zij vinden dat de kwaliteit 

tekortschiet, kunnen zij eens per jaar van 

zorgverzekeraar wisselen. Op deze wijze 

ondervinden zowel zorgaanbieders als 

zorgverzekeraars prikkels om doelmatig 

met de beschikbare middelen om te gaan. 

Verzekerden hebben eind 2013 wederom 

de mogelijkheid gehad om hun 

zorgverzekeringspolis op te zeggen. 

Vervolgens hebben ze tot 1 februari 2014 

de tijd gehad om een nieuwe 

zorgverzekeraar te kiezen. De datum van 1 

februari 2014 is inmiddels verstreken. 

Evenals voorgaande jaren geven we met 

dit rapport inzicht in de ontwikkelingen 

van de afgelopen maanden op de 

zorgverzekeringsmarkt ten aanzien van 

onder andere mobiliteit, prijs, soort 

polissen basisverzekering, aanvullende 

verzekeringen, vrijwillig eigen risico, 

collectiviteiten, verkoopkanalen en 

mediabestedingen. We sluiten af met een 

korte scenario-analyse van de mogelijke 

toekomsten van de zorgverzekeringsmarkt 

in de komende jaren. 

 

Onderzoeksaanpak 

De ontwikkelingen in de 

zorgverzekeringsmarkt zijn in kaart 

gebracht door bij de zorgverzekeraars op 

concernniveau
1
 de volgende aspecten te 

inventariseren: 

 In- en uitstroom van verzekerden; 

 Ontwikkeling aantal verzekerden per 

polis basisverzekering; 

 Aantal aanvullende verzekerden; 

 Aantal collectief verzekerden gesplitst 

naar werkgevers- en 

gelegenheidscollectiviteiten; 

 Gemiddelde korting voor collectief 

verzekerden; 

 Aantal verzekerden met en zonder 

een vrijwillig eigen risico; 

 Aantal verzekerden via het indirecte 

kanaal (vergelijkingssite, volmacht en 

intermediair). 

 

De verkregen gegevens van de 

zorgverzekeraars zijn geanonimiseerd in 

het onderzoek weergegeven met de 

aanduidingen V1 tot en met V10. Een 

zorgverzekeraar correspondeert niet in 

ieder figuur met eenzelfde V-nummer, 

zodat de verstrekte informatie niet 

herleidbaar is tot specifieke 

zorgverzekeraars.  

                                                           
1
 Achmea-Agis, De Friesland Zorgverzekeraar-FBTO 

(als autonome divisie binnen het Achmea concern), 

Coöperatie VGZ, CZ, Menzis, ONVZ, DSW-Stad 

Holland Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid, ASR 

en Eno. 
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Om de mogelijke toekomstscenario’s van 

de zorgverzekeringsmarkt te verkennen, 

zijn interviews gehouden met 

vertegenwoordigers van verschillende 

relevante marktpartijen, waaronder de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), VNO-

NCW, Verbond van Verzekeraars, 

Zorgverzekeraars Nederland, Mercer, 

Achmea en ASR. De namen van de 

gesprekspartners zijn opgenomen in de 

bijlage. Daarnaast is empirisch materiaal 

gebruikt van Nielsen voor het analyseren 

van de mediabestedingen van de 

zorgverzekeraars. Analyse en synthese van 

voorgenoemde gegevens hebben 

uiteindelijk geleid tot uitspraken over de 

veranderingen in de 

zorgverzekeringsmarkt naar aanleiding 

van het commerciële seizoen 2013/2014. 
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Mobiliteit na stelselwijziging

Mobiliteit voor stelselwijziging

Mobiliteit commerciële seizoen 2012/2013 a.g.v.
overstap volmachtbedrijf naar een andere 

zorgverzekeraar

Mobiliteit redelijk stabiel met 6,5% 

 
Mobiliteit ongeveer gelijk ten opzichte 

van vorig jaar 

In 2006 stapten ongeveer 20% van de 

verzekerden over naar een andere 

zorgverzekeraar, zie figuur 1. Vervolgens 

daalde de mobiliteit tot 3,5% in 2008 en 

2009 en lag het mobiliteitspercentage op 

ongeveer hetzelfde niveau als voor de 

stelselwijziging. Vanaf het commerciële 

seizoen 2009/2010 is de mobiliteit ieder 

jaar toegenomen tot circa 7% in het 

commerciële seizoen 2012/2013. Echter 

de stijging van de mobiliteit in dat seizoen 

is grotendeels veroorzaakt door de 

overgang van een volmachtbedrijf naar 

een ander zorgverzekeraar. Wanneer deze 

overstap van het volmachtbedrijf buiten 

beschouwing wordt gelaten, blijft de 

mobiliteit van dit commerciële seizoen 

2013/3014 ongeveer gelijk aan dat van 

vorig jaar. Ongeveer 1,1 miljoen 

Nederlanders, ofwel 6,5% van de 

verzekerden koos dit commerciële seizoen 

2013/30214 voor een andere 

zorgverzekeraar. 

Wanneer het mobiliteitspercentage wordt 

bekeken op het niveau van de individuele 

zorgverzekeraars, blijkt dat bij de meeste 

zorgverzekeraars tussen de 5% en 9% van 

de verzekerden zijn vertrokken. Zoals in 

figuur 2 is weergegeven, lag bij twee 

zorgverzekeraars het percentage 

overstappers met circa 4% relatief laag 

voor dit commerciële seizoen. Twee 

zorgverzekeraars hebben dit jaar relatief 

veel verzekerden moeten uitschrijven. Bij 

deze zorgverzekeraars stapten 

respectievelijk 11% en 15% van de 

verzekerden over naar een ander 

zorgverzekeraar. 

 

 

Figuur 1: Ontwikkeling percentage overstappers per jaar in de periode 2001-2014 
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Winnaar met ruim 5% gestegen 

Eén zorgverzekeraar is dit commerciële 

seizoen bovengemiddeld gegroeid met 

ruim 5% verzekerden. Deze 

zorgverzekeraar heeft ook weinig 

verzekerden zien vertrekken (V1). Twee 

zorgverzekeraars (V7 en V9) hebben een 

verlies in aantallen verzekerden 

gerealiseerd. Deze twee zorgverzekeraars 

hebben meer verzekerden zien vertrekken 

dan gemiddeld. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Mobiliteit per zorgverzekeraar versus de groei van het totaal aantal verzekerden in 2013-2014 

 

 

� De mobiliteit is dit jaar 6,5%.

� Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders koos voor een andere zorgverzekeraar.

� De mobiliteit is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar wanneer de overstap van een volmachtbedrijf in seizoen 

2012/2013 buiten beschouwing wordt gelaten.

� ‘Winnaar’ is met ruim 5% gestegen.

� ‘Verliezers’ zijn met 2% en 4% gedaald in aantal verzekerden.
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Nominale jaarpremie met circa € 115 gedaald 

 
Nominale jaarpremie gedaald met bijna 

tien procent  

De gemiddelde betaalde nominale 

jaarpremie voor de basisverzekering, 

inclusief eventuele collectiviteitskortingen, 

is dit jaar met circa € 115 gedaald tot 

ongeveer € 1.100. De gemiddelde 

betaalde premie (inclusief 

collectiviteitskortingen) bedroeg in 2013 

nog ongeveer € 1.215. De nominale 

jaarpremie 2014 is sterker gedaald dan de 

verwachting van het Ministerie van VWS. 

De prognose van het Ministerie van VWS 

was in september 2013 dat de totale 

nominale premie per verzekerde per jaar 

met slechts € 24 zou dalen in 2014.  

De daling van de nominale jaarpremie in 

2014 is met name veroorzaakt doordat 

alle zorgverzekeraars hun gemiddelde 

nominale premies sterk hebben laten 

dalen ten opzichte van 2013. Ook wordt 

de daling veroorzaakt doordat 

verzekerden zijn overgestapt naar een 

financieel aantrekkelijker alternatief. Dit 

financieel aantrekkelijker alternatief, 

aangeboden door de bestaande 

zorgverzekeraar van de verzekerde of 

door een andere zorgverzekeraar, betrof 

veelal deelname aan een collectiviteit 

waarmee geprofiteerd wordt van de 

korting op de nominale premie. Dan wel 

het overstappen naar een relatief 

goedkope (internet)polis. 

 

Zorgverzekeraars met meest 

concurrerende premiestelling hebben 

verzekerden gewonnen 

Wanneer de gemiddelde betaalde 

jaarpremie, inclusief eventuele 

collectiviteitskortingen, wordt bekeken op 

het niveau van de individuele 

 

Figuur 3: Schatting gemiddelde jaarlijkse betaalde premie 2013 en 2014 per zorgverzekeraar
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zorgverzekeraars, blijkt dat bij iedere 

zorgverzekeraar de premie in 2014 (sterk) 

is gedaald (liggen in het witte vlak boven 

de diagonaal in figuur 3). Opvallend is dat 

de zorgverzekeraars (V9 en V10) die dit 

commerciële seizoen relatief vroeg hun 

premie bekend hebben gemaakt, de 

relatief hoogste gemiddelde betaalde 

premie in 2014 hebben. Andere 

zorgverzekeraars die iets later in het 

commerciële seizoen hun premie bekend 

hebben gemaakt, kozen voor een relatief 

sterkere premiedaling en een lagere 

premiestelling. Met name deze 

zorgverzekeraars met een relatief sterke 

premiedaling en scherpe premie hebben 

verzekerden gewonnen. Waarbij 

opgemerkt dat een trend waarneembaar 

is, dat in toenemende mate door 

zorgverzekeraars niet (alleen) meer op 

volume, maar juist op rendement wordt 

gestuurd. De stijging van het volume van 

verzekerden is dan ook niet de enige 

parameter die bepalend is of een 

zorgverzekeraar als ‘winnaar’ kan worden 

getypeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� De nominale jaarpremie is gedaald met 

gemiddeld € 115; de prognose was dat de 

premie met slechts € 24 zou dalen.

� Vooral de zorgverzekeraars met de meest 

concurrerende premiestellingen hebben 

verzekerden gewonnen.

� Zorgverzekeraars die relatief vroeg hun 

premie bekend hebben gemaakt, hebben de 

relatief hoogste gemiddelde betaalde premie 

in 2014.

� In toenemende mate wordt door 

zorgverzekeraars niet (alleen) meer op 

volume, maar juist op rendement gestuurd.
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Stijging goedkope (internet)polissen met keuzevrijheid en 

restitutiepolissen met scherpe premie 

  
Goedkope (internet)polissen zonder 

selectief aanbod van zorgaanbieders 

populair 

Voor verzekerden is dit jaar zichtbaar 

meer verschil ontstaan tussen natura- en 

restitutiepolissen. Verschillende 

zorgverzekeraars hebben aan hun reeds 

bestaande of nieuw geïntroduceerde 

relatief goedkope (internet) 

naturapolissen een selectief aanbod van 

zorgaanbieders, waaronder ziekenhuizen, 

gekoppeld. Deze polissen zijn in figuur 4 

weergegeven met P1 tot en met P4. Bij 

andere reeds bestaande of nieuw 

geïntroduceerde relatief goedkope 

(internet) naturapolissen is deze koppeling 

met een selectief aanbod van 

zorgaanbieders, waaronder ziekenhuizen, 

dit jaar (nog) niet gemaakt. Deze polissen 

zijn in figuur 4 weergegeven met P5 tot en 

met P11.  

 

Evenals in voorgaande jaren waren 

goedkope (internet)polissen dit jaar 

wederom populair. De geanalyseerde 

goedkoopste (internet) naturapolissen
2
 

zagen dit jaar het totaal aantal 

verzekerden toenemen met 23% tot 1,2 

miljoen verzekerden. Vorig jaar waren nog 

1,0 miljoen Nederlanders verzekerd via 

een van de geanalyseerde goedkoopste 

                                                           
2
 Anderzorg, Menzis Budgetbewust en HEMA 

(Menzis), Bewuzt, Promovendum/Besured, Univé 

Zekur (Coöperatie VGZ), CZdirect (CZ), Ik!, 

TakeCareNow, Zilveren Kruis Natura Selectief 

(Achmea) en De Friesland online (De Friesland 

Zorgverzekeraar-FBTO) 

(internet) naturapolissen. De groei van het 

aantal verzekerden werd met name 

gerealiseerd door goedkope (internet) 

naturapolissen zonder koppeling met een 

selectief aanbod van zorgaanbieders. Deze 

polissen (P5 tot en met P11) zagen het 

totaal aantal verzekerden toenemen met 

circa 180.000 verzekerden tot 0,9 miljoen. 

De goedkope (internet) naturapolissen 

met een selectief aanbod van 

zorgaanbieders waren beduidend minder 

populair. Deze polissen (P1 tot en met P4) 

zagen het totaal aantal verzekerden 

toenemen met slechts circa 30.000 

verzekerden tot 0,3 miljoen verzekerden.  

 

Dat de goedkope (internet) naturapolissen 

met een selectief aanbod van 

zorgaanbieders niet geliefd waren, is ook 

zichtbaar in figuur 4. De goedkoopste 

(internet) naturapolis (P1) had een 

selectief aanbod van zorgaanbieders en is 

dit jaar in aantal verzekerden gedaald. De 

twee daarop volgende goedkoopste 

(internet) naturapolissen (P5 en P6) 

hadden geen selectief aanbod van 

zorgaanbieders en zijn dit jaar in aantal 

verzekerden sterk gestegen. Evenals bij de 

goedkoopste (internet) naturapolis geldt 

ook voor de op drie na goedkoopste 

(internet) naturapolis (P2) dat dit jaar het 

aantal verzekerden is gedaald. Ook deze 

polis kent een selectief aanbod van 

zorgaanbieders.
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Bron: BS Health Consultancy

P1

P5

P6

P2

P7
P3

P8
P4

P9

P10

P11

Relatief hogere premie 2014

Relatief lagere premie 2014

Goedkope (internet) natura-

polis met selectief aanbod 
zorgaanbieders waaronder 

ziekenhuizen

Goedkope (internet) natura-
polis zonder selectief aanbod 

zorgaanbieders waaronder 
ziekenhuizen

= Goedkope (internet)naturapolis 1 t/m 11

= > 20.000 verzekerden gegroeid

= > 20.000 verzekerden gedaald

= < 20.000 verzekerden gedaald of gegroeid

Figuur 4: Premiestelling in 2014 en de groei van het aantal verzekerden 2013-2014 met goedkope (internet) 

naturapolissen 

 

 

Restitutiepolissen met scherpe premie 

populair 

Voor sommige verzekerden was/is het 

verschil tussen natura- en 

restitutiepolissen -en de betekenis 

daarvan- niet (geheel) duidelijk, hetgeen 

bij vele zorgverzekeraars leidde tot meer 

klantcontacten per telefoon, e-mail en 

chat ten opzichte van voorgaande jaren. 

Diverse verzekerden hebben dit jaar 

expliciet voor keuzevrijheid gekozen en 

zijn overgestapt naar een restitutiepolis. 

Vooral de relatief goedkope 

restitutiepolissen met een sterke 

premiedaling (P1 tot en met P4 in figuur 5) 

zagen het aantal verzekerden toenemen. 

De dure restitutiepolissen met een minder 

sterke premiedaling (P17 tot en met P19) 

zagen het aantal verzekerden juist dalen. 

Eén van deze relatief dure 

restitutiepolissen kende een forse daling 

van het aantal verzekerden. Deze daling 

kon slechts ten dele worden 

gecompenseerd door  groei van het aantal 

verzekerden bij de in premie sterker 

gedaalde reguliere naturapolis van deze 

zelfde zorgverzekeraar. Exclusief deze 

restitutiepolis als grote uitschieter, steeg 

het totaal aantal verzekerden met een 

restitutiepolis met 3 procent. Inclusief 

deze ‘uitschieter’ daalde het aantal 

verzekerden met een restitutiepolis met 1 

procent. 
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= Restitutiepolis 1 t/m 20
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 Figuur 5: Premiestelling in 2014 (t.o.v. 2013) en de groei van het aantal verzekerden 2013-2014 met restitutiepolissen 

  

 

 

 

 

 

� Veel verzekerden kozen voor keuzevrijheid en prijs: goedkope (internet)polis zonder een selectief aanbod van 

zorgaanbieders of restitutiepolis met een scherpe premie. 

� Goedkope (internet) naturapolissen met een beperkt aanbod van geselecteerde zorgaanbieders bleken minder 

geliefd; Toename van slechts circa 30.000 verzekerden tot 0,3 miljoen. 

� Goedkope (internet) naturapolissen zonder selectief aanbod van zorgaanbieders zagen het totaal aantal 

verzekerden sterk stijgen met circa 180.000 verzekerden tot 0,9 miljoen.
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Collectiviteitsgraad stijgt verder tot 71%  

  

Collectivisering zet verder door 

Dit jaar is het aantal collectief verzekerden 

dat een collectiviteitskorting ontvangt op 

de nominale premie van de 

basisverzekering, en eventueel de 

aanvullende verzekering, wederom verder 

toegenomen. De collectiviteitsgraad geeft 

het percentage weer van de totale 

verzekerdenportefeuille dat collectief is 

verzekerd. De collectiviteitsgraad van de 

zorgverzekeringsmarkt neemt sinds de 

invoering van de Zorgverzekeringswet toe. 

Deze trend van collectivisering zet in 2014 

ook door. De collectiviteitsgraad bedroeg 

in 2006 nog ongeveer 50%, waarna het 

ieder jaar verder is gestegen. In 2014 is 

het aandeel collectief verzekerden 

toegenomen tot 71%. Vorig jaar was dit 

nog 70% en twee jaar geleden 68%.  

In figuur 6 is per zorgverzekeraar de 

collectiviteitsgraad aangegeven voor 2013 

en 2014. Zoals uit het figuur blijkt is het 

aandeel collectief verzekerden voor de 

meeste zorgverzekeraars gestegen. Alleen 

bij zorgverzekeraar V2 en V3 is het 

aandeel collectief verzekerden (licht) 

gedaald.  

 

Stijging collectiviteitsgraad door 

gelegenheidscollectiviteiten 

Het aantal collectief verzekerden is 

toegenomen door de groei van het aantal 

verzekerden via zogenoemde 

‘gelegenheidscollectiviteiten’. Onder 

gelegenheidscollectiviteiten worden niet-

werkgeverscollectiviteiten verstaan zoals 

via (patiënten)verenigingen, vakbonden, 

coöperaties en sociale diensten. Het 

aantal verzekerden via een 

gelegenheidscollectiviteit is met 7% 

gestegen. In tegenstelling tot de 

gelegenheidscollectiviteiten is het aantal 

Figuur 6: Collectiviteitsgraad in 2013 en 2014 per zorgverzekeraar 
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collectief verzekerden via een 

werkgeverscollectiviteit juist afgenomen. 

Het aantal verzekerden via een 

werkgeverscollectiviteit daalde met bijna 

2%. Met name bij zorgverzekeraars V4, V5 

en V8 vormen de werkgeverscollecti-

viteiten nog beduidend het grootste deel 

van het aantal collectief verzekerden. Dit 

zijn voornamelijk  de grotere 

zorgverzekeraars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Aantal collectief verzekerden verder gestegen 

tot 71%.

� Groei wordt in 2014 veroorzaakt door 

gelegenheidscollectiviteiten, zoals 

(patiënten)verenigingen, vakbonden, 

coöperaties en sociale diensten.

� Het aantal collectief verzekerden via een 

werkgeverscollectiviteit is juist afgenomen 

met bijna 2%.
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= Zorgverzekeraar 1 t/m 10
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Aantal aanvullende verzekerden verder licht gedaald 

 
Circa 83% heeft een aanvullende 

verzekering 

Verzekerden kunnen naast een 

basisverzekering ook een aanvullende 

verzekering afsluiten. De basisverzekering 

dekt de standaardzorg, zoals huisartsen- 

en ziekenhuiszorg. De overheid bepaalt 

welke zorg in dit basispakket hoort. Voor 

de dekking van de zorg die buiten dit 

basispakket valt kunnen verzekerden een 

aanvullende zorgverzekering afsluiten. De 

dekking en prijs van de aanvullende 

verzekeringen verschillen sterk per 

zorgverzekeraar. Bij de aanvullende 

verzekeringen mogen zorgverzekeraars -in 

tegenstelling tot bij de basisverzekering- 

een premie vragen die leeftijdsafhankelijk 

is. In toenemende hanteren zorgverzeke-

raars een premiestelling die leeftijdgebon-

den is om de aanvullende verzekeringen 

betaalbaar te kunnen houden. 

Zoals in figuur 7 is weergegeven, is het 

aandeel verzekerden dat een aanvullende 

zorgverzekering heeft gesloten bij bijna 

alle zorgverzekeraars gedaald. Deze 

zorgverzekeraars liggen in het witte 

gedeelte boven de diagonaal. Alleen twee 

zorgverzekeraar (V7 en V9) hebben het 

aandeel verzekerden met een aanvullende 

zorgverzekering ongeveer constant weten 

te houden. In totaliteit is het aandeel 

Nederlanders dat een aanvullende 

zorgverzekering heeft afgesloten dit jaar 

licht gedaald tot 83%. In 2013 had nog 

ongeveer 84% van de Nederlanders een 

aanvullende verzekering. De daling van 

het aantal verzekerden met een 

aanvullende verzekering is dit jaar minder 

sterk dan voorgaande jaren. Vorig jaar was 

nog sprake van een daling van circa 3%.  

 

Figuur 7: Percentage verzekerden met een aanvullende verzekering in 2013 en 2014 per zorgverzekeraar 
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Zowel collectief als individueel 

verzekerden minder vaak een 

aanvullende verzekering 

Wanneer de verzekerden worden gesplitst 

naar individueel en collectief verzekerden 

blijkt dat het aandeel verzekerden met 

een aanvullende verzekering bij beide 

segmenten is gedaald. Evenals voorgaande 

jaren blijft het beeld bestaan dat 

individueel verzekerden minder vaak een 

aanvullende verzekering hebben gesloten 

dan collectief verzekerden. Van de 

collectief verzekerden heeft circa 88% een 

aanvullende zorgverzekering. Bij de 

individueel verzekerden ligt dit percentage 

op ongeveer 74%. Vorig jaar bedroegen 

deze aandelen respectievelijk 89% en 76%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Het aandeel Nederlanders dat dit jaar een 

aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten 

is gedaald tot 83%; Vorig jaar was dit 84%. 

� De daling is dit jaar minder sterk dan 

voorgaande jaren. Vorig jaar was nog sprake 

van een daling van circa 3%. 

� Individueel verzekerden hebben minder vaak 

een aanvullende verzekering dan collectief 

verzekerden.
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= Zorgverzekeraar 1 t/m 9

% verzekerden met een vrijwillig eigen risico in 2014
Bron: BS Health Consultancy
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Stijging aantal verzekerden met vrijwillig eigen risico tot 

10% 

 
In 2014 heeft 10% voor een vrijwillig 

eigen risico gekozen 

Alle verzekerden onder de 

Zorgverzekeringswet hebben in 2014 een 

verplicht eigen risico van € 360. Dit 

betekent dat verzekerden van hun 

zorgkosten de eerste € 360 zelf dienen te 

betalen. Daarnaast kunnen zij in ruil voor 

een premiekorting een vrijwillig eigen 

risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of  

€ 500 kiezen. De zorgkosten worden eerst 

ten laste van het verplicht en het vrijwillig 

eigen risico gebracht en pas daarna ten 

laste van de zorgverzekering. Enkele 

zorgkosten, zoals huisartsenzorg, zijn 

uitgesloten van het eigen risico. Ook 

kunnen zorgverzekeraars (een deel van) 

van het eigen risico kwijtschelden, 

bijvoorbeeld als de verzekerde zorg 

afneemt van een zorgaanbieder waarmee 

de zorgverzekeraar (speciale) afspraken 

heeft gemaakt, geneesmiddelen of 

hulpmiddelen gebruikt die de 

zorgverzekeraar aanbeveelt of wanneer de 

verzekerde een bepaald 

preventieprogramma volgt. 

Evenals vorig jaar is het aantal 

verzekerden dat premiekorting ontvangt, 

omdat zij gekozen hebben voor een 

vrijwillig eigen risico gestegen. Dit jaar 

heeft 10% van de verzekerden gekozen 

voor een vrijwillig eigen risico. Vorig jaar 

was dit nog 8% van de verzekerden en in 

2012 koos 6% van de verzekerden voor 

een vrijwillig eigen risico. Zoals in figuur 8  

 

Figuur 8: Percentage verzekerden met een vrijwillig eigen risico in 2013 en 2014 per zorgverzekeraar 
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is weergegeven is het percentage 

verzekerden dat heeft gekozen voor een 

vrijwillig eigen risico bij alle 

zorgverzekeraars gestegen. Deze 

zorgverzekeraars liggen in het 

donkergrijze gedeelte onder de diagonaal. 

Met name bij zorgverzekeraar V5 is sprake 

van een relatief sterke stijging van het 

percentage verzekerden met een vrijwillig 

eigen risico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Het aantal verzekerden dat premiekorting 

ontvangt, omdat zij gekozen hebben voor een 

vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen tot 

10%.

� Vorig jaar koos 8% van de verzekerden voor 

een vrijwillig eigen risico.
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Instroom verzekerden via 

vergelijkingssites gedaald 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is 

het aantal verzekerden dat is ingestroomd 

via vergelijkingssites, waarvoor door de 

zorgverzekeraar provisie moet worden 

afgedragen, dit jaar met circa 30 procent 

afgenomen ten opzichte van 2013. De 

mediaberichten en Kamervragen over de 

werkwijze en onafhankelijkheid van 

vergelijkingssites en de aankondiging van 

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) dat verschillende 

toezichthouders (o.a. de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM)) in 2014 

onderzoek willen gaan doen naar sites die 

zorgverzekeringen met elkaar vergelijken 

kunnen een verklaring zijn voor de 

genoemde daling.  

 

Wanneer de overstap van een 

volmachtbedrijf naar een andere 

zorgverzekeraar als risicodrager van vorig 

jaar buiten beschouwing wordt gelaten, is 

de instroom van verzekerden via het 

indirecte kanaal dit seizoen ongeveer 

gelijk aan dat van vorig jaar. Onder het 

indirecte kanaal vallen 

assurantietussenpersonen (ATP’s), 

banken, makelaars en volmachten. 

 

Totaal aantal verzekerden via indirecte 

kanaal licht toegenomen 

Doordat de instroom van nieuwe 

verzekerden groter is dan de uitstroom 

van verzekerden neemt het totaal aantal 

verzekerden via het indirecte kanaal licht 

toe. Ten opzichte van 2013 is het totaal 

aantal verzekerden via het indirecte 

kanaal gestegen met circa 5 procent. Ook  

 

 Figuur 9: Aandeel aantal verzekerden via vergelijkingssites waarvoor door de zorgverzekeraar provisie moet worden 

afgedragen en via het (in)directe kanaal in 2013 en 2014 per zorgverzekeraar 
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het totaal aantal verzekerden dat is 

verzekerd via vergelijkingssites -waarvoor 

door de zorgverzekeraar provisie moet 

worden afgedragen-  is gestegen, met 

ongeveer 10 procent. De toename van het 

totaal aantal verzekerden via het indirecte 

kanaal en de vergelijkingssites is in figuur 

9 zichtbaar bij zorgverzekeraars V6 tot en 

met V8. Ook bij V1 is sprake van een 

toename van het aantal verzekerden via 

het indirecte kanaal en de 

vergelijkingssites. Echter, omdat de 

aantallen zijn uitgedrukt in een 

percentage van het totaal aantal 

verzekerden, en bij deze zorgverzekeraar 

geen verzekerden via het directe kanaal 

zijn verzekerd, is de toename in het figuur 

niet zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Het aantal verzekerden dat is ingestroomd 

via vergelijkingssites waarvoor 

zorgverzekeraars provisie moeten afdragen is 

dit jaar met circa 30% afgenomen.

� Wanneer de overstap van een 

volmachtbedrijf in seizoen 2012/2013 buiten 

beschouwing wordt gelaten, is de instroom 

van verzekerden via het indirecte kanaal 

ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. 

� Doordat de instroom van nieuwe 

verzekerden groter is dan de uitstroom van 

verzekerden neemt het totaal aantal 

verzekerden via het indirecte kanaal en 

vergelijkingssites licht toe.
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…% Groei commerciële seizoen 2013-2014 t.o.v. 2012-2013

Reclame-uitgaven gestegen tot € 59 miljoen 

 
Reclame-uitgaven met 15% gestegen 

In het afgelopen commerciële seizoen 

bedroegen de reclamebestedingen van de 

zorgverzekeraars € 59 miljoen. De 

uitgaven aan reclame zijn het afgelopen 

commerciële seizoen met circa 15 procent 

gestegen ten opzichte van het 

commerciële seizoen van 2012/2013. 

Zoals in figuur 10 is aangegeven is met een 

stijging van 22 procent vooral in de maand 

november meer reclame gemaakt dan het 

jaar daarvoor. Ook zijn zorgverzekeraars 

eerder gestart met het maken van 

reclame. In het afgelopen commerciële 

seizoen hebben de zorgverzekeraars in de 

maand september € 2 miljoen besteed aan 

reclame. In het commerciële seizoen 

2012/2013 waren de reclamebestedingen 

in deze maand met € 0,2 miljoen nog 

minimaal. Zoals ieder jaar worden in de 

maanden november en december de 

meeste reclamegelden uitgegeven. In het 

commerciële seizoen 2013/2014 werd 

bijna 85 procent van de reclamegelden 

besteed in deze twee laatste maanden van 

het jaar 2013. 

 

Groot aandeel kleine zorgverzekeraars in 

reclamebestedingen via internet 

In figuur 11 zijn de totale 

mediabestedingen in het commerciële 

seizoen 2013/2014 (€ 59 miljoen) 

onderverdeeld naar mediumkanaal en 

zorgverzekeraars. Televisie blijft het 

mediumkanaal waaraan de meeste 

reclamegelden worden uitgegeven. Circa 

59 procent van de totale reclame-uitgaven 

wordt besteed aan dit mediumkanaal. Op 

de tweede plaats staat met 22 procent 

reclame via radio. De reclamebestedingen 

via internet (online display advertising) is 

dit commerciële seizoen toegenomen 

 

Figuur 10: Mediabestedingen commerciële seizoenen 2012/2013 en 2013/2014, gesplitst naar maand 
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tot circa € 5 miljoen ofwel 8 procent van 

de totale mediabestedingen en neemt 

daarmee de derde plaats in. 

Zorgverzekeraars gaven relatief weinig 

geld uit aan reclame via dagbladen, out-

of-home (buitenreclame zoals billboards) 

en tijdschriften.  

 

Evenals het voorgaande  jaar vormen 

televisie en radio de belangrijke 

mediumkanalen voor de vier grote 

zorgverzekeraars (> 1.000.000 

verzekerden) afgebeeld als V1, V3, V4 en 

V5. Gezamenlijk bedroeg het aandeel van 

deze vier zorgverzekeraars in de reclame-

uitgaven voor de mediumkanalen televisie 

en radio 90 procent. De kleinere 

zorgverzekeraars kiezen veelal voor 

andere mediumkanalen, zoals internet en 

dagbladen. Zo bedroeg het aandeel van de 

kleinere zorgverzekeraars in de reclame-

uitgaven voor het mediumkanaal internet 

circa 37 procent. 

 

Niet alle zorgverzekeraars met relatief 

veel reclamebestedingen hebben 

verzekerden gewonnen 

In figuur 12 zijn de mediabestedingen per 

verzekerde
3
 afgezet ten opzichte van de 

groei van het totaal aantal verzekerden 

per zorgverzekeraar. Zoals in het figuur is 

weergegeven zijn de drie zorgverzekeraars 

(V8, V9 en V10) die omgerekend de 

meeste reclamegelden per verzekerde 

hebben besteed ook gegroeid. Echter niet 

voor alle zorgverzekeraars die relatief veel 

hebben besteed aan reclame geldt dat zij 

netto verzekerden hebben gewonnen. Zo

 

 

Figuur 11: Totale mediabestedingen in het commerciële seizoen 2013/2014 in miljoenen euro, gesplitst naar
3

 

mediumkanaal en zorgverzekeraar 

 

                                                           
3
 De mediabestedingen per verzekerde zijn berekend door de mediabestedingen in het commerciële seizoen 

2013/2014 van de betreffende zorgverzekeraar te delen door het aantal verzekerden op 31-12-2013 van de 

betreffende zorgverzekeraar. 
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* De mediabestedingen per verzekerde zijn berekend door de mediabestedingen in het commerciële seizoen 2013/2014 van de betreffende zorgverzekeraar te delen door het aantal 
verzekerden op 31-12-2013 van de betreffende zorgverzekeraar.
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heeft zorgverzekeraar V7, die netto 

relatief veel verzekerden heeft verloren, 

per verzekerde meer dan het gemiddelde 

van € 3,50 uitgegeven aan reclame. En 

zorgverzekeraar V3, die minder dan het 

gemiddelde van € 3,50 per verzekerde 

heeft uitgegeven, is relatief sterk 

gegroeid. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figuur 12: Mediabestedingen per verzekerde afgezet ten opzichte van de groei van het totaal aantal verzekerden per 

zorgverzekeraar 

 

 

 

 

 

� Reclamebestedingen in 2013/2014 met 15% gestegen tot € 59 miljoen.

� Televisie blijft met € 35 miljoen het mediumkanaal waaraan de meeste reclamegelden worden uitgegeven. 

Gevolgd door radio-reclame met € 13 miljoen en  internet-reclame (online display advertising) met € 5 miljoen. 

� Niet alle zorgverzekeraars met relatief veel reclamebestedingen hebben verzekerden gewonnen.

� De zorgverzekeraar die relatief het meest is gegroeid heeft minder dan het gemiddelde van € 3,50 per verzekerde 

uitgegeven aan reclame.
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Toekomst zorgverzekeringsmarkt 
 

Drijvende krachten zorgen voor een 

andere zorgverzekeringsmarkt 

Als geen ander wordt de zorgverzekerings-

markt geconfronteerd met verschillende 

drijvende krachten die ervoor zorgen dat 

het zorgverzekeringslandschap de 

komende jaren zal veranderen. De 

vergrijzing en de toename van het aantal 

chronisch zieken en multi-morbiditeit 

leiden tot een stijging van de zorgkosten 

de komende jaren. Zorg(kosten) zijn meer 

dan ooit een politiek thema en de vraag is 

hoeveel tegenwicht de zorgverzekeraars 

kunnen en mogen bieden tegen de 

zorgkostenontwikkeling en gebruik. 

Zorgverzekeraars hebben te maken met 

beter geïnformeerde consumenten die 

gebruik maken van sociale media, online 

communities en het groeiend aantal 

online (zorg)vergelijkers. Ook hebben 

zorgverzekeraars te maken met 

toegenomen en veranderende regelgeving 

mede ten behoeve van meer 

transparantie. Na een lange periode van 

negatieve economische groei lijken er nu 

tekenen te zijn van economisch herstel. 

Welke invloed heeft dit op de 

prijsgerichtheid van de consument, die 

sinds de invoering van het nieuwe 

zorgstelsel de zorgverzekeringsmarkt 

heeft gedomineerd? Ook is de vraag of 

zorgverzekeraars, gedreven door hun 

toenemende financiële risico’s, de 

eventuele wijziging van artikel 13 van de 

Zorgverzekeringswet en de overheveling 

van delen van de AWBZ, in staat zijn een 

andere ordening in de 

zorg(verleners)markt te realiseren in de 

regio waar zij een groot marktaandeel 

hebben. Hetgeen van grote invloed is op 

de zorgkosten en in het verlengde daarvan 

of de zorgverzekeraar een concurrerende 

zorgpremie in de markt kan zetten.  

Vier mogelijke scenario’s op hoofdlijnen 

uitgewerkt 

Niet langer kan in de Nederlandse 

zorgverzekeringsmarkt worden gekoerst 

op de in het verleden verkregen 

zekerheden. Nieuwe spelregels maken een 

andere strategie noodzakelijk, maar de 

vraag is hoe de komende jaren de 

marktsituatie eruit zal zien. 

Scenarioplanning is een uitstekend 

instrument om de bepaling van de 

strategie voor te bereiden. 

Scenarioplanning voorspelt niet de 

toekomst, maar helpt om te anticiperen 

op een mogelijke toekomst. Om een 

indruk te geven hoe de toekomstige 

zorgverzekeringsmarkt er uit kan gaan zien 

heeft BS Health Consultancy, na een 

analyse van de trends en ontwikkelingen 

en het houden van interviews met diverse 

stakeholders, “de mate van 

(beleids)vrijheid voor de zorgverzekeraar” 

en “de mate waarin de zorginkoop tussen 

zorgverzekeraars gaat verschillen” 

gekozen als de twee meest prominente 

kernonzekerheden. Op basis van deze 

geselecteerde onzekerheden is een 

assenkruis gevormd, waardoor vier 

kwadranten ontstaan, die het kader van 

de scenario’s vormen. In figuur 13 zijn de 

vier scenario’s kort beschreven aan de 

hand van de mogelijke gedragingen van de 

verschillende actoren op de 

zorgverzekeringsmarkt. 
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Generieke
zorginkoop

� Overheid: staat op afstand. De individuele voorkeuren 
en eigen verantwoordelijkheid staan voorop. Beperkt 

basispakket en meer vrijheden voor de zorgverzekeraar 
zoals het loslaten van het maximale kortingspercentage 
op collectiviteiten.

� Zorgverzekeraars: bieden verscheidene polissen met 
verschillende ‘verpakkingen’ maar met eenzelfde breed 
gecontracteerd netwerk van zorgaanbieders. 
Geconcurreerd wordt op prijs, met o.a. goedkope 
onlinepolissen. Richten zich met proposities incl. 

bijbehorend distributiekanaal op communities/affinities
van verzekerden met een gunstig rendement.    

� Verzekerde: heeft keuze uit een grote diversiteit van 
polissen met een breed gecontracteerd netwerk van 
zorgaanbieders. Heeft behoefte aan eigen regie en 
digitaal gemak. Maakt gebruik van online 
vergelijkingssites en is prijsgericht.

� Intermediair: er is sprake van een afnemend 

verdienpotentieel op het zorgverzekeringsproduct voor 
het intermediair. Zorgverzekering is het domein van 
direct writers, online vergelijkers en winkelketens als 
HEMA, IKEA en AH. Adviesfunctie ligt met name op het 
gebied van aanvullende verzekeringen. Volmachten 
fungeren voor de zorgverzekeraar (risicodrager) als 
‘maatwerkfabriek’ voor affinities met een gunstig 
rendement.

� Werkgever: zorgverzekering is meer dan ooit een 
consumentenproduct geworden waarvoor de 
werknemer zijn eigen netwerk zoekt. Werkgevers 
proberen (bestaande) collectiviteiten aan te besteden 
voor een scherpere premie. Het vrijgeven van het 
maximale kortingspercentage maakt de zorgverzekering 
weer een secundaire arbeidsvoorwaarde voor 
werkgevers/branches met een gunstig rendement voor 

zorgverzekeraars.

� Overheid: is dominant en bewaakt de solidariteit van 
het zorgstelsel door o.a. het verbieden van 

doelgroepgerichte polissen en het invoeren van een 
verbod op kortingen bij gelegenheidscollectiviteiten. Er 
is sprake van een breed basispakket, waarbij 
kosteneffectiviteit ondergeschikt is aan solidariteit.

� Zorgverzekeraars: hebben weinig 
differentiatiemogelijkheden in het polisaanbod en 
zoeken onderscheid in distributiestrategie, maar dit blijkt 
lastig. Internet is een belangrijk distributie- en 

communicatiekanaal. De zorginkoop wordt door alle 
zorgverzekeraars op een soortgelijke manier uitgevoerd 
en met (zo goed als) alle zorgaanbieders wordt een 
contract gesloten.

� Verzekerde: laat zich via vergelijkingssites bij zijn 
zorgpoliskeuze voornamelijk leiden door prijs en 
service. Alle polissen hebben een breed gecontracteerd 
netwerk van zorgaanbieders en ook de dekking van de 

aanvullende verzekering is minder van belang omdat 
sprake is van een breed basispakket.

� Intermediair: is weinig actief in het adviseren en 
bemiddelen van zorgverzekeringen door zijn beperkte 
toegevoegde waarde. Zorgverzekering is het domein 
van direct writers en groeiende invloed van online-
vergelijkers. Intermediairs proberen scherpe premies en 
gunstige voorwaarden te bedingen bij 

zorgverzekeraars.
� Werkgever: door het kortingenverbod op 

gelegenheidscollectiviteiten groeien de 
werkgeverscollectiviteiten weer. Collectiviteiten zijn 
vooral kwantitatief gevuld en een kortingsmogelijkheid.

� Overheid: maakt een terugtrekkende beweging en 
gaat uit van de kracht van marktwerking. Er is veel 
ruimte voor de zorgverzekeraar, o.a. met het 
wegnemen van hinderpaalcriterium art. 13 Zvw.

� Zorgverzekeraars: bieden enerzijds restitutiepolissen 
met keuzevrijheid en anderzijds naturapolissen met een 
beperkter gecontracteerd netwerk van zorgaanbieders. 

Deze zorgaanbieders zijn geselecteerd op basis van 
hun performance op kwaliteit en doelmatigheid. Goed 
presterende zorgaanbieders in de kernregio’s van de 
zorgverzekeraar worden gezien als 
ontwikkelingspartners. Er ontstaan tussen 
zorgverzekeraars grotere verschillen in performance op 
gerealiseerde schadelast en gerealiseerde 
gezondheidswinst per verzekerde 

� Verzekerde: heeft keuze uit een breed palet van 
polissen. Middels online vergelijkingssites en 
gespecialiseerde intermediairs heeft de verzekerde niet 
alleen inzicht in de premies, maar ook de 
gezondheidswinst per zorgverzekeraar. De verzekerde 
kiest voor de zorgverzekeraar met de beste prijs-
kwaliteitverhouding.

� Intermediair: door de differentiatie aan zorgpolissen en 

grote hoeveelheid informatie over de performance van 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders vervult het 
intermediair, die gespecialiseerd is in 
zorgverzekeringen meer dan voorheen een 
adviserende rol.

� Werkgever: werkt samen met de zorgverzekeraar om 
de gezondheidswinst van zijn werknemers te verhogen 
door de inzet van o.a. gezondheidverbeteringspro-

gramma’s en een providerboog van goed presterende 
zorgaanbieders. Met de verbeterde economische 
omstandigheden investeren werkgevers meer in de 
gezondheid van hun schaarser geworden werknemers.

� Overheid: is dominant geworden door het niet van de 
grond komen van kwaliteitsconcurrentie tussen 
zorgaanbieders en excessen ten aanzien van de 
solidariteit van het zorgstelsel.  De overheid stelt 
regelgeving op om zorgverzekeraars direct te belonen 
voor de gezondheidswinst van hun 
verzekerdenpopulatie. Toezichthouders spelen een 

actieve rol om de kwaliteit van zorg transparant te 
maken en risicoselectie tegen te gaan. 

� Zorgverzekeraars: worden vanuit financiële prikkels 
gedreven om meer gezondheidswinst te realiseren door 
effectievere zorginkoop en het pro-actief benaderen van 
hun verzekerden met o.a. gezondheidsprogramma’s. 

� Verzekerde: heeft  een beperktere keuze uit 
zorgpolissen, doordat de overheid restitutiepolissen niet 

langer toestaat om zodoende de zorginkoop te 
stimuleren. Verzekerden hebben middels door de 
overheid gesubsidieerde vergelijkingssites inzicht in de 
gezondheidswinst per zorgverzekeraar. De verzekerde 
kiest voor de zorgverzekeraar met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding.

� Intermediair: het intermediair, die gespecialiseerd is in 
zorgverzekeringen vervult meer dan voorheen een 

adviesrol. Met name richting de werkgever om voor de 
werkgeverscollectiviteit de meest aantrekkelijke 
zorgverzekeraar te selecteren. 

� Werkgever: zorgverzekeraars willen graag samen met 
werkgevers de gezondheid van hun werknemers 
verbeteren zodat de zorgverzekeraar meer gelden 
vanuit de overheid ontvangt voor de toegevoegde 
gezondheidswinst. Om dit te realiseren geven 

zorgverzekeraars hoge kortingen zodat de vulgraad van 
de werkgeverscollectiviteiten hoog is en diverse 
interventies richting de werknemers kunnen worden 
uitgevoerd.

Markt-
regulering

Publieke
regulering

Scenario 1

Goedkope standaardpolissen
met goede service

Scenario 2
Doelgroepgerichte polissen met 

verschillende ‘verpakkingen’

Scenario 4
Gereguleerde naturapolissen 

met gezondheidswinst

Scenario 3
Select polissen met 

beste prijs-kwaliteitsverhouding

Specifieke 
zorginkoop

 
 

Figuur 13: Scenariomatrix met scenariobeschrijvingen op hoofdlijnen 
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Verwachting toekomstige 

zorgverzekeringsmarkt 

De zorgverzekeringsmarkt heeft op dit 

moment de meeste kenmerken van 

scenario 2 “Doelgroepgerichte polissen 

met verschillende verpakkingen”. Naar 

verwachting zal het de komende jaren de 

vraag zijn of het de zorgverzekeraars lukt 

om hun zorginkooprol waar te maken en 

de transparantie en de performance van 

de zorgaanbieders op de kwaliteit te 

verhogen, tegelijkertijd met verbeteringen 

in de doelmatigheid. Ofwel dat de 

zorgverzekeringsmarkt naar beneden zakt 

naar scenario 3 “Select polissen met beste 

prijs-kwaliteitsverhouding”. Lukt dit de 

zorgverzekeraars de komende jaren niet, 

dan kan het zijn dat de overheid zich 

dominanter gaat opstellen om toch de 

gewenste kwaliteitsconcurrentie tussen 

zorgaanbieders te realiseren. De 

zorgverzekeringsmarkt kan in dat geval 

worden omschreven als scenario 4 

“Gereguleerde naturapolissen met 

gezondheidswinst”. Mocht in de komende 

jaren met verkiezingen de politieke kleur 

evident veranderen en een links kabinet 

Nederland gaan besturen dan is het 

mogelijk dat de zorgverzekeringsmarkt 

weer naar links terugschuift naar scenario 

1 “Goedkope standaardpolissen met 

goede service”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� “Mate van (beleids)vrijheid voor de 

zorgverzekeraar” en “de mate waarin de 

zorginkoop tussen zorgverzekeraars gaat 

verschillen” zijn de kernonzekerheden voor 

de toekomst van de zorgverzekeringsmarkt.

� Scenarioplanning is een uitstekend 

instrument om de bepaling van de strategie 

voor te bereiden. 

� Naar verwachting zal het de komende jaren 

de vraag zijn of het de zorgverzekeraars lukt 

om hun zorginkooprol waar te maken en de 

transparantie en de performance van de 

zorgaanbieders op de kwaliteit te verhogen, 

tegelijkertijd met verbeteringen in de 

doelmatigheid. Ofwel dat de 

zorgverzekeringsmarkt naar beneden zakt 

van scenario 2 “Doelgroepgerichte polissen 

met verschillende verpakkingen” naar 

scenario 3 “Select polissen met beste prijs-

kwaliteitsverhouding”. 
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Gesprekspartners  

 

 
 De heer Breit van Verbond van Verzekeraars 

 Mevrouw Grondhuis van VNO-NCW 

 De heer Hasekamp van Zorgverzekeraars Nederland 

 De heer Halbersma en de heer Mikkers van de Nederlandse Zorgautoriteit 

 De heer Vlasblom van ASR 

 De heer Wijsman van Mercer 

 De heer Zee van Avéro Achmea  
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Over BS Health Consultancy 

 
BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorg. Wij 

leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van 

zorgverzekeraars, zorgaanbieders, farmaceutische bedrijven, (rijks)overheid en koepel- en 

brancheorganisaties. Daarbij combineren wij onze diepe marktkennis met gedegen 

kwalitatieve en kwantitatieve analyses. 

Meer in het bijzonder kan BS Health Consultancy op de volgende gebieden ondersteuning 

bieden: 
 

  Strategie ontwikkeling 
De juiste koers van de organisatie bepalen 

Strategie is de juiste koers van de organisatie bepalen waarbij een 

heldere visie een noodzakelijk vertrekpunt is. Randvoorwaarden bij 

het definiëren van een strategie zijn goede inzichten in zowel de 

externe als de interne omgeving van de organisatie, waaronder ook 

een beeld van mogelijke toekomstscenario's van de markt. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Ontwikkelen van een lange termijn strategie voor een middelgroot algemeen ziekenhuis  

� Strategieontwikkeling voor een categoraal ziekenhuis 

� Ontwikkelen van een market entry strategie voor een Duitse privékliniek 

� Opstellen van een business plan voor een gezondheidscentrum 

� Ondersteunen van een revalidatie- en astmacentrum bij het opstellen van een 

strategisch beleidsplan  

� Ondersteunen bij de strategieontwikkeling voor een GGZ-instelling   

� Begeleiden van strategische beleidsvorming voor diverse verzorgingshuizen 
 

 

Scenarioplanning 
Anticiperen op een mogelijke toekomst 

Veranderingen in het zorgstelsel en politieke kleur noodzaken 

zorgverzekeraars, zorgaanbieders en farmaceuten tot handelen 

en veranderen. Niet langer kan worden gekoerst op de in het 

verleden verkregen zekerheden. Nieuwe spelregels maken een 

andere strategie noodzakelijk, maar de vraag is hoe de komende 

jaren de marktsituatie eruit zal zien. 

 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Begeleiden scenarioplanning zorgverzekeraarsmarkt voor verschillende Raad van 

Bestuursleden van zorgverzekeraars 

� Begeleiden workshop scenarioanalyse van de zorgverzekeringsmarkt voor een 

Nederlandse toezichthouder  

� Begeleiden scenario-ontwikkeling voor een academisch ziekenhuis 

� Uitvoeren van externe analyse en begeleiden scenarioplanning voor een GGZ-instelling 
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� Uitvoeren scenarioanalyse van de geneesmiddelenmarkt voor de farmaceutische 

industrie in opdracht van een koepelorganisatie 

� Begeleiden workshops scenario-ontwikkeling integrale bekostiging voor verschillende 

farmaceutische organisaties 
 

 

Partnerselectie en fusiebegeleiding 
De geschikte samenwerkingspartner zoeken en de totstandkoming 
van de samenwerking 

Voor het realiseren van een strategie kan het nodig zijn een 

verdergaande samenwerking met een andere organisatie aan te 

gaan dat over de vereiste activiteiten en/of competenties 

beschikt. Naast het zoeken van een geschikte samenwerkings-

partner ondersteunt BS Health Consultancy ook bij de 

 daadwerkelijke totstandkoming van de samenwerking of fusie. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Opstellen van een business case 'Nut & Noodzaak' voor een fusie van 3 zorgverzekeraars 

� Ondersteuning en advisering van de stuurgroep bij fusie tussen zorgverzekeraars 

� Onderzoek naar de medisch inhoudelijke meerwaarde van een samenwerking tussen 

twee ziekenhuizen 

� Onderzoek naar de meerwaarde van een fusie tussen twee gehandicaptenorganisaties 

en vervolgens het begeleiden van de organisaties bij het fusieproces 

� Onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen zorgverzekeraar en farmaceutische 

organisatie 

� Verrichten van een due diligence onderzoek ten behoeve van een mogelijke overname 

van een jeugdzorginstelling  
 

 

Business case ontwikkeling 
In kaart brengen van de risico’s en opbrengsten van een investering 

Veranderingen in de markt of omstandigheden in de organisatie 

kunnen aanleiding zijn om investeringen te doen. Aan de hand van 

een business case worden alle risico's en opbrengsten van de te 

nemen investeringsbeslissing op een volledige en gestructureerde 

wijze in kaart gebracht.  

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Ontwikkelen van een business case voor het outsourcen van de back-office voor een 

zorgverzekeraar 

� Business case gestuurd onderzoek naar de synergievoordelen op het gebied van zorg en 

sociale zekerheid in opdracht van een koepelorganisatie voor verzekeraars 

� Opstellen van een business case van een geneesmiddel voor een farmaceutisch bedrijf 

� Opstellen van een business case voor een zorgconcept van 1
e
 en 2

e
 lijnszorgaanbieders 

en een farmaceutische organisatie  

� Opstellen van business case  voor de opzet van een sportgezondheidscentrum 

� Onderzoek naar de kosten van de invoering van ROM en transparantie in de GGZ voor de 

branche-organisatie van GGZ-instellingen 
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 Klantsegmentatie 
Vaststellen wie de (winstgevende) klanten en wat hun behoeften zijn 

Steeds meer organisaties in de zorg stellen de klant centraal om 

zich te wapenen tegen de toegenomen concurrentie. Vraagsturing, 

zorg op maat en nieuwe diensten worden ingezet om nieuwe 

klanten te werven, klantloyaliteit te vergroten en de inkomsten per 

klant te verhogen. De vraag is echter vaak hoe dit in de praktijk kan 

 worden gebracht en wie eigenlijk de (winstgevende) klanten zijn. 

 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Klantanalyse en segmentatie voor een zorgverzekeraar 

� Ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie voor behoud van een grote 

collectiviteit voor een zorgverzekeraar 

� Ondersteuning van een zorgverzekeraar in het commerciële seizoen 

� Identificatie groeisegmenten voor een algemeen ziekenhuis 

� Opstellen van een marketingplan voor het werven van nieuwe leden voor een 

patiëntenvereniging 

 

 

Benchmarking 
Bepalen van verbeterpunten door te leren van anderen 

 Benchmarking is een methodiek om verschillen van de prestaties 

van de eigen organisatie ten opzichte van de prestaties van de 

markt te meten en vast te stellen. En vervolgens een strategie 

voor verbeteringen te ontwikkelen. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Verrichten van een benchmark 'effectieve bedrijfsvoering' voor zorgverzekeraars  

� Uitvoeren van een concurrentie-analyse voor een categoriaal ziekenhuis 

� Onderzoek naar de marktpositie van regionale organisatie van zittend vervoer 

� Verrichten van een benchmarkonderzoek op het gebied van arbocuratieve zorg 

� Benchmarking en aandragen van verbeterpunten voor verschillende welzijnsinstellingen  

� Verrichten van benchmarkonderzoeken naar de bedrijfsprestaties van GGZ-instellingen 

 

 

 Organisatiediagnose en verbetering 
Probleemanalyse van de situatie en opstellen van verbetervoorstellen 

Met een brede en diepe probleemanalyse van de situatie in de 

organisatie kunnen knelpunten zichtbaar worden gemaakt. 

Waarna een plan kan worden opgesteld met concrete 

verbetervoorstellen ten aanzien van het optimaliseren en 

(her)positioneren van bedrijfsprocessen en het (her)ontwerpen en 

inrichten van organisatiestructuren. 
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Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Doorlichten en herstructureren van de OK-afdeling van een groot stadsziekenhuis  

� Ontwerpen en adviseren over een nieuwe inrichting van schadeverwerking bij een 

zorgverzekeraar 

� Ondersteunen van een farmaceutische organisatie bij de herinrichting van de interne 

organisatie  

� Opstellen van het organisatieontwerp voor een grote thuiszorgorganisatie 

� Ontwerpen van de topstructuur van een gehandicapteninstelling 

� Herontwerpen van de inkoopafdeling van een academisch Ziekenhuis 

 

 

Beleids(evaluatie)onderzoek 
Externe beoordeling van (gevoerde of te voeren) beleid 

Bij beleidsstudies gaat het om onderzoeken die een cruciale rol spelen 

binnen de beleidscyclus van organisaties, in het bijzonder bij overheden 

of aan de overheid gelieerde organisaties. Beleidsstudies zijn aan de 

orde in 3 fasen: beleidsvorming (zoals beleidsontwerpend onderzoek, 

ex ante beleidsevaluatie of haalbaarheidsonderzoek), beleidsuitvoering 

(zoals monitoring) en tot slot beleidsevaluatie (zoals effectevaluatie, 

uitvoeringsevaluatie of wet- en regelgevingevaluatie). 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Onderzoek naar de haalbaarheid van een IZA-achtig systeem van eigen bijdragen in de 

nieuwe zorgverzekeringswet voor het Ministerie van VWS  

� Effectiviteit- en efficiencyonderzoek bij Sectorfondsen in opdracht van het Ministerie van 

VWS 

� Evaluatie van de effectiviteit van de activiteiten van Stichting Doelmatige 

Geneesmiddelenvoorziening (DGV) in opdracht van het Ministerie van VWS 

� Evaluatie organisatie psychosociale nazorg boeren naar aanleiding van vogelpest in 

opdracht van het Ministerie van VWS 

� Literatuur- en programmaverkenning naar de werkwijze en waarde van arbocuratieve 

zorg in opdracht van de Ministeries van SZW, VWS en BZK 

� Inventariserend onderzoek naar knelpunten bij financiering van bouwkundige 

voorzieningen in de GGZ in opdracht van een zelfstandig bestuursorgaan 

 

 Kennisbijeenkomsten 
 Informatieve en inspirerende sessies over een specifiek onderwerp 

De zorgmarkt kent de laatste jaren vele veranderingen. Om 

medewerkers, aangesloten leden of andere belanghebbenden 

over een specifiek onderwerp te informeren en te laten 

inspireren kan een organisatie ervoor kiezen om een 

kennisbijeenkomst te organiseren. BS Health Consultancy kan 

uw organisatie ondersteunen bij de invulling van een 

dergelijke (in house) kennissessie. 
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Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Verzorgen van kennissessies voor farmaceutische organisaties over onder andere de 

zorgverzekeraarsmarkt, ziekenhuismarkt, eerstelijnszorg en GGZ-markt 

� Kennissessie over de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt voor een Nederlandse 

toezichthouder 

� Inleiding op een invitational conference voor arbodienstverleners en 

interventiebedrijven 

� Kennissessie over de ontwikkelingen ten aanzien van arbocuratieve zorg voor een grote 

verzekeringsmakelaar 

� Inleiding op een congres voor fysiotherapeuten over de balans tussen zorgverlener en 

zorgondernemer 

� Kennissessie over de transitie in de farmacieketen tijdens een congres voor 

apotheekhoudende huisartsen 
 

 

Voor vragen over het onderzoek, de dienstverlening van BS Health Consultancy of het 

downloaden van voorgaande onderzoeken, kunt u onze website www.bshealth.nl 

raadplegen en/of contact opnemen met: 

Paul van den Broek 

Mobiel: +31(0) 6 53 65 7102 

E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl 

 

Renate Streng 

Mobiel: +31(0)6 28 48 7934 

E-mail: renatestreng@bshealth.nl 
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BS Health Consultancy 

Herenweg 111a 

3645 DJ Vinkeveen 

Telnr: 023-5428744 

e-mail: info@bshealth.nl 

www.bshealth.nl Vinkeveen, maart 2014 

Disclaimer 

Ondanks de zorgvuldigheid die bij het opstellen van dit rapport is betracht, kan BS Health Consultancy geen garanties geven over de juistheid en 

volledigheid. BS Health Consultancy aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. 


