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Inleiding 
 
Zorgverzekeraars hanteren voor hun zorgverzekeringen vaak omzetplafonds. Dit betreffen afspraken 
met zorgverleners, waarin de aantallen behandelingen of te behandelen patiënten worden 
gemaximeerd. Verzekeraars geven aan deze afspraken nodig te hebben om de kostenstijgingen in de 
zorg te kunnen beteugelen. Nadeel voor consumenten kan zijn dat zij op het moment dat zij zorg 
nodig hebben niet bij de door hen gewenste zorgverlener terecht kunnen. De Consumentenbond 
checkte bij zijn internetpanel wat consumenten van deze afspraken vinden. 
De conclusie is dat consumenten deze afspraken in overgrote meerderheid afwijzen. Voor veel 
verzekerden is het ziekenhuis waarvan men gebruik denkt te gaan maken indien nodig, een 
belangrijke reden om de keuze voor een zorgverzekering te bepalen. Contracten met zorgplafonds 
belemmeren de vrije keuze te veel en maken de keuze voor een zorgverzekering (te) ingewikkeld. 
 
 
 
Resultaten  
 
 
Zo’n tweederde van de respondenten blijkt te weten wat een omzetplafond inhoudt. Maar toch ook 
ruim een kwart geeft aan dat zij het niet weten. 
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Wat houdt een ‘omzetplafond’ bij een zorgverlener in?

Het maximum aantal behandelingen dat een zorgverlener mag uitvoeren op basis van afspraken
met de zorgverzekeraar voor alle patiënten van die zorgverzekeraar

De zorg die wordt vergoed nadat het eigen risico volgemaakt is

Het bereiken van het maximale eigen risico

Het maximale aantal behandelingen dat in de basisverzekering is bepaald voor bepaalde
aandoeningen

Anders, namelijk:

Weet ik niet/geen mening



     
Respondenten geven aan dat er vooral bij spoedsituaties uitzondering gemaakt moet worden voor 
de omzetplafonds. Ook een aantal ander – in de praktijk vaak al toegepaste – uitzonderingen 
worden veelvuldig genoemd. Ruim 3% geeft aan dat er geen uitzonderingen hoeven te gelden. Ruim 
40% geeft aan dat er geen omzetplafond moet zijn. 
   

 

 

    

     

     

     

     

     
95% van de respondenten geeft aan dat zij geen informatie over omzetplafonds hebben gezocht of 
opgevraagd bij hun verzekeraar. Van de 4,2% die dat wel deden, geeft ruim 70% aan de informatie 
ook daadwerkelijk gevonden/gekregen te hebben. Een vijfde vond of kreeg de informatie niet. 
 
 

Ruim 40% van de respondenten die nog wisten welke polis zij hadden in 2019 (bijna 15% wist dat 
niet meer) geeft aan dat het aanbod van ziekenhuizen waar men terecht kan met de polis onderdeel 
uitmaakt van de beslissing deze polis af te sluiten. Bij de budgetpolishouders was dit ruim 54%, bij de 
naturapolishouders 39% en bij de restitutiepolishouders ruim 44%. Duidelijk is dat terecht kunnen bij 
een ziekenhuizen meeweegt in de keuze van een zorgpolis. 
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Als de patiënt met spoed behandeld moet worden

Als de patiënt al met een behandeling begonnen is

Als het gaat om een pasgeboren kind

Als het gaat om een zwangere vrouw

Als de patiënt al voor (een) andere…

Als het gaat om een behandeling in verband met…

Als het gaat om een behandeling voor een andere…

Anders, namelijk:

Ik vind dat er geen uitzonderingen hoeven te…

Ik vind dat er sowieso geen omzetplafonds horen…

Weet ik niet / geen mening

In welke situatie vindt u dat er een uitzondering moet 
gelden op een omzetplafond?

Meerdere antwoorden mogelijk

42,9% 51,5%

5,5%

Was het aanbod van ziekenhuizen waar u met uw polis 
terecht kon onderdeel van uw beslissing om deze polis af 

te sluiten?

Ja Nee Weet ik niet (meer)



     

     

     
Aan de respondenten werd een aantal stellingen voorgelegd. De uitkomsten geven aan dat zij de rol 
van zorgverzekeraars als kritische zorginkoper in meerderheid onderschrijven.     

     

     

     

     
Verzekeraars hebben een zorgplicht om verzekerden binnen bepaalde termijnen naar een 
zorgverlener te helpen, verzekerden met naturapolis hebben minder keuzevrijheid. Toch zeggen 
verzekerden in grote getalen een voorkeur voor een bepaald ziekenhuis te hebben bij een nieuwe 
behandeling. Het vertrouwen in de kwaliteit en de zorg van dat ziekenhuis, de nabijheid van en 
bekendheid met het ziekenhuis scoren daarbij hoog. 
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Een omzetplafond maakt de keuze voor een
zorgverzekering ingewikkeld

Contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners
belemmeren consumenten in vrije zorgkeuze

De zorgverzekeraar moet zijn (potentieel) verzekerden
actief inzicht geven in de afspraken met zorgverleners

Een tijdelijke patiëntenstop als gevolg van een
omzetplafond is acceptabel

Het is terecht dat zorgverzekeraars kritisch zorg inkopen
om invloed op de kwaliteit van zorg uit te oefenen

Het is terecht dat zorgverzekeraars kritisch zorg inkopen
om invloed op de kosten van zorg uit te oefenen

In hoeverre bent u het eens bent met de stellingen rondom 
omzetplafonds?

Helemaal oneens Oneens
Niet oneens, niet mee eens Mee eens
Helemaal mee eens Weet ik niet/geen mening

76,4%

15,1%

8,4%

Stelt u zich voor dat u voor een nieuwe 
aandoening/behandeling naar het ziekenhuis moet. 

Heeft u dan de voorkeur voor een bepaald ziekenhuis?

Ja Nee Weet ik niet / kan ik niet beantwoorden



 

 
 
 
Respondenten geven in overgrote meerderheid aan graag informatie over omzetplafonds te 
ontvangen. Bijvoorbeeld of er een omzetplafond is afgesproken, de gevolgen van een bereikt 
omzetplafond, een overzicht van waar men nog naartoe kan en of een omzetplafond bereikt is. 
89,1% daarvan geeft aan dat zij deze informatie van de verzekeraar wil ontvangen. Veel minder 
mensen willen de informatie via het ziekenhuis (37,3%), huisarts (19,5%) of overheid (14,4%) 
ontvangen. 
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Het best te bereiken met openbaar vervoer

Dichtbij

Ben er al onder behandeling

Wordt aanbevolen door anderen

Vertrouw op de kwaliteit van dit ziekenhuis

Vriendelijk personeel

Geen mening

Waarom heeft u een voorkeur voor een bepaald ziekenhuis?
Meerdere antwoorden mogelijk
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Of er een omzetplafond is afgesproken tussen een
ziekenhuis en zorgverzekeraar

De hoogte van het afgesproken omzetplafond tussen een
ziekenhuis en zorgverzekeraar

Of het afgesproken omzetplafond tussen een ziekenhuis
en zorgverzekeraar bereikt is

De gevolgen van een bereikt omzetplafond voor mij als
verzekerde / patiënt

Een overzicht van ziekenhuizen waar ik nog naartoe kan

Anders, namelijk:

Ik heb geen behoefte aan specifieke informatie over
omzetplafonds

Welke informatie met betrekking tot omzetplafonds vindt u 
belangrijk om te hebben?

Meerdere antwoorden mogelijk



 
 
 
 
“Omzeilen” van zorgplafonds 
Gevraagd naar hoeveel men extra voor een restitutiepolis zou willen betalen, zodat men geen last 
van omzetplafonds heeft, geeft 15% aan geen restitutiepolis te willen, ruim 34% er niets voor over te 
hebben en verder neemt de bereidheid af naarmate het bedrag hoger wordt. Van 16% die er  5 euro 
voor over heeft tot een kleine 5% die er meer voor over heeft. 
 
45% van de respondenten zou om de gevolgen van een omzetplafond te omzeilen een andere 
verzekeraar willen kunnen kiezen tijdens een polisjaar, 27% heeft daar geen behoefte aan en de 
overige respondenten weten het niet/hebben geen mening. 46% zou in het algemeen de 
mogelijkheid willen hebben om tijdens het polisjaar van verzekeraar te veranderen. 38% heeft hier 
geen behoefte aan.  
 
 
 
 
 
 
Verantwoording panel 
 
De vragenlijst is mei 2020 uitgezet onder het (niet-representatieve) internetpanel van de 

Consumentenbond. Zo’n 80% van de panelleden is lid van de Consumentenbond. Een groot deel 
heeft een hogere leeftijd en is hoger opgeleid. 
De respons bevat een oververtegenwoordiging van mannen (63%), ouderen (92% is >45 jaar) en 
hoger opgeleiden (66% is HBO/WO). 
 
Onderzoeksmethode Online 
Bron CB-i panel  
Bruto steekproef  10.669 
Respons  4.007 
Datum start veldwerk 18-mei-20 
Datum eind veldwerk 27-mei-20 
 
 

 


