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Achtergrond van het onderzoek
Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om het verwachte switchgedrag van inwoners van de noordelijke provincies in kaart te 
brengen met betrekking tot de zorgverzekering voor het jaar 2021. De uitkomsten worden vergeleken met eenzelfde 
onderzoek van Marklinq een jaar geleden. Tevens wordt in vergelijking met het vorige onderzoek dieper ingegaan op 
eigenschappen van switchers en gekeken naar de effecten van de coronacrisis op switchgedrag.

Onderzoeksdoelgroep en -periode
De onderzoeksdoelgroep betreft alle volwassen inwoners van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe die zelf hun 
zorgverzekeraar kiezen. De doelgroep is benaderd via het consumentenpanel van onderzoeksbureau ZorgfocuZ uit 
Groningen.
De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode van 15-12-2020 tot en met 23-12-2020.

Betrouwbaarheid onderzoek
Het aantal respondenten dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld is 1036. Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te 
bepalen is het aantal respondenten afgezet tegen het aantal inwoners van de drie noordelijke provincies (1,73 miljoen*). 
Uitgaande van bovenstaande en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutmarge 3%** bij uitspraken over de drie 
noordelijke provincies, 5% bij uitspraken over afzonderlijke provincies.

* Bron: Waarstaatjeprovincie (2020)
** Dit houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt, in 95 gevallen de beantwoording binnen de nauwkeurigheidsmarges ligt. Een nauwkeurigheidsmarge 
geeft de maximale afwijking aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele populatie. Een nauwkeurigheidsmarge van 3% houdt in dat wanneer bijvoorbeeld 
50% van de inwoners aangeeft zeer tevreden te zijn, het daadwerkelijke percentage tussen de 47% en 53% ligt.
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Over deze analyse Copyright 2021 Hanzehogeschool 
Groningen, Marklinq. Alle rechten 

voorbehouden. 

U mag uiteraard publiceren,
maar niets uit dit document mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevens bestand of 

openbaar gemaakt worden zonder 
bronvermelding. 

De bron die u dient te vermelden is  
Marklinq. Mocht u vragen hebben of meer 

tekstuele omlijsting willen voor in uw 
publicatie, dan staat Projectleider dr. K.J. 

Alsem u graag te woord op (06) 4036 6447 
of k.j.alsem@pl.hanze.nl. 

- Dit onderzoek gaat over de kennis, houding en het 
gedrag aangaande de mogelijkheid van consumenten 
om te switchen van zorgverzekering in december 
2020.- Het onderzoek is een initiatief van Marklinq, de 
onderzoeksgroep van het lectoraat Marketing & 
Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen- Dataverzameling heeft plaatsgevonden door 
onderzoeksbureau ZorgfocuZ (www.zorgfocuz.nl), het 
grootste marktonderzoeksbureau van Noord-
Nederland. Gecertificeerd voor alle benodigde 
kwaliteitsstandaarden.- Deze en andere Marklinqpublicaties zijn te 
downloaden van www.marklinq.nl
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Samenvatting
In vergelijking met 2019:
• Is de tevredenheid over de noordelijke zorg licht gestegen: van 78% naar 83%
• Heeft 11% zelf te maken gehad met corona maar heeft dit geen effect gehad op factoren als betrokkenheid bij de zorg 

of switchgedrag.
• Is het percentage mensen dat zeker of vrij zeker wil switchen gelijk gebleven op 10%.

Verdere conclusies:
• De betrokkenheid bij de zorgverzekering is hoog: voor 72% is het kiezen van een zorgverzekeraar (zeer) belangrijk 

(2019: 70%).
• 72% heeft een aanvullende verzekering afgesloten. Mensen met alleen een basisverzekering ervaren minder 

verschillen tussen zorgverzekeraars dan mensen met een aanvullende zorgverzekering. Mensen met een aanvullende 
verzekering vinden het kiezen van een verzekering belangrijker.  Met aanvullende verzekering zijn ze ook loyaler 
(stelling: zelfs als een andere zorgverzekeraar een lagere premie heeft voor dezelfde dekking, blijf ik nog steeds bij mijn 
zorgverzekeraar), maar de NPS is niet hoger met een aanvullende verzekering.

• Ongeveer de helft van de respondenten maakt gebruik van een collectiviteitskorting. Mensen met een 
collectiviteitskorting zijn minder geneigd over te stappen dan mensen die niet gebruik maken van een 
collectiviteitskorting.
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Samenvatting (vervolg)
• Dekking, prijs en service van zorgverzekeraars worden het belangrijkst gevonden
• Service, gemak en dekking worden het meest positief beoordeeld, prijs het meest negatief
• Er is een significante samenhang (Spearman’s Rho) tussen de loyaliteitsstelling (zelfs als een andere 

zorgverzekeraar een lagere premie heeft voor dezelfde dekking, blijf ik nog steeds bij mijn zorgverzekeraar) 
en de intentie om over te stappen naar een andere verzekeraar (correlatie -.44), en de loyaliteitsstelling en 
de NPS (correlatie .24).

• Daarnaast is er een samenhang tussen de NPS en de intentie om over te stappen (correlatie -.32).
• Switchgedrag komt met name voor bij mensen met een lagere betrokkenheid bij de zorgverzekering, die 

minder beroep doen op de zorg en minder over een aanvullende verzekering beschikken. Ze zien weinig 
verschillen tussen de zorgverzekeringen en prijs geeft dan de doorslag.

• Aanbieders met een lokale aanwezigheid scoren beter op loyaliteit.
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Achtergrondkenmerken
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Het onderzoek is representatief op geslacht en 
provincie

In welke provincie woont u?

Aantal Percentage

Drenthe 334 32,2

Friesland 350 33,8

Groningen 352 34

Totaal 1036 100

Wat is het bruto jaarinkomen van uw huishouden?

Aantal Percentage

Minder dan 10.000 euro 47 5,6

10.000 tot 30.000 euro 335 39,9

30.000 tot 40.000 euro 172 20,5

40.000 tot 50.000 euro 114 13,6

50.000 tot 100.000 euro 158 18,8

100.000 euro of meer 13 1,5

Totaal 839 100

Wat is uw leeftijd?

Aantal Percentage

18 – 30 jaar 183 17,7

31 – 45 jaar 299 28,9

46 – 60 jaar 263 25,4

61 – 75 jaar 266 25,7

Ouder dan 75 jaar 25 2,4

Totaal 1036 100

Wat is uw geslacht?

Aantal Percentage

Man 517 50,3

Vrouw 511 49,7

Totaal 1028 100
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Zorg en zorgverzekering
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83% van de respondenten is (zeer) tevreden over 
de zorg die men krijgt (2019: 78%)
Hoe tevreden bent u over de zorg die u krijgt in uw regio? (n=1010)
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72% van de respondenten verwacht dat de 
behoefte aan zorg de komende jaren gelijk blijft
Verwacht u dat uw behoefte aan zorg het komende jaar zal toenemen of afnemen? (n=1034)
Zal (sterk) toenemen 19%, was in 2019 24%
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72% van de respondenten heeft naast de 
basisverzekering ook een aanvullende 
zorgverzekering afgesloten
(n=1036)
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Voor 72% van de respondenten is het kiezen van 
een zorgverzekeraar (zeer) belangrijk (2019 70%)
Hoe belangrijk is het kiezen van een zorgverzekeraar voor u? (n=995)
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97% weet dat men kan switchen, 18% heeft dat het afgelopen 
jaar gedaan

Wist u dat u elk jaar van zorgverzekeraar kunt switchen?
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95% van de respondenten is zelf betrokken bij het 
kiezen van een zorgverzekeraar
Bent u zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een zorgverzekeraar? (n=1035)
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64% van de respondenten ervaart enigszins of veel 
verschillen tussen zorgverzekeraars (2019 67%)
In hoeverre ervaart u verschillen tussen zorgverzekeraars? (n=833)
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71% heeft het afgelopen jaar een beroep gedaan op zijn 
zorgverzekering. (n=1036) 
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20% van de respondenten die een beroep hebben gedaan op de 
zorgverzekering doen dit regelmatig (maandelijks of vaker)
Hoe vaak heeft u dit het afgelopen jaar gedaan? (n=723)
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51% van de respondenten maakt geen gebruik van 
collectiviteitskorting bij de zorgverzekering.
Maakt u gebruik van een collectiviteitskorting bij uw zorgverzekeraar? (n=966)
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52% van de respondenten vergelijkt zorgverzekeraars, de criteria zijn 
vooral prijs en dekking.
Waarop vergelijkt u de zorgverzekeraars vooral? (n=539)
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11 % van de respondenten heeft te maken gehad met 
corona, zelf of bij naaste verwanten
Heeft u of een naaste verwante afgelopen jaar Corona gehad? (n= 1033)

20



Zorgverzekeraars
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19% van de respondenten is momenteel verzekerd bij De 
Friesland, 15% bij Menzis en 12% bij Zilveren Kruis Achmea
Bij welke zorgverzekeraar bent u nu (in 2020) tegen uw ziektekosten verzekerd? (n=1028)
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57% van de respondenten is 5 jaar of langer bij 
zijn/haar huidige verzekeraar verzekerd (2019 53%)
Hoe lang bent u bij uw huidige verzekeraar verzekerd? (n=1018)
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54% van de respondenten heeft geen andere 
personen die zijn meeverzekerd op de polis
Hoeveel mensen zijn er meeverzekerd op uw verzekeringspolis? (n=1034)
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‘Degelijk’, ‘Veilig’ en ‘Eerlijk’ volgens de respondenten 
het meest passend bij huidige verzekeraar
In hoeverre vindt u de volgende kenmerken passen bij uw huidige zorgverzekeraar?

25NB Er zijn geen significante verschillen tussen de drie grootste zorgverzekeraars 



Dekking en prijs zijn de meest belangrijke aspecten
In hoeverre vindt u de volgende aspecten belangrijk bij de keuze voor een zorgverzekeraar?
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Respondenten zijn het meest positief over de service, gemak 
en dekking van de huidige verzekeraar, het minst tevreden zijn 
ze over de prijs
Hoe tevreden bent u over de volgende eigenschappen van uw huidige zorgverzekeraar?

27NB Er zijn geen significante verschillen tussen de drie grootste zorgverzekeraars 

2

1

1

0

0

0

11

4

2

2

1

2

32

22

27

28

39

31

48

61

57

58

51

55

7

12

13

12

9

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prijs

Dekking

Service

Gemak

Reputatie / Imago

Keuzevrijheid

Heel ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Heel tevreden



Inwoners van Noord-Nederland geven zorgverzekeraars een 
NPS score van +39* (2019 +42)
Hoe waarschijnlijk is het dat u uw huidige zorgverzekeraar zou aanbevelen bij 
vrienden/familie/kennissen? (n=1033)

* De NPS score wordt berekend door het percentage criticasters (5 en lager) van het percentage promoters (8 en hoger) af te trekken
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Inwoners van Noord-Nederland geven 
zorgverzekeraars een NPS score van +39*
Hoe waarschijnlijk is het dat u uw huidige zorgverzekeraar zou aanbevelen bij 
vrienden/familie/kennissen? (n=1033)

* De NPS score wordt berekend door het percentage criticasters van het percentage promoters af te trekken
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10% van de respondenten is zeer waarschijnlijk of zeker van 
plan te switchen van zorgverzekeraar (2019 10%)
In hoeverre bent u van plan om komende weken naar een andere zorgverzekeraar over te 
stappen voor het jaar 2021? (n=1036)
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31% van de respondenten blijft bij de huidige verzekeraar ook als een 
ander dezelfde dekking tegen een lagere premie aanbiedt.
Zelfs als een andere zorgverzekeraar een lagere premie heeft voor dezelfde dekking, blijf 
ik nog steeds bij mijn zorgverzekeraar (n= 974)

31De Friesland, Menzis en Univé scoren significant beter dan de rest



Lokale aanwezigheid zorgt voor 
betrokkenheid
De Friesland, Menzis en Univé scoren significant 
beter dan de rest. Deze verzekeraars zijn sterk 
gekoppeld aan provincie: De Friesland in Friesland, 
Menzis in Groningen en Univé in Drenthe. Lokale 
spelers krijgen een hogere gevoelsloyaliteit en 
daarmee een lagere switchintentie binnen de regio*.

*(binnen Friesland is de switchintentie voor de Friesland lager dan binnen Groningen en 
Drenthe, voor Menzis is de switchintentie het laagste in Groningen en voor Univé in 
Drenthe.)
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14% van de respondenten is bang niet geaccepteerd te worden voor 
een aanvullende zorgverzekering bij switchen.
Bent u bang dat u bij een andere zorgverzekeraar niet geaccepteerd zal worden voor de 
aanvullende verzekering? (n= 1033)
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Verdiepende analyses
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Aanvullende verzekering is belangrijk bij switch

• De hoeveelheid benodigde zorg afgelopen jaar heeft een 
significante invloed op de angst om niet geaccepteerd te 
worden.*

35*Significante chi² bij 99% betrouwbaarheid 



Aanvullende verzekering (vervolg)

Angst voor acceptatie aanvullende zorgverzekering 
heeft een significante invloed op de overstapintentie*.
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Aanvullende verzekering is belangrijk bij switchgedrag

• Mensen met alleen een basisverzekering ervaren minder 
verschillen tussen zorgverzekeraars dan mensen met een 
aanvullende zorgverzekering. (met basisverzekering 
35,3% geen of nauwelijks verschillen, met aanvullende 
verzekering 26,7%)

• Mensen met een aanvullende verzekering vinden het 
kiezen van een verzekering belangrijker.  (met 
aanvullende verzekering 71% (heel) belangrijk, zonder 
64%)
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Aanvullende verzekering is belangrijk bij switchgedrag

• Met aanvullende verzekering zijn ze ook loyaler (stelling: 
zelfs als een andere zorgverzekeraar een lagere premie 
heeft voor dezelfde dekking, blijf ik nog steeds bij mijn 
zorgverzekeraar)*, maar de NPS is niet hoger met een 
aanvullende verzekering. 

• Mensen met aanvullende verzekering hebben een lagere 
switchintentie** (5% zegt zeker van plan te zijn te 
switchen , dit is 8% met alleen een basisverzekering)
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* Significante T-toets bij 99% betrouwbaarheid. Gemiddelde met aanvullende verzekering 3.0, zonder 2.7. **Significante mediaantoets bij 99% betrouwbaarheid.  



Collectiviteitskorting heeft invloed op switchgedrag, 
Corona niet.
• Mensen met een collectiviteitskorting zijn minder geneigd over te stappen 

dan mensen die niet gebruik maken van een collectiviteitskorting*. 10% van 
de mensen zonder collectiviteitskorting is zeker van plan over te stappen, 
met korting slechts 2%

• 11% van de mensen heeft zelf of in de naaste omgeving Corona 
meegemaakt. Dit heeft geen invloed op andere factoren. Wel blijkt dat 
mensen die een collectieve ziekteverzekering via de vakbond hebben 
afgesloten significant vaker met Corona te maken hebben gehad 
(waarschijnlijk door de aard van hun werk?).
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Gevoelsloyaliteit heeft invloed op gedragsloyaliteit
• Er is een significante samenhang (Spearman’s Rho) tussen de 

loyaliteitsstelling (stelling: zelfs als een andere zorgverzekeraar een lagere 
premie heeft voor dezelfde dekking, blijf ik nog steeds bij mijn 
zorgverzekeraar) en de intentie om over te stappen naar een andere 
verzekeraar (correlatie -.44), en tussen de loyaliteitsstelling en de NPS 
(correlatie .24).

• Daarnaast is er een samenhang tussen de NPS en de intentie om over te 
stappen (correlatie -.32).

• Er is een groep “notaire” switchers. 49% van de mensen die afgelopen jaar 
zijn geswitcht is dat komend jaar ook weer (waarschijnlijk) van plan. Dit zijn 
mensen overwegend zonder collectiviteitskorting, zonder aanvullende 
verzekering, die weinig zorg afnemen en die vooral op prijs selecteren.
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Dekking, prijs en service zijn belangrijk voor 
loyaliteit

De volgorde van wat men aangeeft belangrijk te vinden bij een zorgverzekeraar:

1. Dekking (4.3 gemiddelde op 5 puntsschaal)
2. Prijs (4.1)
3. Service (4.0)

In een regressie op de NPS komt de volgende volgorde naar voren:

1. Prijs (Beta 0.43)
2. Dekking (0.37)
3. Service (0.33)

41



Conclusies en implicaties
• Vergeleken met vorig jaar zijn de verschillen gering. 10% is van plan te gaan switchen, net als vorig jaar.
• Men is vergeleken met vorig jaar iets tevredener over de zorg (van 78% vorig jaar naar 83% nu). De 

tevredenheid over de zorgverzekeraars is iets gedaald (NPS van +42% naar 39%).
• Switchgedrag komt met name voor bij mensen met een lagere betrokkenheid bij de zorgverzekering, die 

minder beroep doen op de zorg en minder over een aanvullende verzekering beschikken. Ze zien weinig 
verschillen tussen de zorgverzekeringen en prijs geeft dan de doorslag. Deze groep wisselt vaak jaarlijks van 
zorgverzekering.

• Mensen met een hoge betrokkenheid, meer zorgbehoefte en een aanvullende verzekering zijn bang deze 
kwijt te raken bij switch, wat hun belemmert bij de switchintentie.

• Switch komt vooral voor bij mensen die prijs belangrijk vinden. Dekking en service belangrijk vinden werkt 
remmend op switchgedrag, evenals veel zorgbehoefte en een collectiviteitskorting.

• Corona in de nabije omgeving heeft geen invloed op switchgedrag.
• Verzekeraars die lokaal sterk aanwezig zijn hebben een loyalere klantenkring (De Friesland in Friesland; 

Menzis in Groningen en Univé in Drenthe).
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Conclusies en implicaties
Implicaties voor zorgverzekeraars:
• De groep switchers komt op de laagste prijs af maar kost ook het minste door weinig zorgbehoefte. Is dus 

wel een interessante groep.
• Collectiviteitskorting is een effectief loyaliteitsinstrument. De overheid wil dit beperken (korting van max.10% 

naar 5% en minder collectiviteiten). De zorgverzekeraars moeten op zoek naar een nieuw instrument.
• Aanvullende verzekeringen zorgen voor meer loyaliteit, de drempel om hiervan gebruik te maken dient zo 

laag mogelijk te zijn.
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