
CONSUMENTENGIDS

20 JULI/AUGUSTUS 2022

TEKST OLOF KING

Zorgverzekeringen

Tijd om 
de regie te 

nemen
Elk jaar wisselen tienduizenden Nederlanders 

van zorgverzekering. Dat kost miljoenen en  
we betalen er allemaal aan mee, zegt directeur 

belangenbehartiging Olof King. Daarom 
nemen wij het voortouw voor een nieuwe 
vergelijkingssite voor zorgverzekeringen.

 ‘In de jeugd lijkt gezondheid een recht 
te zijn, op middelbare leeftijd een gunst 
en op hoge leeftijd een verrassing.’ De 
Franse dichter Jacques Normand pleitte 
zo al in de 19e eeuw voor solidariteit 
tussen jongeren en ouderen en tussen 
gezonde en zieke mensen. Ons zorgstel-
sel is ook gebaseerd op die belangrijke 
solidariteitsprincipes. Er wordt geen on-
derscheid gemaakt tussen gezonde en 
zieke mensen. En er wordt niet gekeken 
naar bijvoorbeeld leeftijd of opleiding. 
De Zorgverzekeringswet bepaalt dat je 
verplicht bent om een (basis)zorgver-
zekering af te sluiten en vrij bent in het 
kiezen van je eigen verzekeraar. En dat 
zorgverzekeraars verplicht zijn iedereen 
te accepteren, ongeacht hun gezond-
heidstoestand. Mooi geregeld dus, zou 
je zeggen. Maar de praktijk is weerbar-
stig. Jaarlijks stoppen zorgverzekeraars 
vele miljoenen in marketing en cadeau-
tjes. Daarmee proberen ze vooral gezon-
de verzekerden te verleiden om over te 
stappen. Dat geld verdwijnt grotendeels 
in de diepe zakken van commerciële 
bedrijven die geen enkele toegevoegde 
waarde leveren aan de zorg. De mar-
ketingmachine richt zich voornamelijk 
op gezonde consumenten. Zij stappen 
vooral over op basis van de laagste prijs 
en niet op de inhoud van een verzeke-
ring. Want de informatie die nu door 
zorgverzekeraars en vergelijkers wordt 
aangeboden, schiet volstrekt tekort. 

Grote zorgen
Wij zijn over het algemeen een groot 
voorstander van marktwerking. Concur-
rentie tussen bedrijven leidt doorgaans 
tot meer keuzevrijheid, maatwerk en 
lagere prijzen. Maar er zitten grenzen 
aan. Als je de markt loslaat op zaken van 
algemeen belang, zoals zorg, dan heeft 
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dat vaak grote en onwenselijke gevol-
gen. Marktwerking versterkt dan per 
definitie de ongelijkheid tussen mensen 
met veel geld en met minder geld. En 
tussen weerbaren en kwetsbaren. 
In dit geval verandert de marktwerking 
gezondheid in een gebruiksartikel dat 
sommigen zich kunnen veroorloven, 
maar voor anderen al te vaak buiten 
bereik ligt. Wij maken ons grote zorgen 
over de gevolgen. 
Ook de toezichthouder Autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM) ziet het probleem. 
De marktwaakhond stelde in 2021 vast 
dat overstappers naar een andere ver-
zekeraar te vaak gezond, jong, man en 
hoogopgeleid zijn. Zij denken waar-
schijnlijk eerder dat ze toch geen zorg 
nodig hebben. De verzekeringspremie 
van de minder gezonde zittenblijvers 
blijft onverminderd hoog. Zij betalen zo 
dus mee aan het voordeel van de over-
stappers. En aan de exorbitante marke-
tingkosten die hierin worden gestoken. 
De kosten voor deze overstappers be - 
dragen jaarlijks zeker €100 mil joen. 
Hierdoor wordt de tweedeling tussen 
overstappers en ‘zittenblijvers’ steeds 
groter. Dit gaat ten koste van de solidari-
teit in ons zorgsysteem.  

Blijven vergelijken
Het overstappen van de ene naar de 
andere aanbieder moet dus geen doel 
op zich worden. Maar het blijft belang-
rijk dat je als verzekerde in de gaten 
houdt of je verzekering nog aan je eisen 
voldoet. We willen daarom in 2023 met 
een nieuwe, onafhankelijke vergelijkings-
site voor zorgverzekeringen starten, die 

niet door provisie is gedreven. Waar je 
objectieve en relevante informatie vindt 
die verder gaat dan alleen de prijs van 
de polis. En waarbij het belang van de 
verzekerde boven dat van de zorgverze-
keraar staat. 
Het is belangrijk dat je een weloverwo-
gen keuze maakt. Zeker als je situatie is 
veranderd of als de zorgverzekeraar de 
voorwaarden heeft gewijzigd. Maar we 
zien ook graag dat er alleen wordt over-
gestapt als dat nodig is. En zeker niet 
alleen voor een lokkertje als bijvoorbeeld 
een gratis tandenborstel.  

Meer antwoorden
De komende maanden gaan wij er alles 
aan doen om deze nieuwe vergelijker 
te realiseren. Dat betekent dat al in 
2023 alle zorgverzekeraars mee moe-
ten werken en meer informatie moeten 
aanleveren dan alleen de prijs. Wat doen 
ze aan preventie? Hoe zit het met hun 
duurzaamheidsbeleid? En hoe gaan ze 
om met klanten die in financiële proble-
men komen en de rekening niet kunnen 
betalen? Maar ook: welke afspraken 
maken ze met zorgverleners over de 
kwaliteit van de zorg? Doen ze aan 
wachtlijstbemiddeling? Zijn er budget-
plafonds afgesproken met je ziekenhuis, 
waardoor je misschien naar een ander 
ziekenhuis wordt doorverwezen of er pas 
in een volgend kalenderjaar terechtkunt? 
Hoe monitoren ze de kwaliteit van zorg-
verleners en wat is het beleid rondom 
chronisch zieken? 
Een onafhankelijke vergelijker, die al 
deze vragen beantwoordt, biedt veel 
meer waarde dan al die commercië-
le vergelijkers. Omdat die veel meer 

informatie biedt dan alleen over de prijs. 
Maar er zijn waarschijnlijk nog veel meer 
vragen. Daarom gaan consumenten 
meebepalen welke zoekcriteria niet 
 mogen ontbreken in de vergelijker. 
We willen ook graag aansluiten bij Zorg-
kaart Nederland van Patiëntenfederatie 
Nederland. Zorgkaart Nederland is het 
grootste onafhankelijke ervaringsplat-
form in de zorg. Met al die ervaringen 
kunnen we tot een centraal systeem 
voor recensies en beoordelingen komen.

Overheid
Het succes van ons initiatief staat of 
valt met de regie van de overheid. In 
dit geval van minister Ernst Kuipers van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport. Want 
hij moet een belangrijke doelstelling 
van de Zorgverzekeringswet bewaken, 
door ‘de keuzevrijheid en mobiliteit 
van verzekerden te bevorderen in een 
transparant verzekeringsstelsel waarin 
alle deelnemers onder gelijke condities 
participeren’. 
Wij stellen vast dat de huidige samen-
werking tussen zorgverzekeraars en 
vergelijkingssites alleen gericht is op ge-
zonde consumenten, met een prijskaart-
je van vele miljoenen. Dat is dus in strijd 
met de wet. We hebben de minister 
gevraagd de regie te nemen, en ons idee 
te ondersteunen. Want de vergelijker die 
wij voor ogen hebben, is een sleutel tot 
een transparant en goed werkend zorg-
verzekeringssysteem, zoals de wetgever 
het bedoelt. En dat voor een fractie 
van de €100 miljoen die overstappers 
kosten. Dan kan de rest van dat bedrag 
worden besteed aan veel nuttiger zaken. 
Aan de zorg zelf. 

Er ontstaat een tweedeling 
tussen de overstappers 

en de zittenblijvers

100
miljoen euro kosten 

overstappers jaarlijks
 



Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.
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naar meer?
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