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Geachte heer, 
 
Hierbij sturen wij u op uw verzoek onze gezamenlijke reactie op het voornemen van VWS om het resultaat 
op overstappers te maximeren op 20 euro zoals uitgewerkt in het concept rapport van 6 mei 2022 in variant 
1 door het onderzoeksbureau dat u hiervoor heeft ingehuurd. Vanuit onze ervaringen als 
markttoezichthouders op de zorgmarkten richten we ons daarbij vooral op de verwachte gevolgen die dit 
voorstel heeft voor de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt en de hoogte van de premie. Wij willen u 
meegeven dat wij deze analyse vanwege onze late betrokkenheid onder hoge tijdsdruk hebben moeten 
maken.   
 
Onderstaande punten hebben we in verschillende mondelinge overleggen ook met uw collega’s besproken.   
 
Wij herkennen het door u geschetste probleem van aantasting van de solidariteit als gevolg van (het sturen 
door zorgverzekeraars op) zelfselectie van verzekerden. Daardoor maken zorgverzekeraars voor sommige 
polissen met beperkende voorwaarden voorspelbaar aanzienlijke winsten op met name jonge en gezonde 
verzekerden terwijl hier nauwelijks kosten voor zorg tegenover staan. Jonge en gezonde verzekerden 
hebben namelijk goedkope polissen die specifiek voor hen ontworpen zijn. Gevolg hiervan is dat 
zorgverzekeraars zich bovenmatig richten op het aantrekken van deze verzekerden. Dit leidt tot een 
tweedeling op de polismarkt waardoor de solidariteit in het zorgstelsel wordt aangetast. Deze segmentatie 
heeft ook als nadelige implicatie dat zorgverzekeraars onvoldoende geprikkeld worden om te investeren in 
ongezonde verzekerden. 
 
De oplossing om de overcompensatie van dit ongewenste marktsegment aan te pakken door het 
gemiddelde overstapresultaat per polis te maximeren op 20 euro achten wij evenwel om uiteenlopende 
redenen ongewenst. Het voorstel lost naar ons oordeel het probleem niet op en het heeft potentieel wel 
grote gevolgen voor de dynamiek op de overstapmarkt en verstoort daarmee op fundamentele wijze de 
werking van de zorgverzekeringsmarkt met als waarschijnlijk gevolg hogere premies voor alle verzekerden. 
Deze gevolgen voor de overstapmarkt en de polismarkt als geheel zijn echter niet onderzocht door het 
onderzoeksbureau. 
  
De maximering van de overstapwinst draagt daarnaast onvoldoende bij aan de oplossing van het probleem 
omdat polissen die zich richten op gezonde verzekerden winstgevend blijven. Ook zijn er meerdere 
alternatieven met minder (potentieel) negatieve bijwerkingen. Wij adviseren u daarom om deze maatregel 
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niet door te voeren – en in elk geval niet voordat goed in kaart gebracht is wat de verwachte gevolgen zijn 
voor het overstapgedrag en de premies op de markt. Hieronder gaan wij nader in op bovenstaande punten. 
 
Het voorstel lost het probleem van zelfselectie niet op. 
 
Het onderzoeksbureau lijkt impliciet te veronderstellen dat zorgverzekeraars zich niet langer selectief zullen 
richten op gezonde verzekerden op het moment dat gezonde verzekerden niet langer worden 
overgecompenseerd vanuit de verevening. Dat is echter zeer de vraag. 
 
De groep jonge en gezonde verzekerden baseert zich bij de keuze voor een zorgverzekering vooral op de 
prijs. Zij zullen daarom bovengemiddeld vaak kiezen voor een zorgverzekering met beperkende 
voorwaarden en een navenant lagere premie. Ook kiezen zij vaker voor een hoog vrijwillig eigen risico. Dit 
kunnen zij doen omdat zij geen zorgkosten verwachten. Ook bij een minder groot premieverschil tussen 
budgetpolissen en reguliere naturapolissen zullen deze verzekerden vanwege hun hogere prijsgevoeligheid 
nog steeds voor een budgetpolis kiezen. Dit is zelfs bij een perfect werkende risicoverevening het geval. 
 
Daarnaast richt de voorgestelde maatregel zich op maximering van de vereveningswinst op overstappers 
en niet enkel op de jonge en gezonde verzekerden die kiezen voor een budgetpolis en een hoog vrijwillig 
eigen risico. Hierdoor halen zorgverzekeraars nog steeds een positief vereveningsresultaat op jonge en 
gezonde verzekerden die al deel uit maken van hun verzekerdenpopulatie. Voor de zorgverzekeraars blijft 
het zodoende nog steeds interessant om polissen aan te bieden die zich richten op jonge gezonde 
verzekerden. 
 
Ten derde vormen gezonde verzekerden voor verzekeraars een lager risico (in termen van onzekerheid) 
dan ongezonde verzekerden. Polissen die zich richten op gezonde verzekerden zullen hierdoor blijven 
bestaan. 
 
De maatregel leidt tot diverse ongewenste gevolgen die niet zijn meegenomen in het rapport 
 
In de zorgverzekeringsmarkt is er sprake van verschillende typen polissen (polissen met beperkende 
voorwaarden, naturapolissen en restitutiepolissen) en verschillende typen consumenten die we voor het 
gemak onderscheiden in prijsgevoelige/gezonde en prijsongevoelige/ongezonde consumenten. De 
prijsgevoelige/gezonde consumenten zorgen er met hun overstapgedrag voor dat zorgverzekeraars lagere 
premies in de markt zetten. Van deze overstap profiteren ook ongezonde verzekerden. Deels direct omdat 
de polissen met lage premies ook voor hen toegankelijk zijn en deels indirect omdat de premies van de 
verschillende typen polissen met elkaar verbonden zijn. Een te hoge premie voor bijvoorbeeld een 
naturapolis zal er namelijk voor zorgen dat het prijsgevoelige deel van die populatie overstapt naar een 
goedkopere polis met beperkende voorwaarden. Deze dreiging van overstappen leidt tot een neerwaartse 
druk op de premie van de reguliere naturapolis waar ook een groot deel van de ongezonde verzekerden 
zitten. Maatregelen die ingrijpen op het overstapresultaat kunnen daarom vergaande gevolgen hebben voor 
de werking van de zorgverzekeringsmarkt en de hoogte van de premies.  
 
We beschrijven het gedrag van verzekeraars in het huidige systeem als volgt. Stel er is een verzekeraar die 
een scherp geprijsde polis in de markt wil zetten voor naturapolissen. De verzekeraar neemt hiermee een 
risico, want de marges zijn lager bij deze scherp geprijsde polis. Om dit tot een winstgevende strategie te 
maken moet de verzekeraar kunnen profiteren van de groep overstappers. De winstgevende overstappers 
vormen een beloning waar iedereen voordeel van heeft: de overstappers zelf, de ongezonde zittenblijvers 
(die immers meeprofiteren van de lage premie) en de verzekeraar zelf. Markten functioneren wanneer 
partijen een prikkel hebben om scherpe prijzen te zetten. 
 
Vervolgens kijken we wat de prikkel van dezelfde verzekeraar is indien de maatregel wordt ingevoerd. Weer 
is hij van zins om een scherpe premie te zetten. Alleen is de beloning van de winstgevende overstappers er 
niet meer. De winst die hij op overstappers maakt is immers voorzien van een plafond, waardoor er alleen 
maar neerwaartse risico’s zijn bij deze strategie. Als je de goedkoopste bent, word je gestraft. Als je 
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overstappers relatief ongezond zijn, maak je verlies op de overstappers en zijn ze gezond dan wordt de 
winst in het overstapjaar afgeroomd. Scherp prijzen is daarmee in alle scenario’s verliesgevend. Alleen als 
de verzekeraar erin slaagt de gezonde overstappers voor een paar jaar te behouden dan gloort er hoop op 
winst. Maar dat is wel een enorm risico, want juist die groep is zo weer weg. Dus zal iedere verzekeraar het 
wel uit zijn hoofd laten om zijn best te doen de goedkoopste te worden. Hiermee wordt het fundament van 
de concurrentie ernstig uitgehold. In het geval van perfecte verevening zal dit effect niet optreden, omdat 
verzekeraars dan geen verlies meer maken op de ongezonde overstappers die wel blijven. 
 
De ACM en de NZa verwachten derhalve diverse negatieve effecten als de maatregel wordt ingevoerd. Het 
meest in het oog springende is de hierboven beschreven onaantrekkelijkheid om de goedkoopste 
zorgverzekeraar te zijn, waardoor de premies zullen stijgen. Om te voorkomen dat zorgverzekeraars 
overstappers aantrekken is het aannemelijk dat zij hun premies zullen verhogen. Dit heeft op zijn beurt ook 
gevolgen voor de premies van de reguliere naturapolissen. De concurrentiedruk die nu van polissen met 
een lage premie uitgaat op bijvoorbeeld naturapolissen wordt immers veel minder als deze polissen 
onaantrekkelijker worden.  
 
Een mogelijk ander gevolg is dat zorgverzekeraars hun energie gaan verleggen van het aantrekken van 
overstappers naar het behouden van bestaande (gezonde) verzekerden met een positief 
vereveningsresultaat. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door de inzet van een hogere korting op het vrijwillig 
eigen risico specifiek voor bestaande klanten. Een dergelijke korting is immers ook voor blijvende 
verzekerden interessant als zij geen zorgkosten verwachten. Invoering van de maatregel leidt daardoor niet 
tot een versterkte prikkel voor zorgverzekeraars om beter hun best te doen voor ongezonde verzekerden. 
En dat was een belangrijk doel. 
 
Een ander mogelijk gevolg is dat kleine zorgverzekeraars door hun kleinere populatie relatief meer nadeel 
ervaren van deze maatregel dan grotere zorgverzekeraars, waardoor de concurrentie verstoord wordt. 
Kleinere zorgverzekeraars kunnen door hun kleinere populatie minder schokken opvangen en zullen relatief 
harder geraakt worden als zij veel overstappers aantrekken. Voor kleine zorgverzekeraars neemt de prikkel 
om te groeien daardoor extra af. Het risico bestaat daardoor dat de concurrentie op de markt afneemt en de 
markt nog geconcentreerder wordt met nadelige gevolgen op zowel de zorgverzekerings- als de 
zorginkoopmarkt.   
 
Door de maatregel zullen de drempels om nieuwe polissen aan te bieden en voor nieuwe toetreders om de 
markt te betreden toenemen. Zij zijn in de eerste jaren afhankelijk van nieuwe overstappers en het resultaat 
hierop wordt door deze maatregel gemaximeerd waardoor het niet aantrekkelijk is om nieuwe polissen aan 
te bieden. Daarbij zijn nieuwe toetreders vanwege hun vaak nog beperkte verzekerdenpopulatie zoals 
hiervoor geschetst extra kwetsbaar voor schokken. Hierbij plaatsen de ACM en de NZa wel de kanttekening 
dat als nieuwe toetreders zich alleen richten op gezonde verzekerden dit gedrag niet wenselijk is.   
 
De invoering van de maatregel zal ook gevolgen hebben voor de verhoudingen tussen de verschillende 
zorgverzekeraars op de markt. Zorgverzekeraars die nu over de meest gunstige populatie in termen van 
vereveningsresultaat beschikken, hebben een gunstigere positie dan andere zorgverzekeraars. Andere 
zorgverzekeraars kunnen hierop niet anticiperen.  
 
Verzekeraars krijgen als gevolg van de hier boven geschetste afname in concurrentie een prikkel om naast 
de polissen met beperkte voorwaarden ook voor andere polissen de premie te verhogen. Die verhoging 
wordt nog groter omdat verzekeraars extra risico’s lopen op overstappers. Deze risico’s vertalen zich in 
hogere prijzen. De afname in concurrentie dient daarbij volgens de ACM en de NZa zwaar mee te wegen in 
de beslissing om deze maatregel wel/niet door te voeren omdat de concurrentie op de 
zorgverzekeringsmarkt al gebreken kent.  
 
 
 
Er lijken betere alternatieven te zijn om het probleem aan te pakken  
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Bij de invoering van een maatregel dient met de proportionaliteit daarvan rekening gehouden te worden. 
Met andere woorden, de toets is of er geen alternatieve maatregelen zijn die minder marktverstorend zijn 
dan de maximering van het overstapresultaat. Uit de literatuur blijkt dat er verschillende alternatieven zijn 
die overwogen kunnen worden die directer het probleem aanpakken en minder ingrijpen in de 
marktverhoudingen.  
 
Een alternatief dat het probleem rechtstreeks aanpakt is bijvoorbeeld het vrijwillige eigen risico af te 
schaffen, omdat hier een groot selectie-effect vanuit gaat. Een ander alternatief is om de normbedragen uit 
de verevening voor gezonde patiënten bijvoorbeeld op nul te zetten1; dan is het probleem rechtstreeks 
opgelost. Of de keuze van een budgetpolis wordt gezien als proxy voor gezondheid en kan in het 
vereveningssysteem meedraaien. Allemaal ex-ante maatregelen waarvan bekend is dat die veel minder 
verstorend werken dan de voorgestelde (ex-post) maatregel. 
 
De voor- en nadelen van deze alternatieven moeten uiteraard uitgebreider onderzocht worden, maar gezien 
de beperkte bijwerkingen lijken ze op voorhand kansrijk. 
  
Ten slotte  
 
In deze reactie hebben de ACM en de NZa een aantal punten geschetst die niet zijn meegenomen in het 
rapport van het onderzoeksbureau. Deze reactie is onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen, doordat onze 
organisaties pas in een laat stadium betrokken zijn bij het ontwerp van deze maatregel. Samenvattend is de 
verwachting van beide toezichthouders dat de maatregel onvoldoende bijdraagt aan een oplossing van het 
probleem, doordat ook na de invoering van de maatregel er nog steeds polissen met een beperkte dekking 
worden aangeboden die tot zelfselectie leiden. Ook zullen naar verwachting diverse ongewenste 
gedragsveranderingen plaatsvinden die tot hogere premies zullen leiden. De verwachting is daarnaast dat 
de prikkels voor zorgverzekeraars om zich meer te richten op een goede inkoop van zorg voor ongezonde 
verzekerden niet zullen toenemen. En dat terwijl er alternatieven zijn die mogelijk niet meteen ingevoerd 
kunnen worden, maar wel minder schadelijke gevolgen zullen hebben. Wij adviseren u daarom de impact 
op de polismarkt en de implicaties hiervan op de concurrentie en uiteindelijk de marktuitkomsten expliciet in 
kaart te brengen en mee te wegen bij de beoordeling van de voorgestelde maatregel. Wij zijn uiteraard 
beschikbaar om daarover mee te denken.  
 
Hoogachtend, 
 
Autoriteit Consument en Markt,                                                         Nederlandse Zorgautoriteit  
 
 
 
namens deze,       namens deze,  
 
 
dr. B. Broers MBA       mr. Drs. K. Raaijmakers 
Directeur Directie Zorg      Directeur Toezicht en Handhaving 

 
1 Zie voor meer toelichting: Risicoselectie tegengaan met behoud van doelmatigheid (esb.nu) 

https://esb.nu/esb/20012995/risicoselectie-tegengaan-met-behoud-van-doelmatigheid
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Geachte heer, 
 
Hierbij geven de NZa en de ACM, zoals verzocht door u in uw brief van 8 juli met kenmerk 3396073-
1032452-Z, hun advies over de effecten van de invoering van een bandbreedteregeling op het 
vereveningresultaat per polis. Wij kijken daarbij met name naar de gevolgen voor de concurrentie op de 
zorgverzekeringsmarkt omdat daar onze expertise ligt. In onze reactie nemen we mee wat de gevolgen 
voor de werking van de zorgverzekeringsmarkt zijn als er in 2023 geen maatregel wordt ingevoerd. In dat 
geval zien we risico’s op een verdergaande segmentatie van de zorgverzekeringsmarkt waardoor het 
publieke belang van de risicosolidariteit (tevens uitgangspunt van het nationale zorgstelsel) (verder) wordt 
geschaad. 
 

Wij baseren ons bij ons advies mede op de bevindingen in het rapport dat in uw opdracht door een extern 
onderzoeksbureau is opgesteld en gesprekken die wij met marktpartijen hebben gevoerd. We beperken ons 
zoals door u gevraagd tot de bandbreedteregeling. Van de ook in het rapport genoemde eigen-risicovariant 
hebben we van uw collega’s begrepen dat de juridische houdbaarheid daarvan betwijfeld wordt en om die 
reden door u niet meer wordt overwogen voor 2023. Over deze maatregel merken we terzijde op dat wij, op 
basis van een eerste blik, de analyse in het rapport onderschrijven. Deze maatregel kent veel voordelen 
(tast de doelmatigheidsprikkels niet aan, leidt tot een grotere risicosolidariteit), maar heeft als belangrijk 
nadeel dat deze grilliger en onvoorspelbaar uitpakt waardoor sommige polissen die nu winstgevend zijn nog 
winstgevender kunnen worden. Dat vinden wij een onwenselijk effect.    
 
De voorgestelde (tweezijdige) bandbreedtemaatregel is - net als de overstappers-variant waarop wij in onze 
brief van 23 juni onze reactie gaven - een ex-post maatregel. Ex-post maatregelen zijn in beginsel 
ongewenst omdat ze uitnodigen tot allerlei moeilijk te voorspellen negatief uitpakkende gedragseffecten bij 
zorgverzekeraars en in elk geval de prikkel aantasten om doelmatig zorg in te kopen voor verzekerden. Dit 
fenomeen is in de literatuur en praktijk bekend, en lijkt ook door geen van de betrokken (en 
belanghebbende) partijen te worden betwist, ook niet door zorgverzekeraars zelf. 
 
De invoering van de bandbreedteregeling op polisniveau leidt deels tot dezelfde risico’s voor de 
concurrentie die de ACM en de NZa eerder signaleerden bij de invoering van een maatregel om het 
resultaat op overstappers te maximeren. Er moet dan ook een stevige onderbouwing liggen waarom een 
ex-post maatregel in deze specifieke situatie gerechtvaardigd is. 

http://www.acm.nl/


Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/22/178824 / Documentnr. ACM/UIT/582156 

 

 

2/3 

Voor de inschatting en weging van de effecten van de invoering van een bandbreedtemaatregel is 
belangrijk hoe de zorgverzekeringsmarkt functioneert zonder deze maatregel, mede in het licht van de 
dynamiek die kan ontstaan op de zorgverzekeringsmarkt als gevolg van het vervallen van de 
collectiviteitskorting. Een dergelijke ‘counterfactual analyse’ (wat gebeurt er als we niets doen) is daarom 
nodig. 
 
Hoewel geenszins met zekerheid te voorspellen is hoe de zorgverzekeringsmarkt zich in het komende 
overstapseizoen zal ontwikkelen, is het beslist denkbaar en mogelijk dat een substantieel aantal van de 
verzekerden die nu collectief verzekerd zijn, gaat overstappen. Wij zien daarnaast dat de verwachte 
premiestijging in 2023 en de toegenomen inflatie er toe kunnen leiden dat veel verzekerden op zoek gaan 
naar mogelijkheden om te besparen op hun zorgpremie. Deze ontwikkelingen tezamen kunnen grote 
gevolgen hebben voor de zorgverzekeringsmarkt. Dit wordt bevestigd door marktpartijen waarmee wij 
gesproken hebben. Deze ontwikkelingen en de anticipatie van zorgverzekeraars op ex-ante maatregelen in 
de risicoverevening (RVE) voor 2024 om de overcompensatie van gezonde verzekerden aan te pakken 
zouden zorgverzekeraars er toe kunnen aanzetten (nog) meer polissen gericht op gezonde verzekerden in 
de markt te zetten om overstappers aan te trekken. Dit tast ook de transparantie van het polisaanbod aan. 
Tevens kunnen grote aantallen overstappers ingrijpende gevolgen hebben voor de financiële posities van 
vooral kleine zorgverzekeraars, met in het meest extreme geval een faillissement van een zorgverzekeraar 
tot gevolg. Ook kan het zorginkoopbeleid in gevaar komen in regio’s waar grote verschuivingen in 
marktaandelen plaatsvinden.  
 
Hoewel wij op voorhand geen kwantitatieve inschatting van de waarschijnlijkheid van dit negatieve scenario 
kunnen geven omdat de speltheorie die ten grondslag ligt aan het strategische gedrag van 
zorgverzekeraars en verzekerden in de huidige setting uiterst complex is en zeker op korte termijn niet 
zinvol te modelleren valt, achten wij het reëel dat dit scenario zich kan voordoen. Het risico waar wij vooral 
oog voor hebben is dat ‘niets doen’ tot een verdere ongewenste segmentatie van de zorgverzekeringsmarkt 
kan leiden en het publieke belang van de risicosolidariteit, dat nu al onder druk staat, nog verder wordt 
aangetast. Hierdoor komt ook de bredere houdbaarheid en het draagvlak van het zorgstelsel onder druk te 
staan.  
 
In het licht van de bovengenoemde risico’s van geen maatregelen (de counterfactual analyse) zien we de 
bandbreedtemaatregel als een proportionele manier om de ernstigste risico’s te mitigeren, ook omdat er 
geen andere minder ingrijpende instrumenten zijn die op korte termijn ingezet kunnen worden. De 
voorgenomen maatregel op polisniveau is beter dan de overstappers-variant waar we eerder dit jaar 
negatief over hebben geadviseerd. De maatregel op polisniveau tast de prikkel om scherp te prijzen voor 
naturapolissen beduidend minder aan en maakt het tegelijk minder aantrekkelijk om lucratieve 
budgetpolissen die de solidariteit schaden in de markt te zetten. Ook is het effect op de overstappersmarkt 
beperkter omdat de maatregel wordt ingevoerd op polisniveau en zorgverzekeraars dus niet voor het 
aantrekken van elke overstapper ‘afgestraft’ worden zoals bij de overstappers-variant het geval was. 
 
Het is van belang dat de gevolgen van de maatregel worden gemonitord om lessen te trekken over het 
gedrag van zorgverzekeraars en verzekerden voor de invoering van te nemen ex-ante maatregelen. Voor 
de effectiviteit en proportionaliteit van de maatregel is het voorts van wezenlijk belang dat deze aan twee 
navolgende voorwaarden voldoet.  
 
Ten eerste is het nodig dat de maatregel voor alleen deze overstapperiode geldt en dat dit duidelijk wordt 
gecommuniceerd. De gedragseffecten zullen dan minimaal of mogelijk juist gewenst zijn (als het leidt tot het 
minder aanbieden van polissen waar veel zelfselectie plaatsvindt). Als de maatregel meerjarig is of kan 
worden, zijn zorgverzekeraars in staat om de ex-post maategel te gamen (bijvoorbeeld door strategisch met 
populaties te schuiven tussen polissen om net onder een drempel te blijven), zeker omdat dan rekening 
gehouden kan worden met de uitkomsten van het jaar ervoor. Een ex-ante maatregel moet dan ook 
volgend jaar deze eenmalige ex post maatregel vervangen (en overbodig maken). 
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Ten tweede vraagt aandacht de hoogte van het drempelbedrag waarboven het positieve resultaat wordt 
afgeroomd, evenals (in geval van een tweezijdige bandbreedte) het (verlies-)drempelbedrag waarboven 
groter verlies wordt gecompenseerd.  
 
Voor winstgevende polissen die boven de drempel uitkomen en waarvan het resultaat wordt afgeroomd 
moet de drempel vooral niet te laag gezet worden. Dan tast de maatregel de prikkels tot doelmatige 
zorginkoop te sterk aan. Dat blijkt duidelijk uit het onderzoeksrapport en zien we ook bevestigd in 
commercieel-strategische afwegingen van zorgverzekeraars geuit in gesprekken met ons. Het is ook niet 
nodig om het drempelbedrag voor deze categorie polissen zo laag te zetten dat zo veel mogelijk polissen 
hieronder vallen; juist en idealerwijs alleen de polissen met een positief vereveningsresultaat waarbij het 
sterke vermoeden bestaat dat dit resultaat wordt bepaald door zelfselectie dienen aangepakt te worden. 
Het is zeer aannemelijk dat de meest lucratieve polissen juist die polissen zijn die mikken op gezonde 
overstappers. Door een relatief hoog drempelbedrag blijft de dynamiek in de markt zoveel mogelijk intact 
(het loont om met een goed aanbod meer verzekerden aan te trekken) en wordt er voor gezorgd dat de 
doelmatigheidsprikkels voor zorgverzekeraars bij zorginkoop zoveel mogelijk in stand blijven, terwijl de 
excessen waarbij gestuurd wordt op zelfselectie wel worden aanpakt. Er is geen objectieve basis om met 
precisie voor de een of andere drempelwaarde te kiezen. Naar ons oordeel is een keuze voor een drempel 
tussen 50 en 75 euro het meest logisch. Bij een hoger drempelbedrag heeft de maatregel (op basis van de 
bevindingen in het onderzoeksrapport) zo weinig effect dat deze niet de moeite waard lijkt. 
 
Als u kiest voor een tweezijdige bandbreedteregeling en polissen die boven de verliesdrempel uitkomen 
gaat compenseren, hebben wij op basis van de bij ons bekende informatie onvoldoende houvast om een 
advies te geven over de hoogte van de drempel. Wel is het van belang om de drempel voor die 
compensatie niet te hoog te zetten. Het gaat hier om polissen met een negatief resultaat waarvan er de 
nodige aanwijzingen zijn dat hier veel ongezonde verzekerden in zitten die niet goed worden 
gecompenseerd in de RVE. Voor deze groepen verzekerden is het van belang dat zorgverzekeraars beter 
beloond worden om te investeren in de geleverde zorg, bijvoorbeeld door programma’s te ontwikkelen voor 
ouderen en chronische patiënten voor specifieke aandoeningen.  
 
Tot slot, hoewel het geen onderdeel uitmaakt van het onderzoeksrapport, geven we graag de suggestie 
mee van een maatregel die één van de door zorgverzekeraars gesignaleerde problemen over de werking 
van de vergelijkersmarkt kan verlichten, namelijk dat de zorgverzekeraar die bij een vergelijker bovenaan 
staat een grote groep overstappers kan verwachten terwijl het prijsverschil met de nummers twee en drie 
soms uiterst gering is. Dit staat ook wel bekend als het zogenaamde winner takes all-effect. Een maatregel 
die dit zou beperken, is om bij geringe prijsverschillen een ex-aequo top 3 in random volgorde te 
presenteren (‘vergelijkbare prijs’). Als consumenten die ene euro prijsverschil toch belangrijk vinden, 
kunnen zij alsnog doorklikken naar de goedkoopste polis, maar je verhindert op deze manier kunstmatig 
uitvergrote overstapbewegingen die niet bijdragen aan een goede werking van de zorgverzekeringsmarkt.  
 
Wij zijn uiteraard beschikbaar voor eventuele vragen over dit advies.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Autoriteit Consument en Markt,     Nederlandse Zorgautoriteit 
namens deze,       namens, deze 
 
 
dr. B. Broers MBA       mr. drs. K. Raaijmakers   
Directeur Directie Zorg      Directeur Toezicht en Handhaving 
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