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AVMV 

 NIEUWSBRIEF 2010-2 
 
10-02 NMa vraagt oordeel AVMV over fusie Achmea en De Friesland 

 
 
De NMa doet onderzoek naar de voorgenomen fusie tussen Achmea en 
De Friesland. Onderstaande vragen heeft de AVMV in verband hiermee 
onlangs voorgelegd gekregen van deze instantie. Het bestuur heeft 
deze beantwoord. Wij hebben naar de NMa aangegeven dat wij ook 
onze leden hierover willen raadplegen. 
 
Bij deze het verzoek aan u om uw mening te geven en naar ons te 
sturen, bij voorkeur naar info@avmv.nl en anders naar  
AVMV, Postbus 85, 3980 CB  Bunnik. 
 
 
NMa-vragen: 
 
Keuzegedrag verzekerden 

1. Wat zijn volgens u de belangrijkste factoren op basis waarvan 
een verzekerde een zorgverzekering uitkiest? In hoeverre speelt 
hierbij de regionale oorsprong van een zorgverzekeraar een rol 
en is dit de afgelopen jaren veranderd? 

2. In hoeverre bieden zorgverzekeraars in verschillende regio’s in 
Nederland verschillende polissen aan? 

3. Zie u verschil in het aanbod van zorgverzekeringen in Friesland 
ten opzichte van de rest van Nederland, zowel in aantal als in 
inhoud van de polissen? 

4. In hoeverre zijn verzekereden volgens u bereid om over te 
stappen naar een andere zorgverzekeraar? 

5. Wat zijn de nadelen voor verzekerden wanneer zij over willen 
stappen naar een andere zorgverzekeraar? In uw antwoord graag 
een onderscheid maken naar basisverzekering en aanvullende 
verzekering 

6. Ziet u verschil in bereidheid om over te stappen in Friesland in 
vergelijking met andere regio’s in Nederland? 
 

7.  
Patiëntencollectiviteiten 

8. Kunt u een overzicht aanleveren van de belangrijkste 
patiëntencollectiviteiten in Friesland? 
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Gevolgen van de fusie 

9. Wat zijn de gevolgen van deze concentratie: 
(i) Voor verzekerden? 
(ii) voor de zorginkoopmarkt in de regio? 
(iii) voor de zorgverzekeringsmarkt? 

 
Indien u inzage wilt hebben in de antwoorden die het bestuur reeds 
aan de NMa heeft gegeven, kunt u deze bij ons opvragen door per mail 
een verzoek te sturen naar info@avmv.nl . U krijgt dan de antwoorden 
van het bestuur per mail. 
 

 
 


