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De periode tussen Prinsjesdag en Nieuwjaar is traditioneel het hoog-
seizoen voor de zorgverzekeringsbranche. Overal zijn aanbieders 
zichtbaar in het straatbeeld en online. De geldstromen voor onze 
zorg gaan grotendeels langs deze partijen en in 2017 zetten zij 
gezamenlijk ruim 43 miljard om1. Dat gaat steeds meer online.
Zo maakte in 2012 al 80% van de consumenten online de overstap 
naar een andere zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar ook doelwit van fraude
Ondanks die enorme geldstromen en het grote belang van online, zijn 
zorgverzekeringen niet de eerste branche waaraan mensen denken als het 
over online fraude en misbruik gaat. Dat imago kleeft nog steeds vooral 
aan de bankensector. Maar de laatste jaren zijn ook zorgverzekeraars 
regelmatig doelwit van cybercriminelen en andere kwaadwillenden. De 
gegevens en data van verzekerden (DigiD, polisnummers, etc.) kunnen 
in verkeerde handen gebruikt worden om fraude te plegen. Denk daarbij 
aan valse declaraties of het aanpassen van rekeningnummers. Vaak 
gebruikt men daarvoor domeinnamen die sterk lijken op een merk- of 
handelsnaam.

Analyse van actieve domeinnamen
In dit whitepaper heeft SIDN een analyse gemaakt van in Nederland 
actieve .nl-domeinnamen die sterke gelijkenissen vertonen met 
merk- en of handelsnamen van bekende zorgverzekeraars. Voor al 
deze domeinnamen is vervolgens in beeld gebracht hoe zij gebruikt 
worden en welke risico’s daaraan voor de betrokken merken en voor 
internetgebruikers verbonden kunnen zijn.

De geaggregeerde resultaten zijn samengevat in dit whitepaper die dient 
als een illustratie en benchmark. Niet alleen voor professionals in de 
zorgverzekeringsbranche zelf, maar ook daarbuiten. In het whitepaper 
gaan wij in op:
1. De gehanteerde onderzoeksmethode
2. De resultaten en duiding daarvan
3. Hoe partijen in de markt zelf misbruik kunnen detecteren en bestrijden

Vanzelfsprekend zijn er verschillen tussen de zorgverzekeringsbranche 
en andere branches en  zijn er tussen merken duidelijke verschillen. Als 
je meer wilt weten, neem dan gerust contact op met SIDN via de gegevens 
in het colofon.

1 Rijksoverheid, Zorgverzekeringsmarkt 2017

1  Inleiding
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Er zijn in Nederland 24 zorgverzekeraars actief. Deze zorg
verzekeraars werken onder meerdere merk en handelsnamen en 
vaak via intermediairs of volmachten. Hierdoor is het merken
landschap in de branche sterk versnipperd. Voor deze whitepaper 
hebben wij 52 merk en handelsnamen van de 9 grootste 
zorgverzekeraars onderzocht, zie het overzicht hierna.

Scan en analyse van de domeinnamen
Op al deze namen voerden wij een scan uit met hulp van de 
Domeinnaambewakingsservice (DBS). Daarbij is de volledige .nl-zone 
doorzocht. In totaal gaat het daarbij om een bronbestand van 9 à 10 
miljoen domeinnamen. Iedere domeinnaam die semantisch sterk lijkt 
op een van de genoemde merk- of handelsnamen hebben wij vervolgens 
nader geanalyseerd. De gehele scan is begin augustus 2018 uitgevoerd en 
duurde enkele dagen.

Controle op merkinbreuk
Daarbij moeten we aantekenen dat semantische overeenkomst nog geen 
merkinbreuk inhoudt. Er zijn veel merk- en handelsnamen die sterk op 
elkaar lijken, maar in de praktijk zo verschillend gebruikt worden dat 

van verwarring bij de consument geen sprake zal zijn. Zo is VVGZ geen 
concurrent van de zorgverzekeraar, maar een voetbalclub uit Zwijndrecht. 
Er is dus altijd een menselijke controle nodig.

Uiteindelijk gaat het om de inhoud. Per domeinnaam is daarom gekeken 
hoe deze in de praktijk gebruikt wordt en of dit gebruik schade aan het 
merk of de internetgebruiker kan toebrengen. Daarbij is niet alleen 
gekeken naar daadwerkelijk wederrechtelijk gebruik, maar ook naar 
gebruik dat op andere manieren afbreuk kan doen aan het merk, zoals  
het plaatsen van dubieuze content (pornografie, gokken, etc.).

Bij alle resultaten benadrukken wij 2 dingen:
-  Een vermoeden van misbruik is niet hetzelfde als juridisch bewijs dat 

dit ook daadwerkelijk zo is. Daar moet – uiteindelijk – de rechter over 
oordelen.

-  De analyse geeft de stand van zaken weer ten tijde van de scan 
(peildatum 1 augustus 2018). Vanzelfsprekend kan de situatie sindsdien 
veranderd zijn. Sites die op dat moment verdacht waren zijn het dus 
mogelijk niet meer.

2  Opzet van het whitepaper
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https://www.sidn.nl/dbs


2  Opzet van het whitepaper

Tabel 1: Onderzochte verzekeraars en merken

MerkenVerzekeraars

pnozorg

prolife

promovendum

salland

stadholland

umczorgverzekering

unitedconsumers

unive

vgz

vvaa

zekur

ziezo

zilverenkruis

zorgdirect

zorgenzekerheid

iza

izz

menzis

nationalacademic

nationalenederlanden

ohra

onvz

ozf

pma

Achmea

ASR

CZ

DSW

ENO

Menzis

ONVZ

VGZ

Zorg & Zekerheid

anderzorg

asr

avero

azvz

besured

bewuzt

czdirect

deamersfoortse

defriesland

ditzo

dsw

eno

fbto

hema

intwente

interpolis

intwente

iptiq
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De analyse leverde 14781 domeinnamen op die sterk lijken op de 
onderzochte labels. Uitgesplitst naar toepassing levert dat het volgende 
beeld op:

3  Resultaten overall

Tabel 2: op zorgverzekeringsmerken lijkende domeinnamen naar 
daadwerkelijk gebruik per 1 augustus 2018

Adult

Alleen e-mail

Geparkeerde site

Niet van toepassing

Normale site

Ongebruikt

Phishing site

Reageert niet

Reclamenetwerk

Redirect naar originele domeinnaam

'Te koop' site

Verwijderd

Grand Total
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4  Phishing

Phishing is de categorie die direct in het oog springt. Bij phishing 
is er sprake van internetfraude waarbij de oplichter het slachtoffer 
naar een valse webpagina lokt.  
 
Doel is het verkrijgen van persoonlijke gegevens, zoals bank- of identiteits-
gegevens. In de tabel van hoofdstuk 3 gaat het om een vermoeden van 
phishing, omdat op basis van een scan de intentie van de website niet 
te bewijzen is. Het vermoeden is gebaseerd op een combinatie van site-
eigenschappen, waaronder het opvragen van gegevens die voor phishing 
gebruikt kunnen worden. Dat kan om daadwerkelijke phishing gaan, 
maar soms gaat het om een aanbieder (bij voorbeeld een intermediair) 
die de beveiliging van zijn eigen site niet op orde heeft.

Malware verspreiden via een merk
Een voorbeeld van phishing dat uit de scan naar voren kwam was de 
domeinnaam univezorgzaam.nl. Deze domeinnaam leidde niet naar een 
website of app van Univé, maar naar appsware.com en een scherm waar 
de bezoeker aangemoedigd wordt een ‘veilige browser’ te installeren. 
Deze bevat malware die in de praktijk erg moeilijk te verwijderen 
is. De merknaam van Univé werd hier dus misbruikt om malware te 
verspreiden. Een zelfde gedrag werd aangetroffen op de domeinnaam 
fbtomail.nl.
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Voorbeeld: de bestemmingspagina van univezorgzaam.nl

https://malwaretips.com/blogs/remove-rep-appscase-com/ 


In de scan troffen wij geen bewijs aan voor zorg gerelateerde malafide 
praktijken. De aangetroffen voorbeelden gebruikten de naam van de 
zorgverzekeraar primair voor generiek misbruik als malwaredistributie. 
Wel wijzen wij erop dat het onderzoek geen uitspraken kan doen over 
mail die vanaf dergelijke domeinen verstuurd wordt.

4  Phishing

Wel of geen misbruik?
Maar niet alle mogelijke matches zijn duidelijk merkmisbruik. Zo is er de 
domeinnaam bensure.nl die sterk lijkt op besured.nl. Bensure verwijst 
daarbij door naar poliswijzer.nl waar gegevens worden gevraagd. De 
organisaties achter beide sites zijn echter legitieme bedrijven die in de 
zorgverzekeringsbranche actief zijn. Dit voorbeeld laat goed zien dat een 
domeinnaam die sterk lijkt op een merknaam én door de automatische 
analyse van de domeinnaambewakingsservice als phishing wordt 
geclassificeerd, nog geen bewijs is voor daadwerkelijke phishing. Er is 
daarom altijd menselijke controle nodig op de geautomatiseerde analyse. 
De sites waarop adult content geconstateerd is, zijn inmiddels aangepast. 
Meestal betreft het hier eigenaren van domeinnamen die externe advertenties 
op hun domeinnaam toelaten. Enkele advertentienetwerken plaatsen dan 
ook advertenties voor adult content of gokken, wat indirect weer afbreuk 
doet aan het merk waar de domeinnaam gelijkenissen mee bevat.

De grootste groep is echter de groep domeinnamen met sterke gelijkenissen 
die niet actief gebruikt worden. Met ‘niet actief gebruikt’ bedoelen we 
domeinnamen die wel geregistreerd zijn, maar die niet in gebruik zijn 
omdat er geen website of mail aan gekoppeld is. Daardoor is het van 
buitenaf niet te zien of de houder kwaad in de zin heeft (bijvoorbeeld 
zorgzekur.nl, asrlease nl).
Hoewel ogenschijnlijk onschuldig kan zo’n domeinnaam in korte termijn 
opgetuigd worden voor malafide doeleinden zoals spam. 
Het is daarom zeker niet verstandig dit zo maar toe te laten. Wel is ook 
hier een menselijke controle gewenst: soms gaat het in deze gevallen 
om een goedbedoelende intermediair die zich niet bewust is van de 
procedures en regels rond het gebruik van een merknaam.
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Zoals het voorbeeld van de intermediair al aangeeft: zorgverzekeraars 
werken niet in een vacuüm. Een extra reden om alert te zijn. Uit onze 
analyse van de 52 merknamen kwamen 3 groepen naar voren die de 
merken van zorgverzekeraars gebruiken:

- Intermediairs en partners die namens een zorgverzekeraar optreden
  Deze ontwikkelen sites vaak in eigen beheer. Hoewel deze sites vaak 

goed in elkaar zitten, is ook hier de kwaliteit wisselend. Een voorbeeld 
is caserachmea.com Deze site biedt zorgverzekeringen aan aan in 
Spanje wonende Nederlanders. Deze domeinnaam heeft niet eens een 
TLS-certifcaat, maar vraagt wel persoonsgegevens op (caserachmea.nl). 

-  Belangengroepen die actie voeren tegen misstanden in de zorg-
verzekeringssector 

  Uit onze analyse kwam naar voren dat een behoorlijk aantal mogelijke 
phishingsites door deze partijen geregistreerd zijn. Voornaamste

 risico is dat deze sites vaak niet voldoen aan zeer basale security-eisen  
 als TLS.
- Malafide zorgbedrijven 
  Het oprichten van rechtspersonen om zorgkosten voor niet-geleverde 

diensten te declareren. Deze vorm van misbruik is in de praktijk lastig 
online te bestrijden, omdat er geen directe naamgevingslink met de 
zorgverzekeraar is. Wel kan monitoring voorkomen dat dergelijke 
bedrijven zorgverzekeraars als ‘referentie’ op hun site plaatsen. 

- Concurrenten
  Het blijft verleidelijk om mee te liften op de merknaam van een 

concurrent. Binnen de zorgverzekeringsbranche hebben wij hier geen 
voorbeelden van gevonden.

Zorgverzekeraars bevelen wij daarom aan deze partijen te monitoren en 
waar mogelijk ook eisen te stellen aan de websites die zij gebruiken 
(bijvoorbeeld bij intermediairs en partners).

5   Zorgverzekeraars en derden
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Voorbeeld: de homepage van caserachmea .nl

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2143691/Medewerkers-omstreden-Rigtergroep-starten-nieuwe-zorgbedrijven


-

Zoals bovenstaande voorbeelden aantonen is merkmisbruik via een 
domeinnaam een reële bedreiging, maar niet altijd eenduidig te 
herkennen. Hoe moeten zorgverzekeraars en andere bedrijven hier 
nu mee omgaan? Een aantal overwegingen zijn belangrijk.

1. Wat is de eigen naamstrategie?
Als bedrijf moet je in je communicatie duidelijk maken welke 
domeinnamen van jou zijn en dus te vertrouwen zijn. Daarbij kun je het 
jezelf makkelijker maken door consistent te zijn. Hoe meer variatie in 
online naamgeving, hoe makkelijker verwarring ontstaat. Daarbij kun je 
ook kritisch zijn op de extensie die je gebruikt. Wanneer je in Nederland 
uitsluitend .nl gebruikt is dat voor gebruikers een signaal dat een site 
met jouw merk die eindigt op een andere extensie niet in de haak is. 
Kwaadwillenden zijn vaak erg creatief met extensies (bijvoorbeeld 
de fictieve domeinnaam http://menz.is die in feite in IJsland 
geregistreerd is).

2. Wat zijn de (interne) procedures rond domeinnamen?
Een verzekeraar heeft te maken met medewerkers, externe leveranciers, 
intermediairs en vestigingen. Zorg dat er een uniform registratiebeleid is 
en een centrale administratie. Wanneer iedereen zelfstandig domeinnamen 
registreert is het voor de organisatie na verloop van tijd onmogelijk om 
de ‘eigen’ domeinnaamregistraties te onderscheiden van registraties van 
kwaadwillenden. In de praktijk zien wij regelmatig dat bedrijven een 
‘misbruiker’ dagvaarden die in werkelijkheid een relatie van de organisatie 
blijkt te zijn.

3. Stel uniforme eisen aan eigen websites en die van relaties
Veel domeinnamen worden door de domeinnaambewakingsservice als 
verdacht bestempeld, omdat ze in technische zin niet voldoen aan de 

voor het doel gebruikelijke standaarden (bij voorbeeld geen TLS). Zorg er 
daarom voor dat interne medewerkers, leveranciers en intermediairs de 
merknaam alleen gebruiken op sites die aan de eisen op het gebied van 
security en privacy voldoen. Kijk voor tips op veiliginternetten.nl. Goed 
voorbeeld doet goed volgen: wanneer eigen sites aan alle eisen voldoen, 
zullen internetgebruikers een inferieure malafide site sneller spotten.

4. Detecteer in een vroeg stadium
Om te profiteren van een malafide domeinnaam is het voor kwaad-
willenden noodzakelijk dit zo lang mogelijk in de lucht te houden. Onze 
Domeinnaambewakingsservice kan een mogelijk malafide domeinnaam maar 
ook met alle andere extensies zoals .com, .eu of .fr, al opsporen vóórdat 
de site live is. opsporen vóórdat de site live is. Snel optreden maakt je 
organisatie als doelwit onaantrekkelijk. 

5. Wees extra alert tijdens het ‘hoogseizoen’.
Uit Europees onderzoek blijkt dat cybercriminelen graag meeliften op 
drukke periodes wanneer mensen minder alert zijn. Een goed voorbeeld 
is de piek in e-commercefraude in aanloop naar de feestdagen. Voor 
zorgverzekeraars betekent dit dat het najaar wanneer mensen mogelijk 
overwegen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar een 
periode is om goed op te letten.

6. Ken en gebruik de geschillenregelingen
Veel bedrijven zijn zich er onvoldoende van bewust hoe ze tegen 
online merkmisbruik kunnen optreden. In de praktijk kent bijna iedere 
domeinnaamextensie een geschillenregeling die een bedrijf in staat 
stelt om zonder tussenkomst van de rechter zeer snel en tegen beperkte 
kosten op te treden. Voor .nl zijn die regelingen te vinden op sidn.nl.  
Voor .com en andere extensies zijn deze te vinden op de website van de 
verantwoordelijke registry of op ICANN.org.

6  Hoe om te gaan met merkmisbruik domeinnamen
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https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/bedrijfswebsite/beveiliging-website-testen/ 
https://www.sidn.nl/t/nl-domeinnaam 
https://www.sidn.nl/dbs


Onze analyse laat zien dat er ook voor zorgverzekeraars goede redenen 
zijn het internet te monitoren. Misbruik, maar ook misverstanden met 
partners en verkeerde content kunnen het merk onbedoeld schade 
toebrengen. Een scherp domeinnamenbeleid, actieve monitoring en 
gebruik van de geschillenregelingen kunnen veel problemen voorkomen. 
Meer weten? Neem contact op met SIDN via de gegevens in de colofon.

7   Advies
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SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) beheert het 
.nl-domein en regelt de registratie van de .nl-domeinnamen. Daarnaast 
zet SIDN zich in voor veiliger internet, onder meer door het delen van 
kennis, de ontwikkeling van nieuwe diensten en standaarden, maar ook 
door ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan een beter internet.

8  Over SIDN
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Aan dit whitepaper werkten mee:
 
Michiel Henneke – Marketingmanager
Pim Pastoors – Productmanager New business Marketing en Sales
Marnie van Duijnhoven – Communicatiemanager
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van onze 
Domeinnaambewakingsservice. 
Wil je hier meer over weten of heb je andere vragen?
Mail dan naar
dbs@sidn.nl
 
SIDN
Postbus 5022
6802 EA Arnhem
Meander 501
6825 MD Arnhem
T +31 (0)26 352 55 00
www.sidn.nl

Colofon 
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