FEITENBLAD

Meerderheid wil het hele jaar door kunnen overstappen van zorgverzekeraar
In dit feitenblad staat beschreven hoe verzekerden aankijken tegen de periode om over te
stappen van zorgverzekeraar. Met behulp van 2 stellingen is er gepolst of verzekerden
vinden dat ze alleen in een vaste periode zouden moeten kunnen overstappen (zoals nu
het geval is van half november tot en met januari) of het hele jaar door. De data zijn
verzameld in februari 2019 binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.
Ik vind dat ik alleen in een vaste periode moet
kunnen overstappen van zorgverzekeraar
(n = 636, gewogen)
Ik vind dat ik het hele jaar door moet kunnen
overstappen van zorgverzekeraar (n = 665, gewogen)

(helemaal) mee oneens

51%

23%

18%

niet mee oneens, niet mee eens

21%

27%

59%

(helemaal) mee eens

Ongeveer een kwart van de verzekerden (27%) geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de
mogelijkheid om alleen in een vaste periode te kunnen overstappen van zorgverzekeraar. Bijna zes op
de tien (59%) geeft aan de mogelijkheid te willen hebben om het hele jaar door te kunnen
overstappen.
Verzekerden van 65 jaar en ouder zijn het vaker (helemaal) eens (36%) met de mogelijkheid om alleen
in een vaste periode te kunnen overstappen dan verzekerden jonger dan 65 jaar (25%)*. Er zijn geen
significante verschillen naar geslacht en opleiding voor beide stellingen.
* p-value = 0.01 (chi-square)
Methode
Steekproef
Respons

Respondenten

Vragenlijst (schriftelijk en online) binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het
Nivel in februari 2019.
N=1.500, representatief voor de algemene bevolking in Nederland van 18 jaar en ouder naar
leeftijd en geslacht.
715 respondenten (48%). De samenstelling van deze groep respondenten was naar leeftijd
en geslacht niet helemaal representatief voor de algemene bevolking van 18 jaar en ouder in
Nederland, ook al was de steekproef dit wel. Er is dan ook een weging toegepast om hiervoor
te corrigeren.
55% is vrouw, 45% is man. 19% is 18-39 jaar, 50% is 40-64 jaar en 32% 65 jaar of ouder.

Meer weten? Onderzoek doen met het
Consumentenpanel Gezondheidszorg?
• Mail met consumentenpanel@nivel.nl
• Of kijk op onze website.
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