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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
Jaarlijks brengt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn rapport Pakketadvies uit 
aan de minister van VWS. In dit rapport bundelt het CVZ alle adviezen die het dat jaar 
uitbrengt - of al heeft uitgebracht - over aanpassing van de basisverzekering in het kader 
van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Een pakketadvies bevat onder meer adviezen om bepaalde zorginterventies, 
zoals trommelvliesbuisjes of bepaalde geneesmiddelen, onderdeel te maken van de 
basisverzekering, of juist niet of niet meer. Het CVZ wil zijn toekomstige pakketadviezen 
aanvullen met een diagram/schema, waarin duidelijk wordt hoe de bevolking over de 
voorgestelde veranderingen denkt. Daarom heeft het CVZ het NIVEL, het LUMC en de 
VU gevraagd om een onderzoek te doen naar hoe de preferenties, ofwel voorkeuren, van 
burgers voor de in de pakketadviezen genoemde zorginterventies kunnen worden 
gemeten.  

 
Het doel van het Preferentieonderzoek PakketAdviezen (PrePA) was om te bepalen hoe 
de preferenties van de Nederlandse bevolking voor zorginterventies gemeten zouden 
kunnen worden. In de studie is ook onderzocht wat de preferenties met betrekking tot de 
beoordeelde zorginterventies zijn. Waarom bepaalde interventies hoger worden 
gewaardeerd dan andere was geen onderdeel van het onderzoek. 

 
In de PrePA studie zijn drie waarderingsmethoden onderzocht en vergeleken. Dit zijn 
Ordenen en Waarderen (OW), Contingent Valuation (CV) en de Budget Methode (BM). 
Er is voor alle waarderingsmethoden een internetapplicatie ontwikkeld. Voor alle 
waarderingsmethoden gold dat respondenten vijf zorginterventies kregen aangeboden. 
Deze zorginterventies werden, voordat respondenten een taak kregen, uitgebreid 
beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. Tijdens het uitvoeren van de taak 
konden respondenten de beschrijvingen nogmaals lezen door op een informatie-icoon te 
klikken. In totaal zijn 29 zorginterventies beoordeeld. Voor het onderzoek zijn 4.394 
panelleden uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg en het Verzekerdenpanel 
benaderd. Beide panels worden beheerd door het NIVEL. Het aantal volledig ingevulde 
vragenlijsten was 2.498 (responspercentage 57%). 

 
 
Ordenen en Waarderen 

Bij ordenen werd aan respondenten gevraagd om vijf zorginterventies die links op het 
scherm stonden afgebeeld in volgorde van belangrijkheid te zetten (rechts op het scherm) 
(zie figuur 1). Vervolgens werd aan dezelfde respondenten gevraagd om de 
zorginterventies te waarderen. Zij konden op een schaal een score van belangrijkheid 
geven tussen 0 en 100 (zie figuur 2). 
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Figuur 1 Ordenen als voorgelegde waarderingsmethode om preferenties in kaart te 
brengen 

 

 
Figuur 2 Waarderen als voorgelegde waarderingsmethode om preferenties in kaart te 

brengen 
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Contingent Valuation 
 
Bij Contingent Valuation werd respondenten gevraagd of zij bereid waren om maximaal 
een bepaald bedrag (de werkelijke kosten per premiebetaler) extra te betalen om een 
zorginterventie op te nemen in de basisverzekering. Hierop konden de respondenten ‘ja’ 
of ‘nee’ antwoorden. Als respondenten ‘ja’ antwoordden, werd het bedrag verhoogd net 
zolang totdat het bedrag zo hoog was dat de respondenten ‘nee’ antwoordden. Wanneer 
respondenten op de eerste vraag ‘nee’ antwoordden, werd het bedrag verlaagd totdat ze 
‘ja’ antwoordden. Op deze manier kon de maximale betalingsbereidheid worden 
vastgesteld (zie figuur 3). 

 
 

Figuur 3 CV als voorgelegde waarderingsmethode om preferenties in kaart te brengen 

 
 

Budget Methode 
 
Bij de Budget Methode werd aan respondenten gevraagd of zij een zorginterventie wel of 
niet in de basisverzekering wilden. De vijf zorginterventies stonden links op het scherm 
(zie figuur 4). Rechts stonden twee vakken waar mensen de zorginterventies naartoe 
konden slepen. In het bovenste vak plaatsten zij de zorginterventies die zij wel in de 
basisverzekering wilden en in het onderste de zorginterventies die zij niet in de 
basisverzekering wilden. Met elke zorginterventie die zij aan de basisverzekering 
toevoegden, zagen zij de totale premie die zij zouden moeten betalen voor de 
basisverzekering toenemen. 
 
De geschiktheid van de drie verschillende waarderingsmethoden is getest aan de hand van 
verschillende criteria, namelijk respons en uitval, cognitieve belasting, theoretische 
validiteit, inhoudsvaliditeit, benodigde tijd, gerapporteerde moeilijkheid en 
onderscheidend vermogen. 
 
 
 
 
 



10 Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 

Figuur 4 BM als voorgelegde waarderingsmethode om preferenties in kaart te brengen 

 
 
Hoofdbevinding: Elk van de onderzochte waarderingsmethoden is geschikt 
om de preferenties van de bevolking te meten 
 
De preferenties van de bevolking voor het opnemen van zorginterventies in de 
basisverzekering kunnen gemeten worden met elk van de drie waarderingsmethoden die 
in het onderzoek zijn vergeleken. Er zijn slechts beperkte verschillen wat betreft 
theoretische validiteit, benodigde tijd, gerapporteerde moeilijkheid en onderscheidend 
vermogen. De waarderingsmethoden geven een vergelijkbaar beeld wat betreft de 
preferenties, waardoor geen harde criteria zichtbaar zijn geworden voor de keuze van een 
waarderingsmethode.  

 
 
Onderzochte overwegingen die kunnen worden meegenomen bij de keuze 
van een waarderingsmethode 
 
De waarderingsmethoden verschillen wel op een aantal criteria. Deze kunnen meewegen 
bij de keuze van een waarderingsmethode bij toekomstige pakketadviezen.  
• Theoretische validiteit: Voor alle waarderingsmethoden is er een verband gevonden 

tussen de kans dat iemand een zorginterventie nodig heeft en de preferentie die 
mensen hebben voor deze zorginterventie.  

• Benodigde tijd: De tijd die respondenten nodig hebben om een taak af te ronden ligt 
voor CV lager dan voor BM en OW. Respondenten deden gemiddeld 11-13 minuten 
over de verschillende waarderingsmethoden (figuur 6.1). Tegelijkertijd geldt dat de 
respons en uitval voor de drie waarderingsmethoden vergelijkbaar en acceptabel is. 
Ook de cognitieve belasting is voor de drie waarderingsmethoden vergelijkbaar.  

• Gerapporteerde moeilijkheid: Respondenten geven aan dat zij CV moeilijker vinden 
dan OW (zie paragraaf 3.5.2 en 4.5.2). Verder vindt men het waarderen binnen OW 
en BM vergelijkbaar van moeilijkheid (zie paragraaf 6.1.3). Daarbij is het wel 
verstandig om respondenten niet te vaak met een moeilijkere waarderingsmethode te 
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belasten. Hiermee zou bij de frequentie van mogelijk vervolgonderzoek rekening 
gehouden moeten worden.  

• Onderscheidend vermogen: Het onderscheidend vermogen is voor BM en OW groter 
dan voor CV. Dit betekent dat BM en OW statistisch efficiënter zijn dan CV, zodat 
het aantal respondenten dat nodig is om verschillen in preferenties te kunnen vinden 
voor BM en OW beduidend lager is dan voor CV. Het aantal respondenten kan een 
overweging zijn bij de keuze van een waarderingsmethode omdat een kleiner aantal 
respondenten eenvoudiger te bereiken is voor onderzoek dan een groter aantal 
respondenten. In het hier beschreven onderzoek hebben we om een voldoende aantal 
respondenten te kunnen benaderen gebruik moeten maken van twee verschillende 
panels. 

 
 
Tabel 1 De verschillende waarderingsmethoden en hun relatieve geschiktheid 
 
 Ordenen en 

Waarderen 
Contingent 
Valuation 

Budget  
Methode 

respons en uitval (tabel 2.2 en 6.1) + + + 
cognitieve belasting (paragraaf 3.5.1, 4.5.1, 5.6.1) + + + 
theoretische validiteit (paragraaf 3.5.1, 4.5.1, 5.6.1) ++ ++ ++ 
inhoudsvaliditeit (tabel 6.3) + + + 
benodigde tijd (figuur 6.1) + +++ ++ 
gerapporteerde moeilijkheid (tabel 6.2 en paragraaf 3.5.1) ++ + ++ 
onderscheidend vermogen (figuur 6.4) ++ + ++ 

 
 
Secundaire vraag: wat zijn de preferenties van de Nederlandse bevolking 
 
De bevindingen van het onderzoek geven niet alleen een antwoord op de vraag welke 
waarderingsmethode geschikt is, daarnaast geeft het onderzoek ook een beeld van de 
preferenties van de Nederlandse bevolking voor een aantal zorginterventies die in de 
afgelopen jaren in pakketadviezen zijn besproken. De preferenties van de bevolking voor 
zorginterventies kunnen visueel worden weergeven (zie bijvoorbeeld figuur 5). Gezonde 
en zieke mensen verschillen nauwelijks in de preferenties die zij hebben voor het 
opnemen van zorginterventies in de basisverzekering. 
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Figuur 5 De gemiddelde waardering voor zorgbehandelingen met betrouwbaarheids-
intervallen, gemeten met OW totaal (N=1487)  
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Tot slot 
 
De gebruikte onderzoeksmethoden maken een jaarlijkse meting van preferenties onder 
een bevolkingspanel mogelijk. Wel bleek, ongeacht de methode van onderzoek, dat voor 
elk van de zorginterventies niet steeds dezelfde en ook niet alle benodigde informatie in 
de pakketadviezen beschikbaar is, zoals de prevalentie van de aandoeningen, het 
verwachte effect van de alternatieven, de grootte van het effect van de zorginterventies, 
de maatschappelijke kosten van de zorginterventies en de alternatieven en de extra 
premiekosten die de instroom van de alternatieven veroorzaakt. Om de vergelijkbaarheid 
te bevorderen zou in de toekomst al tijdens het opstellen van het pakketadvies 
systematisch aandacht kunnen worden besteed aan het verzamelen van alle benodigde 
informatie.  
Verder verdient het aanbeveling om de beslissing voor een toekomstige waarderings-
methode mede te laten afhangen van de precieze doelstellingen waarvoor de 
waarderingsmethode gebruikt wordt. Zo levert de waarderingsmethode Ordenen en 
Waarderen een directe ordening van het belang dat de bevolking hecht aan 
zorginterventies. Bij Contingent Valuation wordt een beeld gegeven van de maximale 
betalingsbereidheid van de bevolking voor zorginterventies en daarmee indirect of men 
een zorginterventie wel of niet in de basisverzekering tegen de gegeven kosten. Tot slot 
laat de Budget Methode rechtstreeks zien of men een zorginterventie wel of niet in de 
basisverzekering wil.  
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De drie waarderingsmethoden hebben dus een verschillende vraagstelling en focus, en 
sluiten daardoor aan bij verschillende beleidsmatige doelstellingen voor het 
preferentieonderzoek. Gelet op de beperkte verschillen in andere criteria, kunnen deze 
verschillen in vraagstelling en de onderliggende veronderstellingen van de methoden 
mede bepalend zijn bij de keuze van de gewenste waarderingsmethode. De keuze voor 
een specifieke waarderingsmethode kan daarom worden afgestemd op de plaats die CVZ 
wil gaan geven aan preferenties van de bevolking in het besluitvormingsproces. 
 
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het vaststellen van de onderliggende 
dimensies die de preferenties van de bevolking bepalen en wat de gevolgen zijn van 
framing van de zorginterventies. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het nader onderzoeken 
van het verschil tussen het verwijderen van zorginterventies uit het pakket in plaats van 
het opnemen van zorginterventies. Daarnaast gaat het bij onderzoek naar de effecten van 
framing om de mogelijke invloed van de media en de effecten van het persoonlijk 
formuleren van zorginterventies op de preferenties. 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Jaarlijks brengt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn rapport Pakketadvies uit 
aan de minister van VWS. In die rapporten bundelt het CVZ alle adviezen die hij dat jaar 
uitbrengt - of al heeft uitgebracht - over aanpassing van de basisverzekering in het kader 
van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Een pakketadvies bevat onder meer adviezen om bepaalde zorginterventies, 
zoals trommelvliesbuisjes of bepaalde geneesmiddelen, onderdeel te maken van de 
basisverzekering, of juist niet of niet meer. Het CVZ wil zijn toekomstige pakketadviezen 
aanvullen met een diagram/schema, waarin duidelijk wordt hoe de bevolking over de 
voorgestelde veranderingen denkt. Daarom heeft het CVZ het NIVEL, het LUMC en de 
VU gevraagd om een onderzoek te doen naar hoe de preferenties, ofwel voorkeuren, van 
burgers voor de in de pakketadviezen genoemde zorginterventies kunnen worden 
gemeten. In dit rapport worden verschillende waarderingsmethoden beschreven en 
vergeleken. Voordat we ingaan op het meten van preferenties van burgers zal eerst de 
achtergrond van het pakketbeheer door het CVZ worden beschreven. 
 
 

1.1 Achtergrond pakketbeheer 
 
Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006, is besloten dat alle Nederlandse 
burgers toegang moeten hebben tot hetzelfde basispakket aan zorg. Om dit mogelijk te 
maken, geeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) advies over de samenstelling 
van de basisverzekering en verduidelijkt hij wat daartoe behoort. Dit wordt de 
pakketbeheerstaak genoemd. Deze taak heeft betrekking op de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (Zwaap et al., 2009).  

Deze pakketbeheerstaak bestaat uit drie opeenvolgende stappen, namelijk ‘signaleren’, 
‘beoordelen’ en ‘evalueren’. Bij signaleren verzamelt het CVZ signalen uit de organisatie 
zelf en daarbuiten om te bepalen waar het zich met het pakketbeheer op zal richten. Dit 
mondt uit in een voorlopige pakketagenda voor twee jaar. Deze pakketagenda vormt de 
input voor de tweede stap: beoordelen. Het CVZ neemt een standpunt in of de te 
beoordelen zorgvorm volgens de wet- en regelgeving al dan niet deel uitmaakt van de 
verzekerde zorg en voor wie, dit wordt duiden genoemd. Een duiding kan ook gevolgd 
worden door een advies. In een dergelijk advies wordt een zorgvorm getoetst aan vier 
pakketprincipes, namelijk noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en 
uitvoerbaarheid. De eindproducten van deze stap zijn dus standpunten en adviezen, die 
aan de minister van VWS worden gepresenteerd. Als derde stap wordt geëvalueerd wat er 
met de adviezen en standpunten gebeurt (Zwaap et al., 2009). Voor het in dit rapport 
beschreven onderzoek is de tweede stap, het beoordelen, van belang. 
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In figuur 1.1 is de beoordeling van de zorginterventies in een schema weergegeven. De 
beoordeling bestaat uit verschillende onderdelen: consultatie van experts, assessment, 
conceptadvies, formele consultatie, appraisal, vaststellen van een advies en uitbrengen 
van het advies. Voor meer informatie over de verschillende onderdelen verwijzen wij 
naar de rapporten Pakketbeheer in de praktijk (Mastenbroek et al., 2006) en Pakketbeheer 
in de praktijk 2 (Zwaap et al., 2009). 
 
 

Figuur 1.1 Schematische weergave van het proces ‘beoordelen’ 

 
 
Tijdens de beoordeling wordt ook naar het maatschappelijk draagvlak voor het 
verzekeren van een zorginterventie door middel van opname in de basisverzekering 
gekeken. Om het maatschappelijk draagvlak te kunnen bepalen, is het van belang een 
beeld te krijgen van wat er in de maatschappij leeft. Hiervoor worden externe partijen 

Consultatie experts 

Assessment: 
- Noodzakelijkheid/Ziektelast 
- Effectiviteit 
- Kosteneffectiviteit 
- Uitvoerbaarheid 
- Lijst maatschappelijke overwegingen 
Output: noodzakelijk te verzekeren? 

Formele consultatie 

Appraisal: ACP Is het noodzakelijk de 
 zorg te verzekeren? 
Wegen commentaar op concept advies 
Inventariseren van overwegingen 
Richting en prioteiten bepalen 

Vaststellen advies door RvB

Uitbrengen advies aan de minister van VWS 

Concept advies 
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geconsulteerd, zoals zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Het is echter niet 
waarschijnlijk dat de partijen die het CVZ doorgaans raadpleegt over zijn adviezen 
voldoende representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (Zwaap et al., 2009). 
Daarom wil het CVZ meer weten over de preferenties van burgers in hun verschillende 
rollen als premiebetalers, consumenten of patiënten voor de zorginterventies waarover hij 
advies geeft. Het CVZ wil daartoe de pakketadviezen aanvullen met een diagram waarin 
het maatschappelijk draagvlak, gemeten als preferenties, voor de geadviseerde 
aanpassingen van de basisverzekering visueel wordt weergegeven. Het meten van de 
preferenties van burgers ten aanzien van de pakketadviezen staat centraal in het in dit 
rapport beschreven onderzoek. 
 
 

1.2 Doel onderzoek 
 
Doel van dit onderzoek is te bepalen hoe de preferenties van de Nederlandse bevolking 
voor zorginterventies gemeten kunnen worden. Hiernaast wordt in opdracht van het CVZ 
onderzocht wat de preferenties van de Nederlandse bevolking voor de beoordeelde 
zorginterventies zijn. In opdracht van het CVZ kijken we tevens naar verschillen in 
preferenties wanneer kosten wel en wanneer kosten niet worden meegenomen. Door deze 
twee varianten te vergelijken, kan onderzocht worden of er een verschil in preferenties is 
wanneer de respondenten wel of niet geïnformeerd worden over kosten. Ook wordt 
hierbij bekeken hoe belangrijk mensen kosten vinden. Tenslotte wil het CVZ weten of er 
verschillen in preferenties zijn tussen mensen met een goede gezondheidstoestand en 
mensen met een slechtere gezondheidstoestand. Preferenties van de bevolking worden 
gemeten met behulp van verschillende zogenaamde waarderingsmethoden. Op deze 
waarderingsmethoden wordt in paragraaf 1.4 ingegaan. 
 
 

1.3 Vraagstellingen 
 
De centrale vraagstelling luidt: 
 

‘Hoe kunnen de preferenties van de Nederlandse bevolking voor 
zorginterventies gemeten worden?’ 

 
Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende deelvragen: 
 

1a ‘Wat is een geschikte waarderingsmethode om de preferenties van de 
Nederlandse bevolking voor zorginterventies te meten?’ 

 Naast deze eerste deelvraag wilde het CVZ weten of het haalbaar is om 
meerdere waarderingsmethoden voor te leggen aan één respondent. Als 
namelijk blijkt dat dit mogelijk is en twee waarderingsmethoden elkaar 
aanvullen, kan er voor gekozen worden in het vervolg twee 
waarderingsmethoden aan te bieden. Op deze manier kan er meer 
informatie verkregen worden.  
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1b ‘Is het haalbaar om een respondent meerdere waarderingsmethoden 
voor te leggen?’ 

 
1c ‘Is de volgorde waarin de waarderingsmethoden wordt aangeboden van 

invloed op de resultaten?’ 
 

Naast de centrale vraagstelling heeft het onderzoek een secundaire vraag die voor het 
CVZ van belang is, namelijk:  
 

2 ‘Wat zijn de preferenties van de Nederlandse bevolking voor een 
 aantal binnen de pakketadviezen besproken zorginterventies?’ 

 
Deze preferenties worden gemeten in het kader van het onderzoeken van de 
waarderingsmethoden. 
 
De volgende deelvragen zijn te onderscheiden: 
 

2a ‘Wat zijn de preferenties van de Nederlandse bevolking voor een  
aantal binnen de pakketadviezen 2007, 2008 en 2009 besproken 
zorginterventies, gemeten met behulp van de verschillende 
waarderingsmethoden?’ 

 
2b ‘Verschillen de preferenties afhankelijk van of kosten wel of niet  

worden meegewogen?’ 
 
2c ‘Verschillen de preferenties tussen zieke en gezonde mensen?’ 

 
 

1.4 Preferenties meten 
 
Preferenties kunnen gemeten worden met behulp van waarderingsmethoden. 
Waarderingsmethoden zijn manieren waarop de preferenties van mensen voor bepaalde 
zaken onderzocht worden, in dit geval dus voor zorginterventies. In dit onderzoek vragen 
we mensen naar hun preferenties voor zorginterventies (de zogenaamde ‘stated 
preference’ waarderingsmethoden). Er zijn verschillende soorten waarderingsmethoden te 
onderscheiden. Drie hiervan gaan we op verzoek van het CVZ in dit onderzoek met 
elkaar vergelijken, namelijk:  
- Ordenen en Waarderen (OW); 
- Contingent Valuation (CV); 
- Budget Methode (BM).  
 
De vraag die gesteld wordt aan mensen verschilt per waarderingsmethode. Bij Ordenen 
en Waarderen wordt mensen gevraagd zorginterventies te ordenen van de zorginterventie 
die ze het belangrijkst vinden naar de zorginterventie die ze het minst belangrijk vinden. 
Vervolgens dienen ze door middel van een getal tussen 0 en 100 aan te geven hoe 
belangrijk ze iedere zorginterventie precies vinden. Bij Contingent Valuation wordt 



Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 19 

mensen gevraagd hoeveel geld ze overhebben voor een bepaalde zorginterventie. En bij 
de Budget Methode wordt mensen gevraagd aan te geven welke zorginterventies ze in de 
basisverzekering zouden willen en welke niet.  
De context is wel hetzelfde bij de verschillende waarderingsmethoden, namelijk de eigen 
individuele context van de respondenten. Respondenten moeten aangeven welke 
zorginterventies zij prefereren omdat ze deze belangrijk vinden en ze daarom graag in de 
basisverzekering zouden willen en niet omdat anderen ze wellicht belangrijk vinden. 
In dit onderzoek worden van iedere waarderingsmethode twee varianten onderzocht. Van 
Ordenen en Waarderen is er een variant waarbij de kosten van de zorginterventies in de 
beschrijvingen van de zorginterventies vermeld worden (OW met kosten) en een variant 
waarbij deze kosten niet vermeld worden (OW zonder kosten). Voor Contingent 
Valuation geldt hetzelfde (CV met kosten en CV zonder kosten). Van de Budget Methode 
is er een variant waarbij zorginterventies die daadwerkelijk in de basisverzekering zitten 
aan het begin van de taak al in de basisverzekering zitten (BM reëel) en een variant 
waarbij dat niet zo is (BM). De drie verschillende waarderingsmethoden zullen alle drie 
in aparte hoofdstukken besproken worden. 
 
 

1.5 De geschiktheid van de waarderingsmethoden meten 
 
Om de geschiktheid van de verschillende varianten van de waarderingsmethoden te meten 
(in de methodespecifieke hoofdstukken), is gebruik gemaakt van een aantal criteria, 
namelijk: 
- respons; 
- cognitieve belasting; 
- begrip van het principe van verzekeren; 
- theoretische validiteit; 
- inhoudsvaliditeit; 
- convergente validiteit; 
- betrouwbaarheid (alleen bij OW). 
Een deel van deze criteria wordt tevens gebuikt om de geschiktheid te bepalen van het 
aanbieden van twee waarderingsmethoden en om te bepalen of het uitmaakt of een 
waarderingsmethode als eerste of als tweede waarderingsmethode aangeboden wordt. 
 
Niet alle criteria worden op dezelfde manier getest bij de varianten van de verschillende 
waarderingsmethoden. Sommige criteria of manieren om een criterium te meten zijn bij 
de ene waarderingsmethode namelijk wel mogelijk en bij de anderen niet. Ook zijn 
sommige manieren om een criterium te meten volgens de literatuur bij de ene 
waarderingsmethode meer van belang dan voor de andere waarderingsmethoden. Zo 
wordt getoetst of respondenten het principe van verzekeren begrijpen. Dit principe houdt 
in dat mensen niet zelf hoeven te betalen voor aspecten die vergoed worden door de 
verzekering, wanneer ze deze nodig hebben, maar wel voor aspecten die niet vergoed 
worden door de verzekering. Er zijn verschillen tussen de BM, OW en CV in de manier 
waarop dit begrip getest wordt. Verder wordt ook de theoretische validiteit niet bij alle 
waarderingsmethoden op dezelfde manier gemeten. Bij CV wordt een bepaalde toets 
uitgevoerd om deze vorm van validiteit te meten. Er kan bij CV namelijk een bepaalde 
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bias voorkomen, waardoor de theoretische validiteit vermindert. Omdat deze bias niet 
voorkomt bij de BM en OW, wordt deze toets niet bij de BM uitgevoerd. De toets wordt 
wel bij OW gebuikt om de betrouwbaarheid te toetsen, welke weer uitsluitend bij OW 
getoetst wordt.  
 
De uiteindelijke vergelijking tussen de meest geschikte varianten van de waarderings-
methoden (hoofdstukken 6 en 7) wordt gedaan aan de hand van de volgende criteria: 
- respons en uitval; 
- cognitieve belasting; 
- theoretische validiteit; 
- inhoudsvaliditeit; 
- benodigde tijd; 
- gerapporteerde moeilijkheid; 
- onderscheidend vermogen. 
 
 

1.6 Opbouw van het rapport 
 
In hoofdstuk 2 worden de ontwikkeling van de vragenlijst, de onderzoeksopzet en enige 
data beschreven. In de volgende drie hoofdstukken worden de drie verschillende 
waarderingsmethoden besproken, te weten OW in hoofdstuk 3, CV in hoofdstuk 4 en BM 
in hoofdstuk 5. Per waarderingsmethode wordt besproken wat de waarderingsmethode 
inhoudt, hoe deze toegepast is op dit onderzoek, hoe de resultaten geanalyseerd zullen 
worden, of één van beide varianten meer geschikt is dan de andere variant, of het 
uitmaakt als de waarderingsmethode in combinatie met een andere waarderingsmethode 
aangeboden wordt en of de volgorde van aanbieding daarbij uitmaakt. Ook wordt in deze 
hoofdstukken de tweede onderzoeksvraag beantwoord, namelijk wat de preferenties zijn 
van de Nederlandse bevolking. In hoofdstuk 6 worden de varianten van de verschillende 
waarderingsmethoden samengenomen en worden de drie waarderingsmethoden met 
elkaar vergeleken. Hiermee wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag. 
Hoofdstuk 7 bevat de discussie en de conclusie. 
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2 Methode, onderzoeksopzet en data 
 
 
 
 
 
 
Het onderzoek betreft een internetvragenlijst onderzoek. Voor het testen van de 
verschillende waarderingsmethoden is gebruik gemaakt van het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg (box 2.1) en het Verzekerdenpanel (box 2.2). Beide panels worden 
beheerd door het NIVEL. 
 
Het onderzoek bestond uit een aantal onderdelen. Ten eerste is de hele opzet van het 
onderzoek tijdens een workshop met experts besproken. Ten tweede is geïnventariseerd 
welke zorginterventies in de pakketadviezen werden beschreven en voor welke 
zorginterventies het CVZ graag de preferenties wilde weten. Vervolgens zijn op basis van 
literatuur, focusgroepsgesprekken en met behulp van CVZ experts beschrijvingen van 
deze zorginterventies gemaakt, zodat deze aan respondenten konden worden voorgelegd. 
Ten vierde is voor de vragenlijst zelf een internetapplicatie ontwikkeld. Alvorens deze is 
uitgezet onder de respondenten, is deze getest door de onderzoekers zelf en onder een 
aantal testpersonen.  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de workshop, het opstellen van de interventie-
beschrijvingen, de ontwikkeling van de internetapplicatie, de onderzoeksopzet en de 
samenstelling van de onderzoekssteekproef. 
 
 
Box 2.1 Het Consumentenpanel Gezondheidszorg 
 

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat uit circa 3.000 mensen. De panelleden krijgen twee tot 
vier keer per jaar een schriftelijke vragenlijst voorgelegd over actuele en beleidsrelevante thema's. 
Sommige onderwerpen worden na één of twee jaar herhaald om te zien of de situatie is veranderd. Om te 
voorkomen dat mensen door de jaren heen meer dan gemiddeld geïnformeerd raken over de 
gezondheidszorg en om ‘enquêtemoeheid’ te voorkomen worden de panelleden om de twee à drie jaar 
vervangen door nieuwe panelleden. Mensen kunnen zich alleen op uitnodiging aanmelden als panellid. Op 
deze manier wordt ervoor gezorgd dat leden van het panel qua leeftijd en geslacht een representatieve 
afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder (Reitsma-van Rooijen en 
De Jong, 2009). 

 
 
Box 2.2 Het Verzekerdenpanel 
  

Het Verzekerdenpanel bestaat uit circa 7.500 mensen, die verzekerd zijn bij Univé, VGZ, IZZ of Trias. 
Het doel van dit panel is het verkrijgen van informatie over de ervaringen met en verwachting van mensen 
over de gezondheidszorg in het algemeen en over hun zorgverzekeraar. De uitkomsten van onderzoek 
worden gebruikt door de zorgverzekeraar om bijvoorbeeld de dienstverlening te verbeteren. De panelleden 
krijgen ongeveer drie keer per jaar een vragenlijst toegestuurd. Om ‘enquêtemoeheid’ te voorkomen, 
worden er voldoende panelleden geworven om de deelname aan afzonderlijke raadplegingen te kunnen 
rouleren (www.verzekerdenpanel.nl). 
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2.1 Workshop 
 
Om feedback te krijgen op het design van het onderzoek en de beschrijvingen van de 
zorginterventies, is er in november 2009 een workshop gehouden. Op basis van de 
workshop is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is besloten focusgroepsgesprekken 
te houden om meer inzicht te krijgen in de kenmerken die moeten worden genoemd in de 
interventiebeschrijvingen en is besloten om ordenen te combineren met waarderen. In 
bijlage 1 staat meer informatie over de workshop en in bijlage 2 staan alle belangrijke 
punten die uit de workshop naar voren zijn gekomen. 
 
 

2.2 Interventiebeschrijvingen 
 
Uit de Pakketadviezen 2007, 2008 en 2009 zijn 29 zorginterventies meegenomen in dit 
onderzoek, omdat het CVZ de preferenties van burgers voor deze 29 zorginterventies 
graag wilde weten. Voor het onderzoek naar preferenties was het van belang dat de 
zorginterventies op dezelfde manier beschreven zouden worden, zodat ze op een 
transparante en eerlijke manier met elkaar vergeleken konden worden. Daarom werden de 
zorginterventies beschreven aan de hand van vooraf bepaalde kenmerken, zoals de 
‘kosten’ en de ‘effectiviteit’ van de zorginterventie. Per kenmerk is reële 
interventiespecifieke informatie gegeven. Bij het kenmerk kosten was bijvoorbeeld 
vermeld dat de zorginterventie eenmalig 100 euro kost voor mensen die er gebruik van 
maken en bij het kenmerk effectiviteit was bijvoorbeeld vermeld dat kinderen een niveau 
van technisch lezen en spellen bereiken dat past bij hun leeftijd.  
 
Deze manier van het beschrijven van zorginterventies is vergelijkbaar met de 
gebruikelijke manier om zorginterventies te beschrijven bij een preferentieonderzoek naar 
zorginterventies, behalve dat elk kenmerk normaalgesproken uit verschillende niveaus 
bestaat. De niveaus voor kosten zouden bijvoorbeeld ‘laag’, ‘gemiddeld’ en ‘hoog’ 
kunnen zijn. Deze niveaus worden dan systematisch gevarieerd tussen de 
zorginterventies, waardoor er achteraf statistisch bepaald kan worden op basis van welke 
kenmerken de respondenten hun keuzes gemaakt hebben (Halvorsen, 2000). Het doel van 
het PrePA-onderzoek is echter om te bepalen welke waarderingsmethode het beste past 
voor het meten van preferenties, waarbij rekening wordt gehouden met de praktijksituatie. 
De waarderingsmethode moet geschikt zijn om de preferenties voor ‘echte’ 
zorginterventies te bepalen. Hieronder wordt de ontwikkeling van de beschrijvingen van 
de zorginterventies, interventiebeschrijvingen genoemd, beschreven. 
 
 

2.2.1 Gekozen kenmerken 
 
Op basis van literatuuronderzoek, besprekingen van het onderzoeksteam en de informatie 
die beschikbaar was bij het CVZ over de zorginterventies is een aantal kenmerken 
gekozen. Op basis hiervan zijn interventiebeschrijvingen gemaakt.  
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Deze interventiebeschrijvingen zijn vervolgens getest aan de hand van online focusgroep 
gesprekken, omdat dit een goede manier is om de kennis en verwachtingen van burgers te 
achterhalen. De opzet van de online focusgroepen en de gestelde vragen staan 
respectievelijk in bijlage 3 en 4. Uit deze gesprekken bleek dat deelnemers kenmerken 
misten en veel kenmerken en informatie onduidelijk vonden. De beschrijvingen zijn op 
basis van deze opmerkingen aangepast voor zover dit mogelijk was met de beschikbare 
informatie over de zorginterventies (zie bijlage 5 voor een beschrijving van de 
aanpassingen). 
 
Uiteindelijk is voor de kenmerken in tabel 2.1 gekozen. Figuur 2.1 is een 
voorbeeldinterventie. Het aantal kenmerken overschreed het geadviseerde aantal van vier 
tot zes kenmerken per zorginterventie (Bateman et al., 2005; Slothuus et al., 2002; Smith 
en Desvousges, 1986), maar alle kenmerken waren van belang om te noemen. 
 
 
Tabel 2.1 De kenmerken 
 
kenmerken uitleg kenmerken bronnen 

Zorginterventie Titel van de zorginterventie − 

Toelichting Korte beschrijving van de 
zorginterventie, de doelgroep van de 
zorginterventie en de ernst van de 
aandoening. 

Ernst aandoening: (Baltussen et al., 
2007; Green en Gerard, 2008) 

Aantal gebruikers Het aantal personen dat per jaar gebruik 
gaat maken van de zorginterventie. 

(Baltussen et al., 2007; Green en 
Gerard, 2008; Olsen et al., 2004; 
Schwappach, 2003) 

Verwacht effect  Het verwachte effect van de 
zorginterventie in woorden. Ook wordt 
vermeld of dit effect bewezen is. 
Wanneer bekend, worden de 
maatschappelijke kosten hierbij ook 
genoemd.  

Effect: 
(Baltussen et al., 2007; Green en 
Gerard, 2008; Ryan et al., 2001) 
Maatschappelijke kosten: 
(Ryan et al., 2001) 

Alternatief Korte beschrijving van de alternatieve 
zorginterventie die er is voor de 
aandoening waarvoor de zorginterventie 
bedoeld is. Dit alternatief heeft hetzelfde 
doel als de zorginterventie. Ook wordt 
vermeld of dit alternatief wel/niet of 
deels vergoed wordt vanuit de 
basisverzekering. 

(Green en Gerard, 2008) 

Kosten van de 
zorginterventie 

Het bedrag dat iemand moet betalen 
wanneer diegene de zorginterventie 
nodig heeft. Hier wordt er vanuit gegaan 
dat de zorginterventie niet in de 
basisverzekering zit.  

(Green en Gerard, 2008) 

- tabel 2.1 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 2.1 - 

kenmerken uitleg kenmerken bronnen 

Kosten van het alternatief Het bedrag dat iemand moet betalen 
wanneer diegene het alternatief voor de 
zorginterventie nodig heeft. 

− 

Hoogte eigen bijdrage Als een zorginterventie vergoed wordt 
vanuit de basisverzekering, kan het zijn 
dat mensen een eigen bijdrage moeten 
betalen wanneer ze de zorginterventie 
nodig hebben. Hier wordt die hoogte 
van de eigen bijdrage vermeld. 

(Booske et al., 1999) 

Extra kosten per 
premiebetaler 

Het bedrag dat elke premiebetaler per 
maand extra moet betalen als de 
zorginterventie in de basisverzekering 
zit. 

(Booske et al., 1999 ; Green et al., 
2008)  

 
 
Figuur 2.1 Een voorbeeld van een interventiebeschrijving 
 

Zorginterventie Dyslexiezorg 

Toelichting Bij dyslexiezorg worden ernstige lees- en spellingsproblemen 
(dyslexie) vastgesteld bij kinderen die basisonderwijs volgen. Deze 
kinderen krijgen vervolgens een speciale lees- en spellingstraining 
door een dyslexiebehandelaar. 

Aantal gebruikers Vaststellen lees- en spellingsproblemen: 1.200 personen per jaar. 
Behandelen lees- en spellingsproblemen: 4.250 personen per jaar. 

Verwacht effect  De kinderen bereiken een niveau van technisch lezen en spellen dat 
past bij hun leeftijd. Hierdoor hebben ze een bredere keuze voor 
vervolgonderwijs en daardoor een beter beroepsperspectief. Ook 
hebben ze minder zorgbehoefte. Deze effecten zijn bewezen. 

Alternatief Er is geen alternatief om ernstige lees- en spellingsproblemen 
(dyslexie) vast te stellen en te behandelen. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 4.300 euro. 

Kosten van het alternatief Er is geen alternatief. 

Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 

Extra kosten per 
premiebetaler 

0,03 euro per maand (0,36 euro per jaar) 

 
 

2.2.2 Maken interventiebeschrijvingen 
 
De beschrijvingen van de zorginterventies zijn opgesteld door inhoudelijk deskundigen 
van het CVZ die ook bij de betreffende assessments van en adviezen over de 
verschillende zorginterventies betrokken zijn geweest. Vervolgens heeft het 
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onderzoeksteam er zorg voor gedragen dat de verschillende zorginterventies op een 
vergelijkbare objectieve toon aan de hand van de gekozen kenmerken beschreven werden 
en dat ze begrijpelijk waren voor de respondenten. Tenslotte hebben de inhoudelijk 
deskundigen de zorginterventies nogmaals gecontroleerd om te kijken of de 
zorginterventies inhoudelijk klopten.  
 
 

2.3 Internetapplicatie  
 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is een vragenlijst gemaakt die 
aangeboden is met behulp van een internetapplicatie die speciaal voor dat doel 
ontwikkeld is. Deze internetapplicatie kan bekeken worden met een webbrowser, zoals 
Internet Explorer of Mozilla Firefox en is beschikbaar als een subsite van de NIVEL 
website. In deze paragraaf wordt beschreven met welke punten rekening is gehouden bij 
de ontwikkeling van de internetapplicatie. Ook worden de resultaten van het testen van de 
internetapplicatie beschreven. 
 
 

2.3.1 Ontwerpuitgangspunten  
 
Bij het ontwerp van de internetapplicatie is rekening gehouden met algemene 
ontwerpuitgangspunten die voor de gebruiksvriendelijkheid van elke interface van een 
softwareprogramma of internet website van belang zijn. Een voorbeeld van zo’n 
algemeen ontwerpuitgangspunt is dat de applicatie moet voldoen aan de verwachtingen 
van de respondenten. In bijlage 7 worden de ontwerpuitgangspunten nader toegelicht. 
 
 

2.3.2 Gebruikers 
 
Om te zorgen voor zo min mogelijk problemen tijdens het invullen van de vragenlijst, 
was het van belang dat de internetapplicatie voor alle burgers boven de achttien jaar 
begrijpelijk is. De internetapplicatie moest niet alleen qua taal begrijpelijk zijn, maar het 
moest tevens duidelijk zijn welke handelingen respondenten moeten verrichten om een 
bepaalde taak te volbrengen. Met een aantal kenmerken van respondenten is rekening 
gehouden bij de ontwikkeling van de internetapplicatie, zoals het feit dat veel 
respondenten niet vertrouwd zullen zijn met computers en de interface van de applicatie 
daardoor intuïtief moet zijn. Deze kenmerken worden genoemd in bijlage 8. 
 
 

2.3.3 Testen 
 
Toen de internetapplicatie klaar was, is deze getest door zeven potentiële gebruikers. Dit 
betrof zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 40 tot 72. Onder de potentiële 
gebruikers bevonden zich mensen die regelmatig met de computer werken en mensen die 
bijna nooit iets met de computer doen. 
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Een algemene bevinding die uit de testfase kwam was dat mensen het 
computerprogramma zelf, dus bijvoorbeeld het verplaatsen van de zorginterventies, erg 
duidelijk en gemakkelijk te begrijpen vonden. Naast deze algemene bevinding zijn er 
opmerkingen gemaakt door de testpersonen op basis waarvan een aantal aanpassingen is 
gedaan. In bijlage 9 staat de resultaten van deze testfase beschreven. Verder staat in 
bijlage 10 de hele vragenlijst per waarderingsmethode afgebeeld. In bijlage 8 staan de 
specificaties van de internetapplicatie weergegeven. 
 
 

2.4 Onderzoeksopzet 
 

2.4.1 Respondenten 
 
Voor dit onderzoek zijn panelleden uit het Verzekerdenpanel en het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg van het NIVEL benaderd. In totaal zijn 4.394 vragenlijst per e-mail 
verstuurd, waarvan 3.795 naar leden van het Verzekerdenpanel en 599 naar leden van het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg. Alle benaderde panelleden hadden aangegeven dat 
zij vragenlijsten in wilden vullen via e-mail/internet. 
 
Begin mei 2010 kregen de leden een e-mail met uitleg over dit onderzoek en de vraag of 
ze hieraan deel wilden nemen. Ze konden op de link in de e-mail klikken om de 
vragenlijst te openen. Ieder lid had een andere link, waardoor de data achteraf aan de 
leden gekoppeld kon worden. Ook werd op deze manier de privacy van de leden 
gewaarborgd. Leden kregen tot eind mei de tijd om de vragenlijst af te ronden. 
 
 

2.4.2 Verdeling respondenten 
 
Er zijn in dit onderzoek drie waarderingsmethoden met elk twee varianten onderzocht, 
namelijk: Ordenen en Waarderen met kosten (OWmk), Ordenen en Waarderen zonder 
kosten (OWzk), Contingent Valuation met kosten (CVmk), Contingent Valuation zonder 
kosten (CVzk), de Budget Methode (BM) en de Budget Methode reëel (BMr). 
 
Figuur 2.2 is een schematische weergave van de aantallen mensen die aangeschreven zijn 
per subgroep. Een deel van de mensen kreeg één waarderingsmethode voorgelegd en een 
ander deel kreeg twee waarderingsmethoden voorgelegd. De mensen zijn random in de 
tien subgroepen verdeeld.  
 
Wat opvalt, is dat niet alle waarderingsmethoden gebruikt zijn om in combinatie 
aangeboden te worden. Ten eerste zijn er met zes waarderingsmethoden erg veel 
combinaties van twee mogelijk, waardoor het niet haalbaar was om binnen dit project alle 
combinaties te toetsen. Ten tweede is het niet mogelijk om een waarderingsmethode met 
kosten aan te bieden in combinatie met een waarderingsmethode zonder kosten, ofwel 
omdat respondenten beïnvloed worden door de eerder genoemde kosten, ofwel doordat 
respondenten de zorginterventies dan twee keer moeten lezen. Daarom zijn er keuzes 
gemaakt over welke varianten in combinatie aangeboden werden. Van Contingent 
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Totaal 
4394 
resp. 

1 me-
thode 
2638 
resp. 

2 me-
thoden 
1756 
resp. 

OWmk1 
439 
resp. 

OWzk2 
436  
resp. 

CVmk3 
444 
resp. 

CVzk4

441 
resp. 

BM5 
437 
resp. 

 

OWmk
& 

BM 
442 
resp. 

BM 
&  

OWmk
438 
resp. 

CVzk 
&  

OWzk 
436 
resp. 

OWzk
& CVzk

440 
resp. 

 

BMr6 
441 
resp. 

Valuation is de variant zonder kosten gekozen, omdat dit de meest logische variant is en 
deze het vaakst gebruikt wordt in de literatuur. Van de twee varianten van de Budget 
Methode is gekozen voor de variant waarbij aan het begin van de taak geen van de te 
beoordelen zorginterventies in de basisverzekering zit, omdat deze variant het meest 
overeenkomt met Contingent Valuation. 
 
 
Figuur 2.2 De verschillende onderzoekssubgroepen met per subgroep de aantallen 

mensen die zijn aangeschreven 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  OWmk = ordenen & waarderen met kosten 
2 OWzk = ordenen & waarderen zonder kosten 
3  CVmk = Contingent Valuation met kosten 
4  CVzk = Contingent Valuation zonder kosten 
5  BM = Budget Methode 
6  BMr = Budget Methode reëel 
 
 

2.4.3 Verdeling zorginterventies 
 
Er zijn door het CVZ 29 zorginterventies uit de pakketadviezen gekozen die meegenomen 
moesten worden in dit onderzoek. De capaciteit van het werkgeheugen is echter beperkt, 
waardoor men in het algemeen niet in staat is veel items tegelijk te beoordelen (Miller, 
1956). Omdat het voor de respondenten mogelijk moest zijn om alle aangeboden 
zorginterventies in ogenschouw te nemen, is door iedere respondent een eigen random 
subset van zorginterventies beoordeeld. Omdat er aangeraden wordt vier tot zes 
alternatieven aan te bieden (Slothuus et al., 2002; Smith en Desvousges, 1986) en de 
deelnemers aan de focusgroepen aangaven maximaal vijf zorginterventies te kunnen 
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vergelijken, is bij dit onderzoek gekozen voor het aanbieden van vijf zorginterventies per 
respondent.  
 
De respondenten die twee waarderingsmethoden aangeboden kregen, beoordeelden bij 
beide methoden dezelfde set van vijf zorginterventies. De volgorde van aanbieding van de 
zorginterventies is bij beide waarderingsmethoden hetzelfde, omdat op deze manier 
bekeken kan worden of eventuele beoordelingsverschillen aan de waarderingsmethode 
liggen. Wanneer de volgordes niet gelijk zouden zijn, zou de oorzaak van eventuele 
verschillen ook de volgorde van aanbieding kunnen zijn. 
 
 

2.4.4 Extra zorginterventie 
 
Bij de waarderingsmethoden Contingent Valuation en Ordenen en Waarderen is nog een 
dertigste zorginterventie meegenomen, namelijk een alternatieve versie van de 
zorgbehandeling ‘Bedhoezen’. De alternatieve versie heeft als doelgroep mensen met 
allergieklachten in plaats van mensen met astma- en/of allergieklachten en heeft daarom 
ook een kleiner aantal gebruikers per jaar. Bij Ordenen en Waarderen dient deze 
alternatieve zorginterventie om de betrouwbaarheid van de resultaten te toetsen en bij 
Contingent Valuation dient deze alternatieve zorginterventie om een vorm van theoretisch 
validiteit te toetsen, namelijk de ‘scope validiteit’. Dit is een validiteittoets, waarbij wordt 
getest of de betalingsbereidheid samenhangt met de omvang van de verandering, wat 
theoretisch het geval zou moeten zijn. Zowel bij CV als bij OW wordt verwacht dat 
mensen de echte bedhoezen, voor een grotere gebruikersgroep, hoger waarderen dan de 
alternatieve bedhoezen, die voor een kleinere gebruikersgroep is bedoeld. 
 
De alternatieve versie van bedhoezen wordt alleen aangeboden aan mensen die maar één 
waarderingsmethode krijgen voorgelegd en die de echte versie van bedhoezen moeten 
beoordelen. Eén van de vier andere zorginterventies wordt dan vervangen door de 
alternatieve versie van bedhoezen. 
 
 

2.4.5 Aanvullende vragen 
 
Naast het beoordelen van de verschillende zorginterventies, werd de respondenten 
gevraagd een aantal aanvullende vragen te beantwoorden. Daarnaast is een aantal 
gegevens in het onderzoek gebruikt dat al in een eerder stadium verzameld was onder de 
respondenten.  
 
Van de respondenten was een aantal gegevens met betrekking tot demografie al eerder 
verzameld. Dit betreft het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau. Deze vragen 
worden gebruikt om na te gaan of de onderzoekssteekproeven een gelijke samenstelling 
hebben bij de verschillende subgroepen. Verder waren het netto huishoudinkomen en de 
subjectieve algemene gezondheid (door middel van een vraag uit de SF-36 (Van der Zee 
et al., 1993)) van de respondenten reeds bekend. Deze vragen zijn van belang om de 
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theoretische validiteit1 van de waarderingsmethoden te toetsen en, in het geval van de 
gezondheid, om te kijken of de preferenties verschilden tussen zieke en gezonde mensen. 
 
In de vragenlijst zelf zijn aanvullende vragen gesteld om de validiteit van de vragenlijst 
en de cognitieve belasting van de respondenten te achterhalen en om te toetsen of  
respondenten het principe van verzekeren begrepen. Zie bijlage 10 voor de exacte vragen 
met antwoordopties die gesteld zijn. 
 
 

2.5 Data 
 
Allereerst wordt het onderzoekssample beschreven. Gegevens over de bruto en netto 
respons, de uitval per waarderingsmethode en een aantal algemene gegevens van de 
respondenten worden gerapporteerd. Bij bruto respons gaat het om het aantal mensen dat 
begonnen is met het invullen van de vragenlijst, inclusief degenen die deze niet volledig 
ingevuld hebben. De netto respons betreft het aantal mensen dat de vragenlijst volledig 
ingevuld heeft. 
 
In tabel 2.2 zijn de netto en bruto respons en de uitval per subgroep weergegeven. Deze 
tabel laat zien dat de percentages respondenten die uitvallen bij de tien verschillende 
subgroepen vergelijkbaar zijn. 
 
 
Tabel 2.2 Het aantal verzonden vragenlijsten, de bruto en netto respons en de uitval van 

de vragenlijsten 
 

respons  taak 

verzonden 
 (N) 

bruto respons1 

%(N) 
netto respons2 

%(N) 
uitval3 

%(N) 

BM  437 74 (324) 60 (263) 19 (61) 
BMr  441 71 (312) 56 (246) 21 (68) 
CVmk  444 72 (320) 56 (249) 22 (72) 
CVzk  441 74 (324) 57 (253) 22 (71) 
OWmk  439 71 (311) 56 (244) 22 (68) 
OWzk  436 70 (307) 57 (249) 19 (58) 
BM & OWmk  438 72 (316) 56 (246) 22 (70) 
OWmk & BM  442 77 (341) 57 (252) 26 (89) 
CVzk & OWzk  436 71 (309) 55 (239) 23 (70) 
OWzk & CVzk  440 75 (327) 58 (257) 22 (71) 

1 bruto respons = het aantal mensen dat begonnen is met het invullen van de vragenlijst, inclusief degenen 
die deze niet volledig ingevuld hebben 

2 netto respons = het aantal mensen dat de vragenlijst volledig ingevuld heeft 
3 uitval = het procentuele verschil tussen de bruto en de netto respons 
 

                                                      
1  Theoretische validiteit houdt de mate in waarin de resultaten consistent zijn met de voorspellingen die 

voortkomen uit een theorie (Ryan et al., 2001). 
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In tabel 2.3 is een aantal algemene gegevens van de respondenten weergegeven van de 
taken BM, CVzk en OWmk. In bijlage 11 zijn deze algemene gegevens weergegeven van 
alle subgroepen. In tabel 2.3 is te zien dat de algemene gegevens van de respondenten 
nagenoeg gelijk zijn bij de drie waarderingsmethoden. In bijlage 11 is te zien dat de 
algemene gegevens van de respondenten nagenoeg gelijk zijn bij alle tien de subgroepen. 
 
 
Tabel 2.3 Algemene gegevens van de respondenten per taak 
 

taak kenmerk 

BM CVzk OWmk 

Geslacht (%(N))    
man 49 (130) 57 (144) 53 (129) 
vrouw 
 

51 (133) 43 (109) 47 (115) 

Leeftijd (M( SD)) 
 

51 (16) 53 (16) 51 (16) 

Opleidingsniveau (%(N))    
laag 10 (25) 11 (27) 12 (29) 
midden 41 (107) 43 (110) 49 (120) 
hoog 49 (128) 44 (111) 38 (92) 
missing 
 

1 (3) 2 (5) 1 (3) 

Gezondheid (%(N))    
matig/slecht 11 (29) 13 (34) 11 (26) 
goed 48 (127) 43 (110) 50 (122) 
zeer goed/uitstekend 39 (103) 43 (108) 38 (93) 
missing 
 

2 (4) 0 (1) 1 (3) 

Inkomen1 (%(N))    
<1900 24 (63) 26 (66) 25 (62) 
1901-2900 27 (71) 31 (78) 34 (82) 
>2900 29 (77) 28 (71) 25 (60) 
missing 
 

20 (52) 15 (38) 16 (40) 

Totaal 263 253 244 

1 netto maandinkomen van het huishouden 
 
 
De tijd (seconden) die het respondenten kostte om de vragenlijst te voltooien, is in dit 
onderzoek bijgehouden. Het bleek dat veel respondenten wel zijn begonnen met de 
vragenlijst, maar er enige tijd mee gestopt zijn om later weer verder te gaan met de 
vragenlijst. De tijd liep intussen echter wel door. Daardoor zijn er respondenten bij wie de 
tijd erg hoog opgelopen is en die daardoor de gemiddelde tijd die respondenten aan de 
vragenlijst hebben besteed extreem verhogen. In tabel 2.4 is weergegeven hoeveel 
respondenten het een bepaalde tijd kostte de gehele vragenlijst te voltooien. Besloten is 
daarom om eerst de vragenlijst en de daarbij behorende tijdsduur te verdelen in vier 
onderdelen, namelijk de introductie, de zorginterventies, de taak en de vragen na de taak. 
Bij elk onderdeel is gekeken welke tijden hoger waren dan 3.600 seconden (één uur). 
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Deze tijden zijn veranderd in 3.600 seconden. Deze aangepaste tijden zijn vervolgens 
gebuikt in verdere analyses. Het is namelijk redelijk om te veronderstellen dat mensen die 
langer dan een uur over een onderdeel van de vragenlijst gedaan hebben, tussendoor iets 
anders gedaan hebben. 
 
 
Tabel 2.4 Per taak het percentage (aantal) respondenten dat het een bepaalde tijd kostte 

de gehele vragenlijst te voltooien 
 
duur BM 

(N=263) 
BMr 

(N=246) 
CVmk 

(N=249) 
CVzk 

(N=253) 
OWmk 

(N=244) 
OWzk 

(N=249) 

>3,5 uur 8 (22) 5 (12) 8 (20) 9 (22) 7 (17) 6 (15) 
3,0 – 3,5 uur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 
2,5 – 3,0 uur 1 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 
2,0 – 2,5 uur 0 (1) 1 (2) 1 (3) 2 (4) 1 (2) 0 (1) 
1,5 – 2,0 uur 2 (4) 1 (3) 2 (5) 1 (2) 1 (3) 0 (1) 
1,0 – 1,5 uur 2 (6) 4 (11) 4 (10) 2 (5) 1 (2) 3 (8) 
0,5 – 1,0 uur 19 (49) 24 (59) 19 (47) 20 (51) 23 (55) 20 (49) 
0,0 – 0,5 uur 68 (179) 64 (158) 66 (164) 67 (169) 67 (164) 69 (171) 
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3 Ordenen en Waarderen 
 
 
 
 
 
 

3.1 Definitie 
 
Bij ordenen wordt de respondenten gevraagd om een bepaalde set items, hier 
zorginterventies, ordinaal te rangschikken van het item dat ze het belangrijkst vinden naar 
het item dat ze het minst belangrijk vinden (Ryan et al., 2001). Elk item wordt beschreven 
aan de hand van bepaalde kenmerken, zoals ‘aantal gebruikers’, die bij elk item hetzelfde 
zijn maar waarvan de inhoud verschilt per zorginterventie.  
 
 

3.2 Ordenen en Waarderen in dit onderzoek 
 
In dit onderzoek worden twee varianten van ordenen onderzocht. Een variant waarbij de 
kosten van de zorginterventies in de beschrijvingen van de zorginterventies staan en een 
variant waarbij respondenten geen informatie krijgen over de kosten van de 
zorginterventies. Onder ‘kosten’ wordt het volgende verstaan: het effect van de 
toevoeging van de zorginterventie aan de basisverzekering op de premiehoogte, de hoogte 
van de eigen bijdrage, de kosten van het alternatief voor iemand die er gebruik van gaat 
maken, en de kosten voor de gebruiker wanneer de zorginterventie niet in de 
basisverzekering zit. Door deze twee varianten te vergelijken, kan onderzocht worden of 
er een verschil in preferenties is wanneer de respondenten wel of niet geïnformeerd 
worden over kosten. Ook wordt hierbij bekeken hoe belangrijk mensen kosten vinden. 
Wanneer respondenten een dure zorginterventie belangrijk vinden en deze daarom hoger 
in de rangordening plaatsen wanneer er geen prijs vermeld is, maar deze lager in de 
rangordening plaatsen wanneer er wel een prijs vermeld is, dan is de invloed van 
kosteninformatie op ordenen substantieel. 
  
Respondenten wordt de mogelijkheid geboden zorginterventies als even belangrijk te 
ordenen. Het kan namelijk zo zijn dat respondenten geen keuze kunnen maken tussen 
twee of meer zorginterventies omdat ze deze zorginterventies even belangrijk vinden. 
Voor de respondenten is het dan erg vervelend wanneer ze niet de mogelijkheid hebben 
om zorginterventies naast elkaar te ordenen en dus gedwongen worden een keuze te 
maken. Hierdoor kunnen ze er zelfs voor kiezen met de taak te stoppen waardoor bias 
ontstaat. 
 
Na het ordenen wordt de respondenten gevraagd om de geordende zorginterventies te 
waarderen met een cijfer. Om respondenten de mogelijkheid te bieden een duidelijk 
onderscheid aan te brengen tussen de te waarderen zorginterventies is gekozen om de 
zorginterventies te laten waarderen op een schaal tussen 0-100. Deze schaal is gekozen 
omdat het alternatief, de tienpuntsschaal, doorgaans wordt geïnterpreteerd als een 
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rapportcijfer waardoor in praktijk de tienpuntsschaal verder gereduceerd wordt tot een 
vierpuntsschaal van 5 tot 8. Door het gebruik van de waarderingsscores kan ook de mate 
waarin zorginterventies boven een andere zorginterventie worden geprefereerd door de 
respondenten in kaart gebracht worden.  
 
We noemen de gebruikte methode in het vervolg Ordenen en Waarderen, en korten dit af 
met OW. 
 
 

3.3 Procedure 
 
Eerst werd aan de respondenten gevraagd de instructie te lezen en te oefenen met drag-
and-drop. De handeling drag-and-drop houdt in dat een onderdeel op het scherm met de 
muis wordt vastgepakt (klikken en de muisknop ingedrukt houden) en naar een andere 
plaats wordt gesleept. Vervolgens werd hen de set te beoordelen zorginterventies met 
attributen voorgelegd. Gevraagd werd deze zorginterventies goed te bestuderen. 
Vervolgens kregen de respondenten wederom de set zorginterventies voorgelegd, maar nu 
zonder de kenmerken, dus alleen de titels van de zorginterventies. Deze dienden ze 
ordinaal te ordenen op basis van hun prioriteit voor opname in de basisverzekering. 
Hierbij was het mogelijk zorginterventies als even belangrijk te ordenen. Er is voor 
gekozen alleen de titels te laten zien, omdat op deze manier alle zorginterventies op het 
beeldscherm van de computer pasten. Respondenten hadden de mogelijkheid de 
kenmerken van een zorginterventie nogmaals te lezen door op een knop te drukken. 
Hierdoor kwamen de kenmerken te voorschijn op een apart scherm dat bovenop het 
hoofdscherm lag. Om te voorkomen dat respondenten alle zorginterventies uitklapten, 
waardoor toch niet alles op het beeldscherm zou passen, konden de respondenten maar 
één zorginterventie tegelijk uitgeklapt hebben staan.  
 
De respondenten konden de zorginterventies ordenen door middel van het verslepen 
(drag-and-drop) van de zorginterventies naar rechts tot de gewenste volgorde bereikt was. 
De meest geprefereerde zorginterventie diende bovenaan geplaatst te worden (zie figuur 
3.1).  
 
Na het geven van de rangordening verschenen de zorginterventies opnieuw op het scherm 
in volgorde van voorkeur van de respondent. Naast elke titel van de zorginterventie werd 
een visueel analoge schaal (VAS) gegeven lopend van 0 tot 100. Een VAS bestaat uit een 
rechte lijn met aan de twee uitersten tegenovergestelde beweringen, hier de minimum- en 
maximumscore. Respondenten werd gevraagd elke zorginterventie een cijfer te geven 
door met een schuifje over de VAS te bewegen tot het gewenste cijfer was bereikt. Het 
cijfer werd daarbij ook numeriek weergegeven naast de VAS (zie figuur 3.2). 
 

Er zijn met uitzondering van de aanwezigheid c.q. afwezigheid van de kosteninformatie 
geen (methodologische) verschillen tussen de variant met en zonder kosten. 
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Figuur 3.1 Het ordenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 3.2 Het waarderen 
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3.4 Methode 
 
In dit hoofdstuk zal alleen naar de gegevens gekeken worden die voor beide varianten van 
OW van belang zijn. Hieronder wordt eerst uitgelegd welke gegevens dit zijn en hoe deze 
bepaald zijn. In hoofdstuk 6 ‘Vergelijking van de waarderingsmethoden’ zal OW met 
andere waarderingsmethoden vergeleken worden. 
 
 

3.4.1 Respons 
 
De respons zegt iets over de geschiktheid van een methode om de preferenties van een 
representatieve groep Nederlanders voor de samenstelling van de basisverzekering te 
meten. Respondenten zullen een vragenlijst die ze moeilijk vinden of vervelend namelijk 
niet afmaken. Er zal gekeken worden of het percentage mensen dat de gehele vragenlijst 
ingevuld heeft, verschilt wanneer ze de taak OW met of zonder kosten uitgevoerd hebben. 
 
 

3.4.2 Cognitieve belasting 
 
Een ander criterium om te meten of OW geschikt is om de preferenties van burgers voor 
toevoeging van zorginterventies aan de basisverzekering te bepalen, is cognitieve 
belasting. Het is van belang dat OW cognitief niet te belastend is voor respondenten. 
Anders kan het zijn dat respondenten niet in staat zijn om de gehele taak te overzien en de 
taak correct uit te voeren (Bateman et al., 2006).  
 
Om te bepalen hoe cognitief belastend de twee taken (OW met kosten en OW zonder 
kosten) waren voor de respondenten, is gemeten hoe lang respondenten deden over de 
taken zelf, maar ook over de hele vragenlijsten. In het geval van de taken zelf, was de 
‘taak’ het ordenen en het waarderen van vijf zorginterventies. De tijd begon te lopen 
wanneer respondenten de pagina met de taak zelf in beeld kregen en stopte wanneer 
respondenten op de knop ‘Verder’ geklikt hadden. Met t-tests is getoetst of de duur van 
de taken en vragenlijsten verschilde tussen de verschillende varianten. 
 
Naast het meten van de tijd, zijn vragen gesteld over hoe moeilijk respondenten de 
verschillende taken vonden en wat respondenten moeilijk vonden met betrekking tot het 
nemen van beslissingen over de zorginterventies. In paragraaf 2.4.5 ‘Aanvullende vragen’ 
staan deze vragen genoemd. 
 
 

3.4.3 Begrip van het principe van verzekeren 
 
Binnen de verschillende varianten van OW is onderzocht of respondenten het principe 
van een verzekering begrepen door middel van aanvullende vragen. Gevraagd is of 
respondenten het een probleem vinden dat anderen of zijzelf voor zorginterventies 
moeten betalen die geen deel uitmaken van de basisverzekering. Zie bijlage 10 voor alle 
aanvullende vragen. 
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3.4.4 Validiteit  
 
Validiteit van een test is de mate waarin de test meet wat deze zou moeten meten. De 
validiteit van een waarderingsmethode wordt gemeten om na te gaan of de geobserveerde 
effecten wel toe te schrijven zijn aan de gemanipuleerde variabelen en niet het resultaat 
zijn van andere, niet-gecontroleerde factoren. Ten eerste is de inhoudsvaliditeit2 verhoogd 
door de interventiebeschrijvingen aan te passen aan de kennis en verwachtingen van de 
respondenten, die met behulp van de focusgroep en pilot testen van de vragenlijst zijn 
geïnventariseerd. Om de validiteit van de twee varianten van OW te toetsen, zijn de 
theoretische validiteit en de convergente validiteit3 getoetst. 
 
Theoretische validiteit 
Bekeken is of de resultaten van beide varianten van de OW methode conformeren aan 
verwachtingen op basis van de literatuur. Hiervoor zijn aanvullende vragen gesteld zoals 
eigen ervaring met een zorginterventie/aandoening, ervaring van familie en goede 
kennissen en of iemand denkt dat hij of zij de aandoening in de toekomst kan krijgen. Zie 
hiervoor de paragraaf 2.4.5 ‘Aanvullende vragen’. Vervolgens zijn relaties bestudeerd 
tussen: 
1 Waardering van de zorginterventie en of de respondent of iemand uit de directe 

omgeving van de respondent de zorginterventie nodig (gehad) heeft. 
2 Waardering van de zorginterventie en hoe hoog een respondent de kans inschat dat 

hij of zij in de toekomst deze zorginterventie nodig heeft. 
3 Waardering van de zorginterventie en hoe hoog een respondent de kans inschat dat 

iemand uit zijn of haar directe omgeving in de toekomst de zorginterventie nodig heeft. 
De drie relaties zijn getoetst door middel van one-way anova’s. Verwacht wordt dat 
respondenten die zelf of anderen kennen die een zorginterventie nodig (gehad) hebben of 
in de toekomst nodig denken te hebben, die zorginterventie hoger waarderen. 
 
Inhoudsvaliditeit 
De inhoudsvaliditeit is onderzocht door respondenten achteraf te vragen welke aspecten 
van de zorginterventies zij in hun overwegingen hebben meegenomen. Het aantal 
meegenomen kenmerken is een indicatie voor de inhoudsvaliditeit van een 
waarderingsmethode, omdat het belangrijk is dat respondenten de informatie overzien en 
niet te snel focussen op een klein aantal kenmerken. 
 
Convergente validiteit  
Hierbij worden rangordeningen resulterend uit de beide varianten van de methode (variant 
met en zonder kosten) met elkaar vergeleken. Door te bepalen of er een verschil is, wordt 

                                                      
2  Inhoudsvaliditeit refereert naar de mate waarin een test een representatieve afspiegeling van het 

kennisdomein is en dus alle belangrijke aspecten van de te beoordelen producten meeneemt (Gyldmark 
en Morrison, 2001; Ryan et al., 2001).  

3  Theoretische en convergente validiteit zijn vormen van construct validiteit. Theoretische validiteit houdt 
de mate in waarin de resultaten consistent zijn met de voorspellingen die voortkomen uit een theorie 
(Ryan et al., 2001). Convergente validiteit beschouwt de samenhang tussen de resultaten van het 
oorspronkelijke onderzoek en de resultaten van andere onderzoeken die hetzelfde construct meten. Hoe 
hoger de correlatie, hoe meer valide de methoden.  
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de convergente validiteit bepaald. Wanneer de prijs van een zorginterventie wordt 
meegenomen is de verwachting dat een duurdere zorginterventie niet hoger uitkomt dan 
een goedkopere zorginterventie die in de rangordening zonder kosten werd geprefereerd. 
 
 

3.4.5 Betrouwbaarheid 
 
Binnen de OW methode wordt gekeken naar de interne betrouwbaarheid. Dit wordt 
gedaan door aan de subset respondenten die de zorginterventie bedhoezen voorgelegd 
krijgen, twee varianten van deze zorginterventie voor te leggen: de originele en een 
aangepaste variant. Hierbij is de aangepaste variant minder belangrijk gemaakt voor de 
respondenten dan de originele variant in termen van het aantal aandoeningen en het aantal 
mensen op wie de zorginterventie van toepassing is. De originele variant zou de 
aangepaste variant domineren. Het gaat om de zorginterventies bedhoezen type b voor 
50.000 personen per jaar met astma en/of allergieklachten en bedhoezen type a voor 
30.000 personen per jaar voor mensen met allergieklachten. Idee is dat mensen type b 
hoger zullen waarderen dan type a (zie paragraaf 2.4.4). 
 
Het percentage respondenten dat de dominante zorginterventie hoger waardeert dan de 
gedomineerde zorginterventie is een maat voor de betrouwbaarheid van de OW methode. 
Daarnaast is een aantal motivatievragen gesteld (zie bijlage 10). 
 
 

3.4.6 Analyse 
 
Door middel van de OW methode wordt de respondent eerst geleid in het maken van een 
ordening en vervolgens wordt gevraagd de geordende zorginterventies een waardering te 
geven op een schaal van 0 tot 100 voor de zorginterventies die aan de respondent zijn 
voorgelegd. In de analyses wordt gebruik gemaakt van deze eindwaardering. Per 
zorginterventie wordt de gemiddelde waardering bepaald van de respondenten die deze 
zorginterventie hebben beoordeeld. Op basis van de gemiddelde waardering van de 
zorginterventies is een rangordening van de zorginterventies gemaakt. Met t-tests is 
vervolgens per zorginterventie getoetst of de waardering van die zorginterventie verschilt 
tussen de varianten van OW. Deze verschillen zijn van belang voor de convergente 
validiteit, maar ook voor de overige onderzoeks(deel)vragen.  
 
 

3.5 Resultaten 
 
Hieronder zijn per deelvraag de resultaten gerapporteerd. In dit deelhoofdstuk en in de 
conclusie wordt gesproken over meerde varianten van OW. De volgende afkortingen 
komen voor:  
- OWmk/zk alleen = OW met/zonder kosten is als enige taak aangeboden. 
- OWmk/zk als eerste = OW met/zonder kosten is in een combinatie van twee taken als 

eerste taak aangeboden. 
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- OWmk/zk als tweede = OW met/zonder kosten is in een combinatie van twee taken 
als tweede taak aangeboden. 

- OWmk/zk in combinatie = OW met/zonder kosten als eerste en OW met/zonder 
kosten als tweede zijn samengenomen. 

- OW totaal = alle varianten van OW zijn samengenomen. 
- OWmk/OWzk totaal = OW met/zonder kosten alleen en OW met/zonder kosten in 

combinatie zijn samengenomen. 
- OW totaal = OW zonder kosten, OW met kosten en OW in combinatie zijn 

samengenomen. 
 
 

3.5.1 Deelvraag 1a: geschiktheid OW zonder kosten en OW met kosten 
 
Respons 
Het percentage respondenten dat de hele vragenlijst heeft ingevuld, de netto respons, 
bedraagt 57% (745 respondenten) voor de taak OW zonder kosten totaal en 56% (742 
respondenten) voor de taak OW met kosten totaal.  
 
Cognitieve belasting 
In tabel 3.1 is weergegeven hoe lang respondenten deden over de vragenlijsten in totaal 
en de OW taken met en zonder kosten. De weergegeven tijden betreffen de respondenten 
die alleen de OW methode hebben uitgevoerd. Opvallend is dat er geen verschil is in de 
tijd benodigd voor OW zonder kosten en OW met kosten, terwijl de verwachting was dat 
de taak OW met kosten langer zou duren omdat deze cognitief moeilijker lijkt, vanwege 
de grotere hoeveelheid informatie voor de respondent.  
 
 
Tabel 3.1 De tijd (in seconden) die het de respondenten gemiddeld kostte om de taken 

en de hele vragenlijsten te voltooien 
 
onderdeel taak

 OWzk alleen (N= 249) OWmk alleen (N=244) 

hele vragenlijst 1755 1896 
taak Ordenen en Waarderen 211 204 
taak Ordenen 119 104 
taak Waarderen 92 100 

 
 
Er zijn tevens aanvullende vragen gesteld om de cognitieve belasting te meten. In tabel 3.2 
en 3.3 zijn de antwoorden op deze vragen weergegeven. De technische aspecten van de taak 
leverden over het algemeen geen problemen op voor de respondenten. Echter, de 
inhoudelijke vergelijking, het nemen van beslissingen over zorgbehandelingen en het geven 
van een cijfer aan zorgbehandelingen (het waarderingsonderdeel van de OW methode) 
werd door een aanzienlijk deel van de respondenten als moeilijk ervaren (tabel 3.2). 
De helft van de respondenten gaf aan dat ze geen moeilijkheden ondervonden bij het maken 
van keuzes tussen zorginterventies. Bij de respondenten die wel moeilijkheden 
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ondervonden betrof dit vooral het niet willen nemen van beslissingen over 
zorgbehandelingen (tabel 3.3). 
 
 
Tabel 3.2 Percentage mensen dat aangegeven heeft bepaalde aspecten moeilijk te 

vinden van de OW taak zonder kosten en de OW taak met kosten1, 2 
 
aspect taak 

 
 

OWmk alleen 
(N= 249) 

% 

OWmk alleen 
(N=244) 

% 

Beslissingen nemen over de zorgbehandelingen 41 35 

Het geven van een cijfer aan zorgbehandelingen 36 33 

Het vergelijken van de zorgbehandelingen 22 18 

Het ordenen van de zorgbehandelingen 11 8 

Het gebruik van de computer voor het beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

4 6 

Het uitklappen van zorgbehandelingen wanneer u ze 
helemaal wilde zien 

3 5 

Het slepen met de zorgbehandelingen 2 2 

1 zie bijlage 11 voor een uitgebreidere versie van deze tabel 
2  deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die één taak aangeboden hebben gekregen 
 
 
Tabel 3.3 Percentage mensen dat aangegeven heeft bepaalde aspecten van het maken 

van keuzes tussen de zorginterventies moeilijk te vinden bij OW zonder 
kosten en bij OW met kosten 

 
aspect taak 

 OWzk totaal 
(N=745) 

% 

OWmk totaal 
(N= 742) 

% 

Niets 50 54 

Ik wilde geen beslissingen nemen over de zorgbehandelingen 21 15 

Ik kon niet alle zorgbehandelingen onthouden 12 12 

Er waren te veel zorgbehandelingen 6 5 

Het was mij niet duidelijk wat de zorgbehandelingen inhielden 5 5 

Sommige kenmerken van de zorgbehandelingen waren mij niet 
duidelijk 

3 4 

 
 
Begrip van het principe van verzekeren 
Tabel 3.4 laat zien dat de meerderheid van de respondenten het geen probleem vond dat 
zijzelf of anderen voor zorginterventies moeten betalen die niet in de basisverzekering 
geplaatst zijn, indien deze zorginterventie nodig is. Dit geeft aan dat de meerderheid 
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begrijpt dat zorginterventies die zij niet in de basisverzekering plaatsen wanneer nodig zelf 
bekostigd dienen te worden. Hieruit leiden we af dat het grootste deel van de respondenten 
het principe van verzekeren begrijpt. Dit geldt zowel voor OW zonder kosten als voor OW 
met kosten. 
 
 
Tabel 3.4 Percentage mensen dat het geen probleem vond dat zij zelf of dat anderen 

voor zorginterventies moeten betalen die niet in de basisverzekering geplaatst 
zijn, wanneer ze deze nodig hebben 

 
geen probleem taak 

 OWzk totaal 
(N= 745) 

% 

OWmk totaal 
(N= 742) 

% 

zelf 56 60 
anderen 62 64 

 
 
Theoretische validiteit 
Om de validiteit van beide varianten van OW te toetsen is gekeken naar drie relaties. 
De eerste relatie tussen de waardering van een zorginterventie en het nodig hebben gehad 
van de zorginterventie door de respondent of iemand uit de omgeving van de respondent 
kon niet geanalyseerd worden vanwege het kleine aantal respondenten dat of zelf één van 
de zorginterventies nodig heeft gehad of iemand kende die een van de zorginterventies 
nodig heeft gehad. 
De tweede relatie betreft het verband tussen de kans op het in de toekomst nodig hebben 
van zorginterventies en de waardering van de zorginterventie. Tabel 3.5. laat een hogere 
waardering zien als de respondent de kans dat hij of zij in de toekomst de zorginterventie 
nodig heeft hoger inschat. Variantie-analyse laat zien dat deze relatie bij beide 
waarderingsmethoden, OW zonder kosten en OW met kosten, significant is (OW zonder 
kosten: F2;3526= 86, p=0,00; OW met kosten: F2;3449= 48, p=0,00) 
 
 
Tabel 3.5 De gemiddelde waardering (standaard deviatie) van de respondenten voor 

zorginterventies per kans-categorie op het in de toekomst nodig hebben van 
de zorginterventies 

 
 OWzk totaal  OWmk totaal  

laag 58 (28) 60 (28) 
gemiddeld 70 (23) 69 (24) 
hoog 75 (23) 75 (22) 

 
 
De derde relatie betreft het verband tussen de kans dat iemand uit de directe omgeving 
van de respondent in de toekomst een zorginterventie nodig heeft en de waardering van 
deze zorginterventie. De resultaten laten een hogere waardering zien als de respondent 
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deze kans hoger inschat (tabel 3.6). Ook hier laat variantie-analyse zien dat deze relatie 
bij beide waarderingsmethoden significant is (OW zonder kosten: F2;3545= 97, p=0,00; 
OW met kosten : F2;3485= 85, p=0,00) 
 
 
Tabel 3.6 De gemiddelde waardering (schaal 0-100) van de respondenten voor 

zorginterventies per kans-categorie op het door mensen uit de directe 
omgeving in de toekomst nodig hebben van de zorginterventies 

 
kans OWzk totaal  

M(SD) 
OWmk totaal  

M(SD) 

laag 56 (28) 58 (28) 
gemiddeld 67 (24) 69 (24) 
hoog 72 (25) 74 (23) 

 
 
Inhoudsvaliditeit 
In tabel 3.7 is weergegeven op welke kenmerken respondenten hun keuzes baseerden.  
 
 
Tabel 3.7 Percentage mensen dat de keuze heeft gebaseerd op de verschillende 

kenmerken van de interventiebeschrijvingen1 

 
kenmerk taak 

 
 

OW zk totaal 
(N= 745) 

% 

OWmk totaal 
(N=742) 

% 

De ernst van de aandoening waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is 90 91 

Het verwachte effect van de zorgbehandeling 85 88 

De groep patiënten voor wie de zorgbehandeling bedoeld is 80 82 

Of er alternatieve zorgbehandelingen zijn voor de aandoening 
waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is 

69 69 

Het aantal personen per jaar dat gebruik gaat maken van de 
zorgbehandeling 

50 47 

Het nut van de zorgbehandeling voor mijn huishouden of goede 
bekenden 

46 52 

De hoogte van de eigen bijdrage n.v.t. 49 

De kosten van de zorgbehandeling voor iemand die er gebruik van gaat 
maken 

n.v.t. 47 

De kosten van het alternatief voor iemand die er gebruik van gaat 
maken 

n.v.t. 47 

Wat de zorgbehandeling mij per maand extra zal kosten als deze in de 
basisverzekering zou zitten 

n.v.t. 47 

1 zie bijlage 11 voor een uitgebreidere versie van deze tabel 
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Voor beide waarderingsmethoden zijn de groep patiënten voor wie de zorgbehandeling 
bedoeld is, de ernst van de aandoening waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is en het 
verwachte effect van de zorgbehandeling de belangrijkste kenmerken van de 
interventiebeschrijvingen waarop de keuzes gebaseerd zijn. Van alle kenmerken geldt 
echter dat ze door een groot deel van de respondenten belangrijk werden gevonden. Dit is 
een indicatie voor inhoudsvaliditeit omdat respondenten zeggen alle informatie te 
overzien en niet te focussen op een klein aantal kenmerken.  
 
Betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheid van OW te toetsen is er bij een deel van de respondenten een 
dominante zorginterventie toegevoegd (zie 3.4.4). Daarnaast is een aantal 
motivatievragen gesteld.  
De helft van de respondenten waardeerde de dominante zorginterventie gelijk aan de 
gedomineerde zorginterventie (tabel 3.8). Een aanzienlijk deel van de respondenten 
waardeerde echter ook de zorginterventie die minder aantrekkelijk was (bestemd voor een 
kleinere doelgroep) hoger dan de dominante zorginterventie. Dit percentage was niet 
significant verschillend van het percentage respondenten dat de dominante 
zorginterventie hoger waardeerde. Dit geldt voor zowel OW zonder kosten en OW 
kosten, maar ook als beide taken samengenomen worden. 
 
 
Tabel 3.8 Percentage mensen met voorkeur voor dominante en/of gedomineerde 

zorginterventie 
 
hoger gewaardeerde zorginterventie OWzk alleen 

(N= 43) 
% 

OWmk alleen  
(N=51) 

% 

OWzk en OWmk 
(N=94) 

% 

dominante zorginterventie  30 27 29 
gedomineerde zorginterventie  21 22 50 
geen verschil 49 51 21 

 
 
Convergente validiteit 
In figuur 3.3 staan de preferenties gemeten met OW zonder kosten totaal en OW met 
kosten totaal (zie bijlage 11 voor de exacte cijfers). 
 
Voor een aantal zorginterventies werd een significant verschil gevonden tussen de 
gemiddelde waardering bij OW zonder kosten en OW met kosten (tabel 3.9). In al deze 
gevallen was de gemiddelde waardering hoger bij OW met kosten. 
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Figuur 3.3 De gemiddelde waardering voor zorginterventies met betrouwbaarheids-
intervallen, gemeten met OW zonder kosten totaal (N=745) en OW met 
kosten totaal (N=742) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.9 De zorginterventies die significant anders gewaardeerd werden bij OW 

zonder kosten en OW met kosten 
 
zorginterventie t-waarde methode met hogere waardering

neurorevalidatie -2,084* OW met kosten 
NESS Handmaster -3,348** OW met kosten 
steunhart -2,564* OW met kosten 
stamceltherapie -2,680** OW met kosten 

* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001 
 
 

3.5.2 Deelvraag 1b en 1c: geschiktheid combinatie van twee waarderingsmethoden en de 
volgorde van de twee waarderingsmethoden 
 
Respons 
De netto respons wanneer OW als enige taak is aangeboden is 57% (249 respondenten) 
voor OW zonder kosten en 56% (244 respondenten) voor OW met kosten. De netto 
respons op de vragenlijst wanneer OW zonder kosten in combinatie met CV is 
aangeboden is 57% (496 respondenten) en wanneer OW met kosten in combinatie met 
BM is aangeboden bedraagt de netto respons 57% (498 respondenten). Als OW zonder 
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kosten als eerste methode aangeboden wordt is de netto respons 58% (257 respondenten), 
en als tweede methode 55% (239 respondenten). Voor OW met kosten bedragen deze 
percentages respectievelijk 57% (252 respondenten) en 56% (246 respondenten). 
 
Cognitieve belasting 
In tabel 3.10 is vergeleken hoe lang respondenten deden over de gehele vragenlijst en de 
OW taak zonder kosten indien ze één taak of een combinatie van twee taken uitvoerden, 
en indien ze een combinatie van twee taken uitvoerden of de OW taak als eerste of als 
tweede is uitgevoerd. In tabel 3.11 staan deze gegevens voor de OW taak met kosten.  
De duur van de totale vragenlijst is zoals verwacht significant korter bij respondenten die 
één taak hebben uitgevoerd (OW zonder kosten t (524) = -3,126, p<0,01; OW met kosten 
t (501) = -2,794, p<0,01), maar de tijd benodigd voor de OW taak lijkt korter bij 
respondenten die twee taken hebben verricht. Voor de benodigde tijd voor het uitvoeren 
van de taak Ordenen en Waarderen zonder kosten is dit verschil significant (t(268) = 
1,348, p<0,05). De benodigde tijd voor het verrichten van de taak als eerste of als tweede 
verschilde significant bij het onderdeel waarderen. Indien de taak als tweede taak werd 
uitgevoerd, was een kortere tijd nodig voor het waarderen (OW zonder kosten t (405) =  
-2,255, p<0,05; OW met kosten t (449) = -2,771, p<0,01). 
 
 
Tabel 3.10 De tijd (seconden) die het de respondenten gemiddeld kostte om de taak OW 

zonder kosten te voltooien 
 
onderdeel taak

 
 

OWzk  
in combinatie 

(N=496) 

OWzk  
alleen 

(N=249) 

OWzk  
als eerste 
(N=257) 

OWzk  
als tweede 
(N=239) 

hele vragenlijst 2125 1775 2070 2184 
taak Ordenen en Waarderen 158 211 173 142 
taak Ordenen 88 119 96 79 
taak Waarderen 70 92 77 63 

 
 
Tabel 3.11 De tijd (seconden) die het de respondenten gemiddeld kostte om de taak OW 

met kosten te voltooien 
 
onderdeel taak

 
Onderdeel 

WOmk  
in combinatie 

(N=498) 

OWmk  
alleen 

 (N=244) 

OWmk 
als eerste 
 (N=252) 

OWmk  
als tweede 
 (N=246) 

hele vragenlijst 2213 1896 2152 2276 
taak Ordenen en Waarderen 165 204 172 157 
taak Ordenen 97 104 99 95 
taak Waarderen 67 100 73 62 
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De meerderheid van de respondenten die twee methoden hebben gebruikt om keuzes te 
maken tussen zorgbehandelingen, beoordeelde de OW methode zonder kosten als 
tenminste even gemakkelijk als de CV methode, ongeacht of deze als eerste of als tweede 
waarderingsmethode werd uitgevoerd (tabel 3.12).  
In tabel 3.13 is weergegeven welke taak gemakkelijker gevonden wordt wanneer 
respondenten zowel de BM als OW met kosten uit dienden te voeren. Wat opvalt, is dat 
respondenten de tweede taak moeilijker vonden dan de eerste taak, ongeacht de taak. 
 
 
Tabel 3.12 Percentage respondenten dat een bepaalde taak het moeilijkst vond wanneer 

ze zowel OW zonder kosten als CV uit dienden te voeren 
 
gemakkelijker taak OWzk als eerste 

(N= 257) 
% 

OWzk als tweede 
(N=239) 

% 

OW zonder kosten  53 35 
CV  9 21 
geen verschil 38 44 

 
 
Tabel 3.13 Percentage respondenten dat een bepaalde taak het moeilijkst vond wanneer 

ze zowel OW met kosten als BM uit dienden te voeren 
 
gemakkelijker taak OWmk als eerste 

(N= 252) 
% 

OWmk als tweede 
(N=246) 

% 

OW met kosten  29 15 
BM  19 31 
geen verschil 52 53 

 
 
Preferenties 
In figuur 3.4 zijn de waarderingen weergegeven wanneer de OW zonder kosten als enige 
waarderingsmethode aangeboden is en wanneer OW zonder kosten in combinatie met een 
andere waarderingsmethode aangeboden is. 
 
Voor een aantal zorginterventies verschilde de gemiddelde waardering significant tussen 
respondenten die alleen OW zonder kosten hebben uitgevoerd en respondenten die naast 
OW zonder kosten ook CV hebben uitgevoerd (zie tabel 3.14). In alle gevallen werden 
deze zorginterventies door mensen die alleen OW zonder kosten hebben uitgevoerd hoger 
gewaardeerd dan respondenten die twee taken hebben uitgevoerd. 
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Figuur 3.4 De gemiddelde waardering voor zorginterventies met betrouwbaarheids-
intervallen, gemeten met OW zonder kosten alleen (N=249) en in combinatie 
(N= 496)  

 

 
 
Tabel 3.14 De zorginterventies die significant anders gewaardeerd werden bij OW 

zonder kosten alleen en in combinatie 
 
zorginterventie t-waarde methode met hogere waardering 

vruchtbaarheid 2,323* OW alleen 
warmtebehandeling 2,103* OW alleen 
zuurstoftherapie 2,310* OW alleen 
bewaren sperma 3,383** OW alleen 

* = p<0,05; **= p<0,01; *** =p<0,001 
 
 
In figuur 3.5 zijn de waarderingen weergegeven wanneer OW met kosten als enige 
waarderingsmethode aangeboden is en wanneer OW met kosten in combinatie met een 
andere waarderingsmethode aangeboden is. 
 
Voor de zorginterventie ‘Cholesterolverlagers’ was de gemiddelde waardering van 
respondenten die alleen OW met kosten hebben uitgevoerd significant hoger dan van 
respondenten die naast OW met kosten ook BM hebben uitgevoerd (t (67) = 2,54, 
p<0,05).  
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Figuur 3.5 De gemiddelde waardering voor zorginterventies met betrouwbaarheids-
intervallen, gemeten met OW met kosten alleen (N=244) en in combinatie 
(N= 498) 

 
 
Preferenties 
In figuur 3.6 zijn de waarderingen weergegeven wanneer OW zonder kosten als eerste 
waarderingsmethode aangeboden is en wanneer OW zonder kosten als tweede 
waarderingsmethode aangeboden is na de CV methode. 
 
Voor een aantal zorginterventies verschilde de gemiddelde waardering significant tussen 
respondenten die OW zonder kosten als eerste waarderingsmethode hebben uitgevoerd en 
respondenten die OW zonder kosten als tweede waarderingsmethode hebben uitgevoerd 
(zie tabel 3.15). In alle gevallen werden deze zorginterventies door mensen die OW 
zonder kosten als eerste waarderingsmethode hebben uitgevoerd hoger gewaardeerd dan 
respondenten die dit als tweede waarderingsmethode hebben uitgevoerd. 
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Figuur 3.6 De gemiddelde waardering voor zorginterventies met betrouwbaarheids-
intervallen, gemeten met OW zonder kosten als eerste (N=257) en als tweede 
(N=239) 

 

 
 
Tabel 3.15 De zorgbehandelingen die significant anders gewaardeerd werden bij OW 

zonder kosten als eerste en als tweede 
 
zorgbehandeling t-waarde methode met hogere waardering 

trommelvliesbuisjes 2,94** OW zonder kosten als eerste 
gezichtsvet 2,60* OW zonder kosten als eerste 
anti-snurkbeugel 2,05* OW zonder kosten als eerste 
koelvest 2,98** OW zonder kosten als eerste 
benzodiazepinen 2,21* OW zonder kosten als eerste 
acetylcysteïne 4,51*** OW zonder kosten als eerste 
vruchtbaarheid 2,33* OW zonder kosten als eerste 
epilatie transseksuelen 2,84** OW zonder kosten als eerste 
zuurstoftherapie 2,78** OW zonder kosten als eerste 
bekkenfysiotherapie 2,33* OW zonder kosten als eerste 
herstel en balans 2,22* OW zonder kosten als eerste 
NESS Handmaster 2,74** OW zonder kosten als eerste 
steunhart 2,57* OW zonder kosten als eerste 

* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001 
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In figuur 3.7 zijn de waarderingen van de zorginterventies gemeten met behulp van OW 
met kosten wanneer deze als eerste waarderingsmethode aangeboden is en wanneer deze 
als tweede waarderingsmethode aangeboden is na de BM methode.  
 
Er zijn geen significante verschillen tussen in de waardering van respondenten die OW 
met kosten als eerste waarderingsmethode hebben uitgevoerd en respondenten die OW 
met kosten als tweede waarderingsmethode hebben uitgevoerd. 
 
 
Figuur 3.7 De gemiddelde waardering voor zorginterventies met betrouwbaarheids-

intervallen, gemeten met OW met kosten als eerste (N=252) en als tweede 
(N= 246) 

 
 

3.5.3 Deelvraag 2a: preferenties voor de zorginterventies 
 
In figuur 3.8 is voor de taak OW totaal de gemiddelde waardering van de zorginterventies 
bepaald. Hierbij zijn ook de 95% betrouwbaarheidsintervallen aangegeven. De 
zorginterventies zijn gesorteerd op gemiddelde waardering.  
 
 

3.5.4 Deelvraag 2b: verschil tussen methode zonder en met kosten 
 
In figuur 3.9 zijn de gemiddelde waarderingen resulterend uit OW zonder kosten 
weergegeven en in figuur 3.10 voor OW met kosten. 
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Figuur 3.8 De gemiddelde waardering voor zorgbehandelingen met betrouwbaarheids-
intervallen, gemeten met OW totaal (N=1487)  

 

 
 
Figuur 3.9 De gemiddelde waardering van een zorginterventie met betrouwbaarheids-

intervallen, gemeten met behulp van OW zonder kosten totaal (N=745) 
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Figuur 3.10 De gemiddelde waardering van een zorginterventie met betrouwbaarheids-
intervallen, gemeten met behulp van OW met kosten totaal (N=742) 

 
 

3.5.5 Deelvraag 2c: verschil tussen gezonde en zieke mensen 
 
In figuur 3.11 zijn de gemiddelde waarderingen van zorginterventies van gezonde en 
zieke respondenten weergegeven gemeten met OW totaal, dit betreft dus alle 
respondenten die de een vorm van de OW methode hebben uitgevoerd. 
 
De zorginterventie `Bewaren sperma’ werd door de gezonde respondenten significant 
hoger gewaardeerd (t(26) = 2,40, p<0,05). De zorginterventie ‘Anti-snurk beugel’ werd 
daarentegen door de zieke respondenten significant hoger gewaardeerd (t (39) = 2,89, 
p<0,01). De overige zorginterventies lieten geen significante verschillen in waardering 
zien tussen zieke en gezonde respondenten. 
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Figuur 3.11 De gemiddelde waardering van een zorginterventie met betrouwbaarheids-
intervallen, gemeten met behulp van OW totaal. `Gezond’ betekent dat 
respondenten aangegeven hebben een goede, zeer goede of uitstekende 
gezondheid te hebben (N=1260). `Ziek’ betekent dat respondenten 
aangegeven hebben een matige of slechte gezondheid te hebben (N=209) 

 

 
 

3.6 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van de methode ‘Ordenen en Waarderen’, 
die in twee varianten aan respondenten is voorgelegd. In de variant OW zonder kosten 
werd de respondenten gevraagd vijf zorginterventies te ordenen en vervolgens te 
waarderen zonder dat de respondenten informatie over de kosten van de zorginterventies 
kregen. Wel kregen de respondenten informatie over het effect van de zorgbehandeling, 
de doelgroep van de zorgbehandeling etc. In de variant OW met kosten kregen de 
respondenten alle informatie, dus ook de kosteninformatie.  
 
 

3.6.1 Geschiktheid OW zonder kosten en OW met kosten 
 
De beide waarderingsmethoden zijn op een aantal aspecten met elkaar vergeleken, 
namelijk respons, cognitieve belasting, theoretische validiteit, inhoudsvaliditeit, 
convergente validiteit en betrouwbaarheid. Op al deze aspecten zijn er geen verschillen 
gevonden tussen beide varianten van de OW methode. De respons was met 
respectievelijk 57% en 56% nagenoeg gelijk voor beide taken. Respondenten die één van 
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de OW taken als enige taak kregen voorgelegd hadden gemiddeld een half uur nodig om 
de gehele vragenlijst af te ronden. De OW taak kostte de respondenten gemiddeld 3,5 
minuten waarvan gemiddeld 2 minuten voor het ordenen en gemiddeld 1,5 minuut voor 
het waarderen.  
 
Bij beide waarderingsmethoden beoordeelden de respondenten dezelfde aspecten als 
moeilijk. Opvallend hierbij was dat één derde van de respondenten aangaf het waarderen 
moeilijk te vinden, terwijl het ordenen slechts bij 10% van de respondenten 
moeilijkheden opleverde. Dit kan verklaard worden door het feit dat bij het waarderen 
extra informatie gevraagd wordt aan de respondent: na het aangeven van voorkeuren, 
wordt de respondent nu ook gevraagd de mate van voorkeur aan te geven. 
Wat betreft het begrip van het principe van verzekeren, begrijpt de meerderheid van de 
respondenten dat zorginterventies die zij niet in de basisverzekering plaatsen wanneer 
nodig zelf bekostigd dienen te worden. Hieruit wordt afgeleid dat het grootste deel van de 
respondenten het principe van verzekeren begrijpt. Dit geldt zowel voor OW zonder 
kosten als voor OW met kosten. 
 
De verwachte relaties met betrekking tot de theoretische validiteit zijn gevonden: 
naarmate de respondenten de kans op het in de toekomst nodig hebben van 
zorginterventies hoger inschatten, gaven zij de zorginterventie een hogere waardering en 
ook als zij de kans dat iemand uit hun omgeving de zorginterventie nodig had hoger 
inschatte, werd deze zorginterventie hoger gewaardeerd (tabel 3.8). 
Als onderdeel van de toets op de betrouwbaarheid van de OW taak werd in beide 
varianten een dominante zorginterventie toegevoegd. De verwachting was dat de 
meerderheid van de respondenten deze zorginterventie de voorkeur zou geven boven de 
gedomineerde zorginterventie. De helft van de respondenten bleek echter indifferent te 
zijn. Daarnaast was er geen verschil in het percentage respondenten dat de gedomineerde 
zorginterventie prefereerde en het percentage respondenten dat de dominante zorg-
interventie hoger waardeerde. Het contrast tussen de dominante en gedomineerde 
zorginterventie (respectievelijk 50.000 vs 30.000 gebruikers) was dus niet zodanig dat dit 
tot een andere waardering van de respondenten heeft geleid. Wellicht dat het feit dat de 
zorginterventie bedhoezen voor beide varianten een lage waardering had in vergelijking 
met de andere zorginterventies hier een rol in heeft gespeeld.  
 
De kenmerken van de interventiebeschrijvingen die de beide taken gemeenschappelijk 
hebben, werden in dezelfde mate in de ordening en waardering van de respondent 
betrokken. De helft van de respondenten gaf aan de kosten informatie die alleen bij de 
OW taak met kosten werd gegeven te betrekken in hun beoordeling. 
Wat betreft de convergente validiteit verschilden de preferenties voor slechts vier 
zorginterventies van elkaar wanneer gemeten met OW zonder kosten en OW met kosten. 
Op basis van deze vergelijking is er dus geen voorkeur voor één van beide varianten van 
de OW taak. 
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3.6.2 Geschiktheid combinatie van twee waarderingsmethoden en de volgorde van twee 
waarderingsmethoden 
 
De respons was gelijk wanneer mensen alleen de OW taak of naast de OW taak ook nog 
een andere taak aangeboden kregen. De extra taak leidde wel tot een langere tijd 
benodigd voor het afronden van de vragenlijst van gemiddeld 35 minuten in totaal in 
plaats van 30 minuten bij alleen de OW taak. Als echter naast de taak OW zonder kosten 
nog een taak aangeboden werd, was een kortere tijd nodig voor de OW taak, de taak nam 
dan gemiddeld 2,5 minuten in beslag. 
Bij de respondenten die twee taken aangeboden kregen is voor het onderdeel ‘waarderen’ 
een kortere tijd benodigd als de respondent de OW taak als tweede voorgelegd kreeg. Dit 
duidt erop dat de respondenten door het verrichten van de eerste taak al voorwerk gedaan 
had voor de waardering in de OW taak.  
Respondenten die zowel de OW met kosten als BM hebben uitgevoerd hebben geen 
voorkeur voor één van beide waarderingsmethoden. Respondenten die OW zonder kosten 
en CV uitgevoerd hebben, vonden de OW methode makkelijker. 
Voor de combinatie van de waarderingsmethoden OW met kosten en BM had de 
volgorde waarin de waarderingsmethoden werden aangeboden geen effect op de 
uitkomsten. Voor de combinatie van de OW zonder kosten methode en CV methode, 
bleek dat voor 13 van de 29 te waarderen zorginterventies de waardering significant lager 
was voor respondenten die eerst CV hebben uitgevoerd in vergelijking met de 
respondenten die als eerste methode OW hebben uitgevoerd. Het nadenken over het 
maximale bedrag dat een respondent wil betalen heeft tot gevolg dat de waardering van 
de zorginterventie lager uitvalt. Deze lagere waardering na CV heeft echter alleen 
marginale veranderingen in de preferenties tot gevolg, de vijf meest geprefereerde 
zorginterventies zijn bijvoorbeeld voor gelijk bij OW zonder kosten gevolgd door CV en 
CV gevolgd door OW zonder kosten. 
 
Op grond van deze vergelijking kan geconcludeerd worden dat er meerdere methoden 
kunnen worden aangeboden. 

 
 

3.6.3 Preferenties voor zorginterventies 
 
De preferenties van de zorginterventies voor de OW taak als geheel (zonder kosten en 
met kosten) zijn weergegeven in figuur 4.9. De vijf meest geprefereerde zorginterventies 
zijn: prostaatkanker, thuisdialyse, steunhart, stamceltherapie en warmtebehandeling. De 
vijf minst geprefereerde zorginterventies zijn epilatie transseksuelen, bedhoezen a, 
bedhoezen b, erectiestoornis en anti-snurkbeugel. 
 
De preferenties zijn niet beduidend anders voor beide vormen van de OW taak. Voor OW 
zonder kosten zijn de vijf meest geprefereerde zorginterventies: prostaatkanker, 
thuisdialyse, steunhart, stamceltherapie en warmtebehandeling. Voor OW met kosten 
hebben dezelfde vijf zorginterventies de voorkeur, alleen is de voorkeur binnen deze vijf 
zorginterventies iets anders. De minst geprefereerde zorginterventies zijn voor beide 
methoden epilatie transseksuelen, bedhoezen type a en bedhoezen type b.  
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Voor OW zonder kosten zijn daarnaast de gezichtsvetbehandeling en de NESS 
handmaster laag gewaardeerd, voor OW met kosten zijn dit de erectiestoornis en de anti-
snurkbeugel. 
 
Ook de preferenties van zieke en gezonde mensen verschillen niet noemenswaardig. Ook 
hier zien we bij beide groepen prostaatkanker, thuisdialyse, steunhart en stamceltherapie 
bij de vijf meest geprefereerde zorginterventies en beide typen bedhoezen en epilatie 
transseksuelen bij de minst geprefereerde zorginterventies. Dit geeft aan dat zieke mensen 
geen andere preferenties voor zorginterventies hebben dan gezonde mensen. 
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4 Contingent Valuation 
 
 
 
 
 
 

4.1 Definitie 
 
De Contingent Valuation methode (CV) is een manier om preferenties te meten ten 
aanzien van hypothetische situaties. Door mensen te vragen hoeveel geld ze maximaal 
willen betalen voor een hypothetische verandering, kunnen de preferenties van deze 
mensen voor verschillende zorginterventies in kaart worden gebracht. Deze bedragen 
noemt men willingness to pay (WTP) (O’Brien en Gafni, 1996). Net als bij Ordenen en 
Waarderen wordt elk alternatief beschreven aan de hand van bepaalde kenmerken 
(attributen) die bij elk zorginterventie hetzelfde zijn maar waarvan de inhoud verschilt per 
zorginterventie. 
 
Er zijn verschillende typen antwoordmogelijkheden in CV studies: open einde, 
dichotomous choice of gesloten einde, payment card en bidding game (Ryan, 2001). Zo 
vraagt de open einde variant respondenten zelf aan te geven hoeveel ze bereid zijn te 
betalen zonder een referentiewaarde te geven en vraagt de DC variant of de respondent 
een specifiek bedrag wil betalen voor een zorginterventie, waarop de respondent ja of nee 
kan antwoorden.  
 
 

4.2 CV in dit onderzoek 
 
In dit onderzoek is de verandering die hypothetisch plaatsvindt, het toevoegen van een 
bepaalde zorginterventie aan de basisverzekering. Voordat respondenten de WTP aan 
moeten geven, krijgen zij alle zorginterventies waarvoor ze de WTP aan moeten geven te 
zien. Hierdoor zijn zij er van op de hoogte dat er meerdere opties zijn die allemaal in 
aanmerking komen om opgenomen te worden in de basisverzekering en kunnen zij 
hiermee rekening houden tijdens de beoordelingen (Bateman et al., 2004). WTP is 
gemeten met behulp van de bidding game. In de bidding game wordt eerst gevraagd of 
respondenten een specifiek bedrag willen betalen voor het opnemen van een 
zorginterventie in de basisverzekering. Hierop kunnen de respondenten ja of nee 
antwoorden. Als respondenten ‘ja’ antwoorden, wordt het bedrag verhoogd net zolang 
totdat het bedrag zo hoog is dat de respondenten nee antwoorden. Wanneer respondenten 
op de eerste vraag in de bidding game ‘nee’ antwoorden, wordt het bedrag verlaagd totdat 
ze ‘ja’ antwoorden. De startboden zijn steeds de werkelijke kosten (het echte bedrag 
waarmee de premie voor de basisverzekering omhoog gaat als de zorginterventie wordt 
opgenomen in de basisverzekering). 
 
Een nadeel van de bidding game is dat respondenten de neiging kunnen hebben ‘ja’ te 
antwoorden op de vragen. Dit wordt de ja-zeg bias of compliance bias genoemd. 
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Respondenten gaan er namelijk vanuit dat de genoemde prijzen in de vragenlijst redelijk 
zijn en dat er van ze verwacht wordt dat zij daar ‘ja’ op antwoorden (Frew et al., 2003). 
Omdat de vragen bij OW en de BM anders zijn, zal deze bias hier niet voorkomen. De 
compliance bias kan verholpen worden door gebruik te maken van aanvullende 
zekerheidvragen. Als de WTP voor de zorginterventies bepaald is, wordt daarom 
gevraagd hoe zeker ze zijn van de resulterende totaalpremies, waarbij er vier 
antwoordopties zijn, namelijk: ‘zeker’, ‘waarschijnlijk’, ‘waarschijnlijk niet’ en ‘zeker 
niet’. Alleen de resultaten van respondenten die er zeker van zijn dat ze een 
zorginterventie daadwerkelijk in de basisverzekering willen, zullen bij de analyses 
meegenomen worden. Op deze manier wordt er gecorrigeerd voor de compliance bias 
(Blomquist et al., 2009). 
 
In dit onderzoek worden twee varianten van CV toegepast: CV zonder kosten en CV met 
kosten. Bij CV zonder kosten wordt de kosteninformatie over de zorginterventies niet aan 
de respondenten gepresenteerd. Dit is gebruikelijk bij CV. Om te kunnen achterhalen of 
er verschillen zijn in de preferenties tussen wanneer kosten aangeboden zijn en wanneer 
geen kosten aangeboden zijn is er ook een variant van CV waarbij deze informatie wel 
wordt gepresenteerd. Mochten er wel verschillen optreden, dan is het verstandig om 
kosteninformatie niet te presenteren bij vervolgonderzoek. 
 
 

4.3 Procedure 
 
Nadat de respondenten de instructie hadden gelezen, kregen zij te zien over welke set 
zorginterventies zij betalingsbereidheidsvragen gesteld krijgen. Vervolgens werden de 
zorginterventies één voor één aangeboden aan de respondent met per zorginterventie 
steeds de vraag of hij of zij maximaal bereid is een specifiek bedrag te betalen voor het 
opnemen van die zorginterventie in de basisverzekering: de WTP (zie figuur 4.1). Via de 
bidding game, zoals hiervoor beschreven, wordt de uiteindelijke WTP bepaald. Het 
startbedrag is de werkelijke kosten van de zorginterventie per premiebetaler. Door middel 
van het aanvinken van één van de vakjes ‘ja’ en ‘nee’ gaven ze antwoord op de vraag en 
ging het programma automatisch verder met het volgende bedrag of de volgende 
zorginterventie. Tijdens de taak kregen respondenten steeds de herinnering dat de kosten 
erg op kunnen lopen omdat er veel potentiële zorginterventies zijn om opgenomen te 
worden in de basisverzekering en omdat er andere zaken in het leven zijn die wellicht 
opgegeven moeten worden als respondenten extra geld aan gezondheidszorg uit willen 
geven (Gyldmark en Morrison, 2001). 
 
Nadat de respondenten over alle zorginterventies een oordeel hadden gegeven, werd het 
totaalbedrag weergegeven met de vraag hoe zeker ze ervan zijn deze totaalpremie te 
willen betalen. Dit totaalbedrag is gebaseerd op de gemiddelde nominale premie van de 
basisverzekering. De bedragen van de zorginterventies die hij of zij erbij wil hebben, zijn 
hierbij opgeteld. 
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Figuur 4.1 De CV methode 

 
  
 

4.4 Methode  
 
In dit hoofdstuk zal alleen naar de gegevens gekeken worden die voor beide varianten van 
CV van belang zijn. Hieronder wordt eerst uitgelegd welke gegevens dit zijn en hoe deze 
bepaald zijn. In hoofdstuk 6 ‘Vergelijking van de waarderingsmethoden’ zal CV met 
andere waarderingsmethoden vergeleken worden. Daarbij wordt ingegaan op de vraag 
welke waarderingsmethode bruikbaar is en of het haalbaar is om meerdere 
waarderingsmethoden met elkaar te vergelijken.  
 
 

4.4.1 Respons 
 
De respons zegt iets over de geschiktheid van een waarderingsmethode om de 
preferenties van een representatieve groep Nederlanders voor de samenstelling van de 
basisverzekering te meten. Respondenten zullen een vragenlijst die ze moeilijk of 
vervelend vinden namelijk niet afmaken. Er zal gekeken worden of het percentage 
mensen dat de gehele vragenlijst ingevuld heeft, verschilt tussen de verschillende 
varianten van CV. 
 
 

4.4.2 Cognitieve belasting 
 
Ook de cognitieve belasting zegt iets over de geschiktheid van een waarderingsmethode. 
Cognitieve belasting van een methode om preferenties te meten, kan namelijk leiden tot 
inconsistente antwoorden, wat kan leiden tot onbetrouwbare resultaten (Bateman et al., 
2006).  
Om te bepalen wat de cognitieve belasting is die respondenten ervaren tijdens het 
uitvoeren van CV is gemeten hoe lang respondenten deden over de uitvoering van de 
verschillende taken. Met t-tests is getoetst of de duur van de taken en vragenlijsten 
verschilde tussen de verschillende varianten. Ook werden er vragen gesteld over wat ze 
van de taak vonden. Op deze manier kan zowel binnen als tussen methoden een beeld 
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worden geschetst van de cognitieve belasting die respondenten ondervonden tijdens de 
uitvoering van de taak. 
 
 

4.4.3 Begrip van het principe van verzekeren 
 
Binnen de verschillende varianten van Contingent Valuation is onderzocht of 
respondenten het principe van verzekeren begrijpen door middel van aanvullende vragen. 
Gevraagd is of respondenten het een probleem vinden dat anderen of zijzelf voor 
zorginterventies moeten betalen die geen deel uitmaken van de basisverzekering. Zie 
bijlage 10 voor alle aanvullende vragen. 
 
 

4.4.4 Validiteit bij Contingent Valuation 
 
De validiteit van een test is de mate waarin de test meet wat deze zou moeten meten. De 
validiteit van een waarderingsmethode wordt gemeten om na te gaan of de geobserveerde 
effecten wel toe te schrijven zijn aan de gemanipuleerde variabelen en niet het resultaat 
zijn van andere, niet-gecontroleerde factoren. Ten eerste is de inhoudsvaliditeit4 verhoogd 
door de interventiebeschrijvingen aan te passen aan de kennis en verwachtingen van de 
respondenten, die met behulp van de focusgroep en pilot testen van de vragenlijst zijn 
geïnventariseerd. Om de validiteit van de twee varianten van CV te toetsen, zijn de 
theoretische validiteit, de convergente validiteit5 en de inhoudsvaliditeit getoetst. 
 
Theoretische validiteit 
Een vorm van theoretische validiteit is de scope validiteit. De scope validiteit is de 
belangrijkste maat voor de geschiktheid van CV en wordt daarom altijd getest (Bateman 
et al., 2004). Scope validiteit is de mate waarin de betalingsbereidheid samenhangt met de 
omvang van de verandering. Toegepast op deze studie zouden respondenten meer geld 
voor een zorginterventie over zouden moeten hebben, wanneer het effect van de 
zorginterventie groter is of wanneer de zorginterventie bedoeld is voor een grotere groep 
mensen.  
 
De feitelijke test voor scope validiteit in dit onderzoek wordt gedaan door een subgroep 
respondenten twee vergelijkbare zorginterventies te laten waarderen, maar waartussen de 
grootte van de patiëntengroep verschilt. In beide gevallen gaat het om bedhoezen: 
bedhoezen type b voor 50.000 personen per jaar met astma en/of allergieklachten en 
bedhoezen type a voor 30.000 personen per jaar voor mensen met allergieklachten. 

                                                      
4  Inhoudsvaliditeit refereert naar de mate waarin een test een representatieve afspiegeling van het 

kennisdomein is en dus alle belangrijke aspecten van de te beoordelen producten meeneemt (Gyldmark 
en Morrison, 2001; Ryan et al., 2001).  

5  Theoretische en convergente validiteit zijn vormen van construct validiteit. Theoretische validiteit houdt 
de mate in waarin de resultaten consistent zijn met de voorspellingen die voortkomen uit een theorie 
(Ryan et al., 2001). Convergente validiteit beschouwt de samenhang tussen de resultaten van het 
oorspronkelijke onderzoek en de resultaten van andere onderzoeken die hetzelfde construct meten. Hoe 
hoger de correlatie, hoe meer valide de methoden.  
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Wanneer de WTP hoger is voor bedhoezen type b, is de scope validiteit hoog. Het wordt 
respondenten in deze studie wel mogelijk gemaakt zich bewust te zijn van het verschil in 
grootte van de doelgroep, doordat ze vóór de start van de taak alle zorginterventies reeds 
gezien hebben. Op deze manier kunnen ze steeds de hele set opties in ogenschouw nemen 
(Bateman et al., 2004). 
 
Naast het testen of de betalingsbereidheid samenhangt met de grootte van de verandering, 
is de theoretische validiteit tevens gemeten door te toetsen of de resultaten in lijn zijn met 
andere hypothesen zoals voorspeld door theorieën. Hiervoor zijn aanvullende vragen 
gesteld (zie bijlage 10). Vervolgens zijn relaties bestudeerd tussen: 
1 De WTP voor een zorginterventie en of de respondent of iemand uit de directe 

omgeving van de respondent de zorginterventie nodig (gehad) heeft. 
2 De WTP voor een zorginterventie en hoe hoog een respondent de kans schat dat hij of 

zij in de toekomst deze zorginterventie nodig heeft. 
3 De WTP voor een zorginterventie en hoe hoog een respondent de kans schat dat 

iemand uit zijn of haar directe omgeving in de toekomst de zorginterventie nodig 
heeft. 

4 De gemiddelde WTP en de hoogte van het netto huishoudinkomen. 
5 De gemiddelde WTP en de subjectieve algemene gezondheid. De subjectieve 

algemene gezondheid is gemeten met de SF-36 (Van der Zee et al., 1993). 
Het eerste, tweede en derde punt zijn getoetst door middel van one-way anova’s. 
Verwacht wordt dat respondenten die zelf of anderen kennen die een zorginterventie 
nodig (gehad) hebben of in de toekomst nodig denken te hebben, vaker een 
zorginterventie in de basisverzekering plaatsen. Het vierde en vijfde punt zijn getoetst 
door middel van logistische regressie waarbij gecorrigeerd is voor de clustering van 
respondenten. Verwacht wordt dat de betalingsbereidheid van respondenten met een 
hoger inkomen hogen is dan van mensen met een lager inkomen en dat de 
betalingsbereidheid van zieke mensen hoger is dan van gezonde mensen. 
 
Inhoudsvaliditeit 
De inhoudsvaliditeit is onderzocht door respondenten achteraf te vragen welke aspecten 
van de zorginterventies zij in hun overwegingen hebben meegenomen. Het aantal 
meegenomen kenmerken is een indicatie voor de inhoudsvaliditeit van een 
waarderingsmethode, omdat het belangrijk is dat respondenten de informatie overzien en 
niet te snel focussen op een klein aantal kenmerken. 
 
Convergente validiteit  
Hierbij worden WTPs voor de verschillende zorginterventies resulterend uit de beide 
varianten van CV (variant met en zonder kosten) met elkaar vergeleken. Door te bepalen 
of er een verschil is, wordt de convergente validiteit bepaald. Verwacht wordt dat er geen 
verschil is tussen de WTP voor een zorginterventie wanneer gemeten middels CV zonder 
kosten en de WTP voor die zorginterventie wanneer gemeten middels CV met kosten. 
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4.4.5 Analyse 
 
De CV methode leidt tot een gemiddelde betalingsbereidheid per zorginterventie. Op 
basis van deze gemiddelde betalingsbereidheid per zorginterventie is het mogelijk een 
rangordering van zorginterventies op te stellen, waarbij een hoge betalingsbereidheid 
staat voor een hoge preferentie en lage betalingsbereidheid staat voor een lage preferentie. 
De gemiddelde WTPs met 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn berekend. Met behulp 
van logistische regressie, gecorrigeerd voor de clustering van respondenten, is vervolgens 
per zorginterventie getoetst of de WTP verschilt tussen de varianten van de CV. Deze 
verschillen zijn van belang voor de convergente validiteit, maar ook voor de overige 
onderzoeks(deel)vragen.  
 
 

4.5 Resultaten 
 
Hieronder zijn per deelvraag de resultaten gerapporteerd. In dit deelhoofdstuk en in de 
conclusie wordt gesproken over meerde varianten van CV. De volgende afkortingen 
komen voor:  
- CVmk = CV met kosten. 
- CVzk alleen = CV zonder kosten is als enige taak aangeboden. 
- CVzk als eerste = CV zonder kosten is in een combinatie van twee taken als eerste 

taak aangeboden. 
- CVzk als tweede = CV zonder kosten is in een combinatie van twee taken als tweede 

taak aangeboden. 
- CVzk in combinatie = CV zonder kosten als eerste en CV zonder kosten als tweede 

zijn samengenomen. 
- CVzk totaal = CV zonder kosten is zowel als enige taak als in combinatie van twee 

taken aangeboden. 
 
 

4.5.1 Deelvraag 1a: Geschiktheid CV zonder kosten en CV met kosten 
 
Respons 
Er zijn 1750 vragenlijsten verstuurd met CV (444 met kosten en 1.317 zonder kosten). 
998 respondenten hebben deze vragenlijst ingevuld: een totaal responspercentage van 
57%. Voor CV met kosten was de netto respons 56% en voor CV zonder kosten was dit 
57%. Merk op dat 122 respondenten aangaven niet zeker te zijn of ze het in de vragenlijst 
genoemde bedrag in het echte leven ook zouden willen betalen. De antwoorden van deze 
respondenten worden conform de literatuur over Contingent Valuation niet meegenomen 
in onderstaande analyses. Hun gemiddelde betalingsbereidheid was met 12,30 euro per 
maand relatief hoog. Tevens was het betrouwbaarheidsinterval zeer breed: 1,70-22,90 
euro. Ter vergelijking, de gemiddelde betalingsbereidheid van de respondenten die wel 
zeker waren van de totaalpremie was 2,92 met een betrouwbaarheidsinterval van 2,47 tot 
3,37. Daarom zijn onderstaande analyses gebaseerd op de antwoorden van 891 
respondenten (229 respondenten die CV met kosten hebben gekregen en 662 
respondenten die CV zonder kosten hebben gekregen). 
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Cognitieve belasting 
In tabel 4.1 staat hoeveel tijd respondenten nodig hadden om de vragenlijst te voltooien. 
De duur van de gehele vragenlijst en van de taken verschilt niet significant tussen de twee 
taken.  
 
 
Tabel 4.1 Per taak de tijd in seconden (gemiddelde) die het de respondenten kostte om 

de taken te voltooien 
 

taak onderdeel 

CVzk alleen (N=230) CVmk (N=229) 

taak 93 82 
gehele vragenlijst 1828 1933 

 
 
In tabel 4.2 en tabel 4.3 zijn de antwoorden weergegeven op de vragen die zijn gesteld 
om de cognitieve belasting te meten. In tabel 4.2 is alleen de antwoordcategorie 
‘moeilijk’ weergegeven. In bijlage 11 staan alle antwoorden op deze vraag. Uit de tabel 
blijkt dat veel respondenten het lastig vonden de WTP voor de zorgbehandelingen aan te 
geven, maar dat vooral de inhoudelijke vergelijking, het nemen van beslissingen over 
zorgbehandelingen, door een aanzienlijk deel van de respondenten als moeilijk ervaren 
werd. Verder lijkt er geen sprake te zijn van een verschil tussen CV met en zonder kosten 
wat betreft het moeilijk vinden van bepaalde aspecten. 
 
Tabel 4.3 laat zien dat ongeveer de helft van de respondenten de waarderingstaak niet 
lastig vonden. Ongeveer één vijfde van de respondenten geeft echter aan geen 
beslissingen te willen nemen tussen de zorginterventies. Weer lijken er geen substantiële 
verschillen te bestaan tussen CV zonder kosten en CV met kosten.  
 
 
Tabel 4.2 Per taak het percentage respondenten dat aangegeven heeft bepaalde aspecten 

van die taak moeilijk te vinden 
 

taak aspect 

CVzk alleen 
(N=2301)  

CV mk  
(N=229) 

Beslissingen nemen over de zorgbehandelingen 38 38 

Het aangeven hoeveel geld ik over had voor de zorgbehandelingen 31 27 

Het vergelijken van de zorgbehandelingen 21 20 

Het uitklappen van zorgbehandelingen wanneer u ze helemaal wilde zien 11 12 

Het gebruik van de computer voor het beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

12 10 

1 deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die één taak aangeboden hebben gekregen 
 



64 Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 

Tabel 4.3 Per taak het percentage respondenten dat aangegeven heeft niets of bepaalde 
aspecten van het maken van keuzes tussen de zorginterventies moeilijk te 
vinden 

 
taak aspect 

CVzk totaal 
(N=662) 

CVmk  
(N=229) 

Niets 54 47 

Ik wilde geen beslissingen nemen over de zorgbehandelingen 19 20 

Anders, namelijk 12 11 

Ik kon niet alle zorgbehandelingen onthouden 12 16 

Het was mij niet duidelijk wat de zorgbehandelingen inhielden 6 11 

Er waren te veel zorgbehandelingen 5 6 

Sommige kenmerken van de zorgbehandelingen waren mij niet 
duidelijk, namelijk 

3 2 

 
 
Begrip van het principe van verzekeren 
Om te toetsen of mensen het principe van verzekeren begrijpen zijn verschillende vragen 
gesteld over hoe mensen denken over de totaalpremie (tabel 4.4). De meeste 
respondenten vinden het geen probleem dat anderen of zijzelf voor zorginterventies 
moeten betalen die geen deel uitmaken van de basisverzekering, wat aangeeft dat zij 
begrijpen dat zorginterventies die zij niet in de basisverzekering plaatsen wanneer nodig 
zelf bekostigd dienen te worden. Hieruit leiden we af dat het grootste deel van de 
respondenten het principe van verzekeren begrijpen. Dit geldt zowel voor CV zonder 
kosten als voor CV met kosten. 
 
 
Tabel 4.4 Per taak het percentage respondenten dat het (g)een probleem vond dat 

anderen of zijzelf voor zorginterventies moeten betalen die geen deel 
uitmaken van de basisverzekering 

 

 
 

 taak 

 CVzk totaal 
(N=662) 

CVmk  
(N=229) 

Probleem zelf: 
nee  59 54 
ja 41 46 
totaal 
 

100 100 

Probleem anderen:   
nee  65 62 
ja 35 38 
totaal 100 100 
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Theoretische validiteit 
Scope validiteit 
Om de scope validiteit te toetsen zijn er twee varianten van de zorginterventie bedhoezen 
meegenomen in dit onderzoek, namelijk: bedhoezen type a voor 30.000 personen per jaar 
voor mensen met allergieklachten en bedhoezen type b voor 50.000 personen per jaar met 
astma en/of allergieklachten. De gemiddelde betalingsbereidheid voor bedhoezen type a 
verschilt niet significant van die voor bedhoezen type b, zowel bij CV zonder kosten 
totaal als CV met kosten. Voor CV zonder kosten totaal was de gemiddelde 
betalingsbereidheid voor respectievelijk bedhoezen type a en type b 0,13 euro per maand 
(95% CI: -0,03 - 0,29) en 0,09 euro per maand (95% CI: -0,02 - 0,20). Voor CV met 
kosten was de gemiddelde betalingsbereidheid voor respectievelijk bedhoezen type a en 
type b 0,09 euro per maand (95% CI: 0,03 - 0,14) en 0,10 euro per maand (95% CI: 0,02 - 
0,18). Scope validiteit is dus niet aangetoond voor CV met kosten en CV zonder kosten.  
 
Gebruik zorginterventie 
De relatie tussen iemand kennen die zorg van een van genoemde zorginterventies nodig 
heeft en betalingsbereidheid wordt hier niet gepresenteerd omdat vrijwel geen van de 
respondenten mensen kent die de betreffende zorg nodig hebben of gebruiken. 
 
Tabel 4.5 presenteert de relatie tussen de kans om in de toekomst een zorginterventie 
nodig te hebben en de gemiddelde betalingsbereidheid van de zorginterventie. Voor 
respondenten die de kans dat zij een zorginterventie in de toekomst nodig hebben hoger 
inschatten lijkt de betalingsbereidheid om deze zorginterventie op te nemen in de 
basisverzekering groter, zowel bij de CV met kosten (F(2, 1089)=9,98, p=0,00) als bij de 
CV zonder kosten totaal (F(2, 3212)=9,55, p=0,00).  
 
 
Tabel 4.5 Per taak de relatie tussen de kans op het in de toekomst nodig hebben van 

zorginterventies en de gemiddelde betalingsbereidheid om zorginterventies 
op te nemen in de basisverzekering 

 
kans taak 

 CVzk totaal CVmk 
 WTP (M[SD]) WTP (M[SD]) 

laag 0,56 (2,28) 0,33 (1,08) 
gemiddeld 0,83 (2,18) 0,66 (1,10) 
hoog 1,25 (1,95) 0,79 (0,94) 

 
 
De resultaten van de vergelijking tussen het inschatten van de kans dat mensen uit de 
directe omgeving zorg nodig betreffende zorg nodig gaan hebben en betalingsbereidheid 
staat in tabel 4.6. Er lijkt sprake te zijn van genoemd verband, zowel bij de CV met kosten 
(F(2, 1133)=7,30, p=0,00) als de CV zonder kosten (F(2, 3269)=34,14, p=0,00). 
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Tabel 4.6 Per taak de relatie tussen de kans op het in de toekomst nodig hebben van 
zorginterventies door mensen uit de directe omgeving van de respondenten 
en de gemiddelde betalingsbereidheid om zorginterventies op te nemen in de 
basisverzekering 

 
kans taak 

 CVzk totaal CVmk 
 WTP (M[SD]) WTP (M[SD]) 

laag 0,40 (0,90) 0,32 (1,10) 
gemiddeld 1,10 (3,88) 0,55 (1,02) 
hoog 0,88 (1,27) 0,64 (0,84) 

 
 
Inkomen 
Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen huishoudinkomen en 
betalingsbereidheid voor een zorginterventie voor beide varianten van CV afzonderlijk, 
dus de CV zonder kosten totaal als de CV met kosten. Worden de varianten 
samengenomen, dan is er wel sprake van een significante positieve relatie. 
 
Gezondheid 
Er is tevens geen statistisch significante samenhang tussen betalingsbereidheid en ervaren 
gezondheid, zowel voor de CV zonder kosten totaal als de CV met kosten. 
 
Inhoudsvaliditeit 
In tabel 4.7 is weergegeven op welke kenmerken respondenten hun keuzes baseerden. 
Alleen de antwoordcategorie ‘belangrijk’ is weergegeven (zie bijlage 11 voor de overige 
antwoordcategorieën). Uit deze tabel blijkt dat alle kenmerken door minimaal de helft van 
de respondenten bepalend zijn geweest voor hun keuzes voor zorginterventies. 
Respondenten overzien dus alle informatie en focussen niet op een klein aantal 
kenmerken, waardoor de inhoudsvaliditeit hoog lijkt te zijn. Dit geldt voor zowel voor 
CV zonder totaal als de CV met kosten. 
 
 



Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 67 

Tabel 4.7 Per taak het percentage respondenten dat de keuze heeft gebaseerd op de 
verschillende kenmerken van de interventiebeschrijvingen 

 
taak kenmerk 

CVzk totaal (N=662) CVmk (N=229) 

Het verwachte effect van de zorgbehandeling 86 86 

De ernst van de aandoening waarvoor de zorgbehandeling 
bedoeld is 

86 83 

De groep patiënten voor wie de zorgbehandeling bedoeld is 76 75 

Of er alternatieve zorgbehandelingen zijn voor de aandoening 
waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is 

68 66 

Het nut van de zorgbehandeling voor mijn huishouden of 
goede bekenden 

53 60 

Wat de zorgbehandeling mij per maand extra zal kosten als 
deze in de basisverzekering zou zitten 

n.v.t. 74 

De hoogte van de eigen bijdrage n.v.t. 66 

De kosten van de zorgbehandeling voor iemand die er gebruik 
van gaat maken 

n.v.t. 58 

De kosten van het alternatief voor iemand die er gebruik van 
gaat maken 

n.v.t. 55 

Het aantal personen per jaar dat gebruik gaat maken van de 
zorgbehandeling 

52 53 

 
 
Convergente validiteit 
In figuur 4.2 staan de preferenties gemeten met CV met kosten en CV zonder kosten 
totaal (zie bijlage 11 voor de exacte cijfers).  
 
Voor acht zorginterventies waren respondenten in geval van CV zonder kosten meer 
bereid te betalen vergeleken met zelfde zorgbehandeling maar dan met kosteninformatie, 
zie ook tabel 4.8.  
 
 
Tabel 4.8 De zorgbehandelingen die significant van elkaar verschillen tussen 

Contingent Valuation zonder kosten en met kosten 
 
zorgbehandeling t-waarde methode met hogere waardering 

trommelvliesbuisjes 2,521 zonder kosten 
spataderen 2,221 zonder kosten 
benzodiazepinen 2,121 zonder kosten 
beating the blues 2,962 zonder kosten 
zuurstoftherapie 2,382 zonder kosten 
leefstijlinterventie 5,083 zonder kosten 
prostaatkanker 2,311 zonder kosten 
herstel en balans 2,081 zonder kosten 

* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001 
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Figuur 4.2 Betalingsbereidheid om zorgbehandelingen op te nemen in de 
basisverzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten middels 
Contingent Valuation met kosten (N=229) en zonder kosten (N=662) 
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4.5.2 Deelvraag 1b en 1c: geschiktheid combinatie van twee waarderingsmethoden en de 
volgorde van de twee waarderingsmethoden 
 
Respons 
De netto respons als CV zonder kosten als enige taak werd aangeboden is 57% (253 
respondenten). CV is door een subgroep van respondenten ingevuld samen met OW 
waarbij de volgorde varieerde. De netto respons voor CV zonder kosten als deze in 
combinatie met OW zonder kosten werd aangeboden is 57% (496), waarbij 55% (239 
respondenten) als CV als eerste werd aangeboden en 58% (257 respondenten) als CV als 
tweede taak werd aangeboden. Deze getallen zijn inclusief de respondenten die niet 
(helemaal) zeker waren de totaalpremie te willen betalen. In de verdere analyses zijn deze 
respondenten niet meer meegenomen. 
 
Cognitieve belasting 
In tabel 4.9 is weergegeven hoe lang respondenten deden over de taken CV zonder kosten 
alleen, CV zonder kosten in combinatie, CV zonder kosten als eerste en CV zonder kosten 
als tweede en over de gehele vragenlijsten. De duur van de totale vragenlijst is zoals 
verwacht significant korter bij respondenten die één taak hebben uitgevoerd (t(660) =  
-2,83, p<0,01) dan wanneer ze twee taken uitgevoerd hebben. De tijd die de taak CV kost 
verschilt echter niet wanneer deze in combinatie of alleen aangeboden is. 
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De duur van de totale vragenlijst verschilt niet tussen wanneer de taak CV zonder kosten 
als eerste aangeboden is en wanneer deze als tweede aangeboden is. De duur van de taken 
verschillen ook niet van elkaar.  
 
 
Tabel 4.9 De tijd (seconden) die het de respondenten gemiddeld kostte om de taak CV 

zonder kosten te voltooien 
 
onderdeel taak 

 CVzk in combinatie
(N=432) 

CVzk alleen 
(N=230) 

CVzk als eerste 
(N=208) 

CVzk als tweede 
(N=224) 

taak 91,6 93,5 104,2 79,1 
gehele vragenlijst 2164 1828 2201 2130 

 
 
Tabel 4.10 geeft weer welke taak gemakkelijker gevonden wordt wanneer respondenten 
zowel CV zonder kosten als OW zonder kosten uit dienden te voeren. Zowel wanneer 
OW eerst werd aangeboden als wanneer CV eerst werd aangeboden gaf ongeveer veertig  
procent van de respondenten aan dat er geen verschil is in moeilijkheid tussen beide 
waarderingsmethoden. Verder wordt OW in beide gevallen gemakkelijker gevonden dan 
CV. Opvallend is wel dat wanneer OW eerst werd aangeboden ongeveer de helft van de 
respondenten aangeeft deze het makkelijkst te vinden en als CV eerst werd aangeboden 
slechts bijna veertig procent.  
 
 
Tabel 4.10 Percentage respondenten dat OW of CV het gemakkelijkst vond wanneer ze 

beide taken uit dienden te voeren 
 

volgorde taak gemakkelijker taak 

OWzk als eerste (N=224) 
% 

CVzk als eerste  (N=208) 
% 

OWzk 52 37 
CVzk 8 21 
geen verschil 40 42 
totaal 100 100 

 
 
Preferenties 
Figuur 4.3 geeft de gemiddelde betalingsbereidheid voor de verschillende 
zorginterventies weer, gemeten middels Contingent Valuation zonder kosten wanneer 
deze alleen en in combinatie werd aangeboden. 
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Figuur 4.3 Betalingsbereidheid om zorgbehandelingen op te nemen in de basis-
verzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten middels Contingent 
Valuation zonder kosten alleen (N=230) en in combinatie (N=432) 

 

 
 
 
Voor geen enkele zorginterventie bleek de gemiddelde betalingsbereidheid statistisch 
significant te verschillen tussen Contingent Valuation alleen en in combinatie met OW. 
Deze bevinding geeft aan dat het aanbieden van twee waarderingsmethoden nauwelijks 
invloed heeft op de preferenties.  
 
Figuur 4.4 geeft de gemiddelde betalingsbereidheid voor de verschillende 
zorginterventies weer, gemeten middels Contingent Valuation zonder kosten wanneer 
deze als eerste en als tweede werd aangeboden. 
 
Voor vier zorginterventies bleken de preferenties statistisch significant te verschillen 
wanneer CV na OW kwam (tabel 4.11). Presenteren van CV na OW leidt voor deze vier 
zorginterventies tot een hogere waardering. 
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Figuur 4.4 Betalingsbereidheid om zorgbehandelingen op te nemen in de 
basisverzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten wanneer 
Contingent Valuation zonder kosten als eerste (N=208) of als tweede 
(N=224) is voorgelegd 

 

 
 
Tabel 4.11 De zorgbehandelingen die significant van elkaar verschillen tussen CV eerst 

of OW eerst is voorgelegd 
 
zorgbehandeling t-waarde methode met hogere waardering 

spataderen -2.401 CV als tweede 
anti-snurkbeugel -2.151 CV als tweede 
herstel en balans -2.251 CV als tweede 
heupbeschermers -2.511 CV als tweede 

1 p<0,05 
 
 

4.5.3 Deelvraag 2a: preferenties voor de zorginterventies  
 
In figuur 4.5 en figuur 4.6 is per taak (CV zonder kosten en CV met kosten) de 
gemiddelde betalingsbereidheid voor de verschillende zorginterventies in de 
basisverzekering weergegeven. Ook de 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn 
weergegeven. 
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Figuur 4.5 Betalingsbereidheid om zorgbehandelingen op te nemen in de 
basisverzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten middels 
Contingent Valuation zonder kosten in combinatie (N=662) 

 
Figuur 4.6 Betalingsbereidheid om zorgbehandelingen op te nemen in de 

basisverzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten middels 
Contingent Valuation met kosten alleen (N=229) 
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4.5.4 Deelvraag 2b: verschil tussen methode zonder en met kosten 
 
In figuur 4.2 staan de preferenties gemeten met CV zonder kosten en CV met kosten 
weergegeven (zie bijlage 11 voor de exacte cijfers). Voor de volgende acht 
zorgbehandelingen waren respondenten in geval van CV zonder kosten meer bereid te 
betalen vergeleken met dezelfde zorgbehandeling maar dan met kosteninformatie (tabel 
4.8): trommelvliesbuisjes, spataderen, benzodiazepinen, beating the blues, 
zuurstoftherapie, leefstijlinterventie, prostaatkanker en herstel en balans.  
 
 

4.5.5 Deelvraag 2c: verschil tussen gezonde en zieke mensen  
 
Figuur 4.7 presenteert de rangordening van de zorginterventies voor respectievelijk 
gezonde en zieke mensen. Deze rangordeningen komen in grote lijnen overeen. Gezonde 
mensen lijken wel bereid iets meer te betalen voor dyslexiezorg, bedhoezen type b, 
prostaatkanker en bewaren sperma (tabel 4.12). 
 
 
Figuur 4.7 Betalingsbereidheid van zieke1 (N=102) en gezonde2 (N=556) respondenten 

om zorgbehandelingen op te nemen in de basisverzekering met 
betrouwbaarheidsintervallen, gemeten middels Contingent Valuation zonder 
kosten totaal 
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1  ‘Ziek’ houdt in dat respondenten aangegeven hebben een matige of slechte gezondheid te hebben. 
2  ‘Gezond’ houdt in dat mensen aangegeven hebben een goede, zeer goede of uitstekende gezondheid te 

hebben. 
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Tabel 4.12 De zorgbehandelingen die significant van elkaar verschillen tussen CV eerst 
of OW eerst is voorgelegd 

 
zorgbehandeling t-waarde methode met hogere waardering 

dyslexiezorg 2,682 gezonde mensen 
bedhoezen type b 2,431 gezonde mensen 
prostaatkanker 2,211 gezonde mensen 
bewaren sperma 3,403 gezonde mensen 

* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001 
 
 

4.6 Conclusie 
 
De resultaten van Contingent Valuation zonder en met kosten zijn in dit hoofdstuk met 
elkaar vergeleken. Allereerst is gekeken naar de geschiktheid van de twee varianten van 
CV. Gelet is op de volgende criteria: respons, cognitieve belasting, begrip van het 
principe van verzekeren, theoretische validiteit, inhoudsvaliditeit en convergente 
validiteit. Vervolgens is bekeken of het uitmaakt of de CV zonder kosten in combinatie 
met Ordenen en Waarderen zonder kosten of alleen aangeboden is en of het uitmaakt of 
CV zonder kosten als eerste taak of als tweede taak aangeboden is. Tenslotte zijn de 
preferenties van de respondenten gerapporteerd voor Contingent Valuation zonder en met 
kosten, voor de totale groep respondenten en van gezonde en zieke respondenten. 
Hieronder worden per deelvraag per analyse-aspect enkele conclusies getrokken op basis 
van de gerapporteerde resultaten. 
 
 

4.6.1 Deelvraag 1a: Geschiktheid CV zonder kosten en CV met kosten 
 
Wat betreft de respons lijken CV zonder kosten en CV met kosten overeen te komen. Dit 
geldt ook wat betreft de cognitieve belasting. De duur en moeilijkheid van de taak CV 
zonder kosten komen overeen met de duur en moeilijkheid van de taak met kosten. 
Aangaande de moeilijkheid vond de helft van de respondenten de waarderingstaken niet 
lastig. Aan de andere kant geeft ongeveer éénvijfde aan geen beslissingen te willen 
nemen zoals van hen gevraagd wordt in de waarderingstaken. De rest van de 
respondenten geeft aan meer praktische haalbaarheidsproblemen te hebben die 
gerelateerd zijn aan cognitieve belasting zoals onduidelijkheid of aantal zorginterventies 
dat beoordeeld moest worden. Kortom voor een meerderheid van de respondenten lijken 
beide varianten prima geschikt, maar er is een substantiële groep die aangeeft dergelijke 
beslissingen niet te willen nemen. 
 
Betreffende het begrip van het principe van verzekeren, begrijpt het grootste deel van de 
respondenten dit principe. Dit geldt zowel voor de CV zonder kosten als voor de CV met 
kosten. 
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Ten aanzien van de theoretische validiteit van Contingent Valuation lijkt het niet 
gerechtvaardigd om te concluderen dat de resultaten van beide varianten van de 
waarderingsmethode CV in overeenstemming zijn met verwachtingen op basis van de 
economische theorie. De scope validiteittoets werd namelijk niet gehaald en twee van de 
vijf getoetste relaties werden niet gevonden, al kan het feit dat de twee relaties niet 
gevonden zijn verklaard worden aan de hand van de literatuur. Zo kan het ontbreken van 
een verband tussen inkomen en betalingsbereidheid verklaard worden door de 
veronderstelling dat mensen met hogere inkomens meer zorginterventies eventueel zelf 
kunnen betalen en ze daarom niet in de basisverzekering willen. Eerder onderzoek wijst 
ook uit dat mensen met een hoger inkomen eerder zullen kiezen voor het wanneer nodig 
zelf betalen van zorginterventies dan voor een zorgverzekering (Araya et al., 2006). Het 
gebrek aan een verband tussen gezondheid en betalingsbereidheid is consistent met een 
vergelijkbare empirische studie in Nederland (Van den Berg et al., 2008). Het niet halen 
van de scope validiteittoets kan wellicht verklaard worden door het feit dat de 
zorginterventie bedhoezen voor beide varianten een lage waardering had in vergelijking 
met de andere zorginterventies. 
 
Ook wat betreft de inhoudsvaliditeit lijken de twee varianten van CV niet te verschillen. 
Mensen lijken te letten op alle kenmerken van de zorginterventies. Tenslotte, betreffende 
de convergente validiteit, waren respondenten in geval van CV zonder kosten meer bereid 
te betalen voor acht zorginterventies vergeleken met zelfde zorgbehandeling maar dan 
met kosteninformatie. Hierdoor kan gezegd worden dat de CV zonder kosten en de CV 
met kosten niet exact hetzelfde meten. Daarom lijkt het in de toekomst verstandig om CV 
zonder kosten te gebruiken, ondanks dat beide varianten op grond van de overige 
resultaten geschikt blijken te zijn.  
 
 

4.6.2 Deelvraag 1b en 1c: geschiktheid combinatie van twee waarderingsmethoden en de 
volgorde van de twee waarderingsmethoden 
 
Omdat voor vier zorginterventies de preferenties gemeten via CV leken te zijn beïnvloed 
door de eerst aangeboden OW taak, lijkt het mogelijk om deze twee methoden samen aan 
te bieden. Enige terughoudendheid lijkt echter op zijn plaats omdat er toch sprake lijkt 
van enige beïnvloeding. 
 
 

4.6.3 Deelvraag 2a: preferenties voor zorginterventies 
 
De vijf meest geprefereerde zorginterventies volgens Contingent Valuation zonder kosten 
zijn: steunhart, thuisdialyse, leefstijlinterventie, stamceltherapie en bekkenfysiotherapie. 
De vijf zorginterventies die het minst geprefereerd worden zijn: epilatie transseksuelen, 
bedhoezen type a, bewaren sperma, bedhoezen type b en anti-snurkbeugel. 
 
Voor Contingent Valuation met kosten zijn de vijf meest geprefereerde zorginterventies: 
steunhart, thuisdialyse, cholesterolverlagers, stamceltherapie en bekkenfysiotherapie. De 
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vijf minst geprefereerde zijn: epilatie transseksuelen, bedhoezen type a, bedhoezen type 
b, bewaren sperma en erectiestoornissen. 
 
 

4.6.4 Deelvraag 2b: verschil tussen zonder en met kosten 
 
Voor acht zorginterventies is er een statistisch significant verschil gevonden in de 
gemeten preferenties met CV met kosten en CV zonder kosten. Dit zijn de volgende: 
trommelvliesbuisjes, spataderen, benzodiazepinen, beating the blues, zuurstoftherapie, 
leefstijlinterventie, prostaatkanker en herstel en balans is er een. De preferenties voor 
deze zorginterventies waren in alle gevallen hoger bij CV zonder kosten. 
 
 

4.6.5 Deelvraag 2c: verschil tussen gezonde en zieke mensen 
 
De betalingsbereidheid verschilde voor vier zorginterventies statistisch significant tussen 
ongezonde en gezonde mensen. Dit zijn: dyslexiezorg, bedhoezen type b, prostaatkanker 
en bewaren sperma. Voor deze zorginterventies lijken gezonde mensen een hogere 
preferentie te hebben dan ongezonde mensen. 
 



Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 77 

5 Budget methode 
 
 
 
 
 
 

5.1 Definitie 
 
Bij de Budget Methode wordt de respondenten gevraagd om de huidige basisverzekering 
aan te passen door van een bepaalde set zorginterventies aan te geven welke zorginter-
ventie(s) ze in de bestaande basisverzekering op zouden willen nemen en welke niet. Bij 
iedere zorginterventie is aangegeven hoeveel de totaalpremie van de basisverzekering 
omhoog gaat wanneer deze zorginterventie in de basisverzekering zit. De totaalpremie 
van de basisverzekering verandert mee met de keuzes van de respondenten.  
 
De Budget Methode is een relatief nieuwe waarderingsmethode die gelijkenissen vertoont 
met de taak ‘CHAT’ (Choosing Healthplans All Together) (Danis et al., 2002). Bij deze 
taak stellen mensen een zorgverzekering samen, waarbij ze bij iedere keuze 
geconfronteerd worden met de totale kosten. Bij de Budget Methode is dit ook het geval. 
Zorginterventies kosten een bepaald bedrag per maand, wat in werkelijkheid ook het 
geval is. Het effect van de keuzes is direct zichtbaar in de totale prijs van de basisver-
zekering, die respondenten gedurende de hele taak te zien krijgen. Op deze manier 
worden de respondenten geconfronteerd met kosten van verschillende pakketkeuzes en 
kunnen ze aan de hand hiervan alternatieve keuzes maken. De keuzes die ze maken liggen 
daarom waarschijnlijk dichter bij de werkelijkheid dan wanneer ze zich niet bewust zijn 
van hun budget of van alternatieve keuzes (Danis et al., 2002; Hailu et al., 2000). 
 
 

5.2 BM in dit onderzoek 
 
Twee varianten van de Budget Methode worden onderzocht in deze studie. Bij de eerste 
variant zit aan het begin van de taak geen van de te beoordelen zorginterventies in de 
basisverzekering. Deze variant wordt in het vervolg ‘BM’ genoemd. Bij de tweede 
variant zitten de zorginterventies die ten tijde van de pakketadviezen in werkelijkheid in 
de basisverzekering zaten ook hier in de basisverzekering. Zorginterventies die in 
werkelijkheid niet in de basisverzekering zaten, zitten ook hier niet in de 
basisverzekering. Deze variant wordt de BM reëel genoemd. Door te kijken naar het 
verschil tussen de twee varianten kan onderzocht worden of het voor de beoordeling van 
een zorginterventie uitmaakt of deze al in de basisverzekering zit. 
 
Zoals hierboven genoemd, heeft de keuze voor een zorginterventie gevolgen voor de 
premie van de basisverzekering. Omdat er al veel zorginterventies in de basisverzekering 
zitten, is er aan het begin van de taak een startpremie. Er is gekozen voor een startpremie 
van 95 euro, omdat dit de gemiddelde premie per persoon per maand is voor de 
basisverzekering (in 2010). Het al dan niet ontvangen van zorgtoeslag wordt niet 
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meegenomen in dit onderzoek. Respondenten kunnen de zorgtoeslag namelijk ook 
gebruiken voor andere aanbestedingen of het aflossen van schulden (Van de Ven et al., 
2009). Er is geen maximale totaalpremie, zodat respondenten ervoor kunnen kiezen alle 
zorginterventies waarover ze een oordeel mogen geven in de basisverzekering te plaatsen. 
 
Betreffende de premiekosten van de verschillende zorginterventies, is er gekozen voor 
een maandbedrag per premiebetaler. Ten eerste omdat we willen weten welke 
zorginterventies mensen zelf prefereren. Wanneer de bedragen op nationaal niveau 
gepresenteerd worden in plaats van per premiebetaler, zijn de keuzes die mensen maken 
waarschijnlijk niet alleen afhankelijk van hun eigen preferenties, maar ook van wat ze 
vinden dat anderen zouden moeten prefereren (Bondonio en Marchese, 1994) Ten tweede 
omdat mensen zich bij een maandbedrag meer voor kunnen stellen dan bij een jaarbedrag. 
De meeste mensen betalen hun zorgverzekering immers per maand. Achter het 
premiebedrag per maand is wel tussen haakjes het premiebedrag per jaar vermeld. Dit 
omdat de premiebedragen per maand erg klein zijn. 
 
 

5.3 Beslissen onder onzekerheid 
 
De toekomstige gezondheid van een persoon is in veel gevallen onzeker. Of iemand in de 
toekomst bepaalde vormen van gezondheidszorg nodig heeft, is daarmee ook onzeker 
(Morris et al., 2007). Bij de Budget Methode dienen mensen aan te geven welke 
zorginterventies ze in de basisverzekering zouden willen. Omdat ze niet weten of ze een 
bepaalde aandoening in de toekomst zullen krijgen, moeten ze beslissingen nemen onder 
onzekerheid.  
 
Een vaak gebuikte theorie om het nemen van beslissingen onder onzekerheid te 
beschrijven, is prospect theorie (Tversky en Kahneman, 1992). Vier assumpties (Dhami 
en al-Nowaihi, 2007) van deze theorie zijn van belang om te noemen, namelijk: 
1 Waarden worden beoordeeld als veranderingen in bezit of welzijn ten opzichte van 

een referentiepunt, dus in termen van winst en verlies. 
2 Verliezen wegen zwaarder dan winsten, waardoor mensen risicomijdend zijn. 
3 Mensen overschatten kleine kansen en kosten, maar onderschatten grote kansen en 

kosten. 
4 Preferenties worden beïnvloed door de manier waarop een keuze gepresenteerd is. 

Omdat verliezen meer opvallen, maakt het uit of een probleem gepresenteerd wordt 
als een verlies of als een winst. 

 
Deze theorie kan toegepast worden op beide varianten van de BM. Iemand beoordeelt een 
zorginterventie ten opzichte van een referentiepunt, namelijk de huidige gezondheidsstaat 
en de huidige ziektekosten (kosten verzekering en onverzekerde zorg). Omdat verzekeren 
sowieso geld kost, zullen mensen in eerste instantie dus geen zorginterventies in de 
basisverzekering erbij willen. Doordat ze de kleine kans overschatten dat ze een bepaalde 
aandoening zullen krijgen (onder andere afgeleid uit het aantal gebruikers per jaar en de 
doelgroep), zullen ze zich echter voor dure behandelingen toch willen verzekeren, 
ondanks dat de kans dat ze zo’n behandeling nodig hebben zeer klein is. Hierbij kan ook 
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solidariteit een rol spelen. Mensen zijn bereid om voor ‘dure’ aandoeningen te betalen, 
zodat het voor de gebruikers betaalbaar blijft. 
 
Voor de BM reëel is het van belang één aspect te benadrukken, namelijk dat mensen een 
item hoger waarderen wanneer het in hun bezit is. Dit wordt het endowment effect 
genoemd en heeft te maken met de vierde assumptie die hierboven is genoemd (List, 
2004). Door dit effect is de kans dat zorginterventies die al in de basisverzekering zaten 
erin blijven (bij de BM reëel) groter dan de kans dat diezelfde zorginterventies in de 
basisverzekering geplaatst worden wanneer ze er nog niet inzaten (bij de BM). 
 
 

5.4 Procedure 
 
Eerst dienden respondenten de instructie te lezen, waarna ze een oefening kregen om de 
handeling drag-and-drop te oefenen. De handeling drag-and-drop houdt in dat een onder-
deel op het scherm met de muis wordt vastgepakt en naar een andere plaats wordt gesleept. 
Vervolgens kregen de respondenten de set te beoordelen zorginterventies met kenmerken 
één voor één voorgelegd. Gevraagd werd deze zorginterventies goed te bestuderen.  
 
Vervolgens kregen de respondenten wederom de set zorginterventies voorgelegd, maar 
zonder de kenmerken, dus alleen de titels van de zorginterventies. Bij de BM stonden 
deze zorginterventies aan de linkerkant van het scherm. Aan de rechterkant van het 
scherm stonden twee kaders (zie figuur 5.1). Het bovenste groene kader stelde de 
basisverzekering voor. Hierin moesten de respondenten de zorginterventies die ze in de 
basisverzekering wilden opnemen plaatsen. In het rode kader dienden ze de 
zorginterventies die ze niet in de basisverzekering wilden opnemen te plaatsen. Bij de 
BM reëel stonden de zorginterventies niet aan de linkerkant van het beeldscherm, maar in 
de kaders (zie figuur 5.2). Respondenten konden de zorginterventies verplaatsen met 
behulp van drag-and-drop (slepen). 
 
De totaalpremie per persoon per maand stond bovenaan in het groene kader. Aan het 
begin van de taak was deze 95 euro. Bij de BM reëel is dit inclusief de kosten van de 
zorginterventies die in het begin van de taak al in de basisverzekering zitten. De 
maandpremies van de zorginterventies verschenen achter een zorginterventie wanneer een 
respondent de cursor van de muis boven die zorginterventie hield. Wanneer de 
respondenten klaar waren met de taak, dienden ze op de knop ‘Verder’ te klikken, waarna 
de internetapplicatie verder ging naar de aanvullende vragen.  
 
Er is voor gekozen bij de taak zelf alleen de titels van de zorginterventies te laten zien, 
omdat op deze manier alle zorginterventies op het beeldscherm van de computer pasten. 
Uiteraard hadden de respondenten de mogelijkheid de kenmerken van de zorginterventies 
nogmaals te lezen door op een knop te drukken waardoor de kenmerken tevoorschijn 
kwamen op een apart scherm dat bovenop het hoofdscherm lag. Om te voorkomen dat 
respondenten alle zorginterventies uitklapten, waardoor toch niet alles op het beeldscherm 
zou passen, konden de respondenten maar één zorginterventie tegelijk uitgeklapt hebben 
staan.  
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Figuur 5.1 De BM taak 
 

 
 
 
Figuur 5.2 De BM reëel taak 
 

 
 
 

5.5 Methode 
 
In dit hoofdstuk zal alleen naar de gegevens gekeken worden die voor beide varianten van 
de Budget Methode van belang zijn. Hieronder wordt eerst uitgelegd welke gegevens dit 
zijn en hoe deze bepaald zijn. In hoofdstuk 7 ‘vergelijking methoden’ zal de Budget 
Methode met andere waarderingsmethoden vergeleken worden. 
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5.5.1 Respons 
 
De netto respons zegt iets over de geschiktheid van een waarderingsmethode. 
Respondenten zullen een vragenlijst die ze moeilijk of vervelend vinden namelijk niet 
afmaken. Er zal dus naar het percentage mensen gekeken worden dat de gehele 
vragenlijst ingevuld heeft. 
 
 

5.5.2 Cognitieve belasting 
 
Voor de geschiktheid van de BM om de preferenties van burgers voor zorginterventies te 
bepalen, is het van belang dat de BM cognitief niet te belastend is voor respondenten. 
Anders kan het zijn dat respondenten niet in staat zijn om de gehele taak te overzien en de 
taak correct uit te voeren (Bateman et al., 2006).  
 
Om te bepalen hoe cognitief belastend de twee taken (BM en BM reëel) waren voor de 
respondenten, is gemeten hoe lang respondenten deden over de taken zelf, maar ook over 
de gehele vragenlijst inclusief de aanvullende vragen. Met t-tests is getoetst of deze tijden 
van elkaar verschilden. In het geval van de taken zelf, was de ‘taak’ het aanpassen van de 
basisverzekering. De tijd begon te lopen wanneer respondenten de pagina met de taak zelf 
in beeld kregen en stopte wanneer respondenten op de knop ‘Verder’ geklikt hadden. Tijd 
is geen directe maat voor cognitieve belasting, maar als respondenten lang doen over een 
taak, kan dat wel wijzen op een hoge cognitieve belasting. 
 
Naast het meten van de tijd, zijn vragen gesteld over hoe moeilijk respondenten de verschil-
lende taken vonden en wat respondenten moeilijk vonden met betrekking tot het nemen van 
beslissingen over de zorginterventies. Zie bijlage 10 voor alle aanvullende vragen. 
 
 

5.5.3 Begrip van het principe van verzekeren 
 
Binnen de verschillende varianten van de Budget Methode is onderzocht of respondenten 
het principe van verzekeren begrijpen door middel van aanvullende vragen. Gevraagd is 
naar de zekerheid de totaalpremie te willen betalen en of respondenten het een probleem 
vinden dat anderen of zijzelf voor zorginterventies moeten betalen die geen deel uitmaken 
van de basisverzekering. Zie bijlage 10 voor alle aanvullende vragen. 
 
 

5.5.4 Validiteit  
 
De validiteit van een methode is de mate waarin de methode meet wat deze zou moeten 
meten. De validiteit van een waarderingsmethode wordt gemeten om na te gaan of de 
geobserveerde effecten wel toe te schrijven zijn aan de gemanipuleerde variabelen en niet 
het resultaat zijn van andere, niet-gecontroleerde factoren.  
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Ten eerste is de inhoudsvaliditeit 6 verhoogd door de interventiebeschrijvingen aan te 
passen aan de kennis en verwachtingen van de respondenten. Om de validiteit van de 
twee varianten van de BM te toetsen, zijn de theoretische validiteit, de convergente 
validiteit 7 en de inhoudsvaliditeit getoetst. 
 
Theoretische validiteit 
Bekeken is of de resultaten van beide varianten van de Budget Methode conformeren aan 
logische verwachtingen. Er is gekeken naar vijf relaties, namelijk tussen: 
1 De keuze om een zorginterventie in de basisverzekering te plaatsen en of de 

respondent of iemand uit de directe omgeving van de respondent de zorginterventie 
nodig (gehad) heeft. 

2 De keuze om een zorginterventie in de basisverzekering te plaatsen en hoe hoog een 
respondent de kans schat dat hij of zij in de toekomst deze zorginterventie nodig 
heeft. 

3 De keuze om een zorginterventie in de basisverzekering te plaatsen en hoe hoog een 
respondent de kans schat dat iemand uit zijn of haar directe omgeving in de toekomst 
de zorginterventie nodig heeft. 

4 Het aantal gekozen zorginterventies en de hoogte van het netto huishoudinkomen. 
5 Het aantal gekozen zorginterventies en de subjectieve algemene gezondheid. De 

subjectieve algemene gezondheid is gemeten met de SF-36 (Van der Zee et al., 1993). 
Het eerste, tweede en derde punt zijn getoetst door middel van chi-kwadraat toetsen. 
Verwacht wordt dat respondenten die zelf of anderen kennen die een zorginterventie 
nodig (gehad) hebben of in de toekomst nodig denken te hebben, vaker een 
zorginterventie in de basisverzekering plaatsen. Het vierde punt is getoetst door middel 
van partiële correlaties tussen het aantal zorginterventies en het inkomen. De ‘maximale 
extra kosten van de aangeboden set zorginterventies’ is hierbij constant gehouden. Dit 
omdat het aantal gekozen zorginterventies afhangt van de maximale extra kosten van de 
aangeboden set zorginterventies. Verwacht wordt dat respondenten met een hoger 
inkomen meer zorginterventies in de basisverzekering plaatsen. Het vijfde punt is getoetst 
door middel van t-tests. Hier wordt verwacht dat zieke mensen meer zorginterventies in 
de basisverzekering plaatsen dan gezonde mensen. 
 
Inhoudsvaliditeit 
De inhoudsvaliditeit is onderzocht door respondenten achteraf te vragen welke aspecten 
van de zorginterventies zij in hun overwegingen hebben meegenomen. Het aantal 
meegenomen kenmerken is een indicatie voor de inhoudsvaliditeit van een 

                                                      
6  Inhoudsvaliditeit refereert naar de mate waarin een test een representatieve afspiegeling van het 

kennisdomein is en dus alle belangrijke aspecten van de te beoordelen producten meeneemt (Gyldmark 
en Morrison, 2001; Ryan et al., 2001). Hierbij moet een balans verkregen worden tussen het verstrekken 
van voldoende informatie en informatie overload. Het helpt hierbij om de woorden goed te kiezen, zodat 
de beschrijvingen van de items kort maar duidelijk zijn (Gyldmark et al., 2001). 

7  Theoretische en convergente validiteit zijn vormen van construct validiteit. Theoretische validiteit 
beoordeelt of de resultaten consistent zijn met de voorspellingen die voortkomen uit een theorie (Ryan et 
al., 2001). Convergente validiteit beschouwt de samenhang tussen de resultaten van het oorspronkelijke 
onderzoek en de resultaten van andere onderzoeken die hetzelfde construct meten. Hoe hoger de 
correlatie, hoe meer valide de test.  
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waarderingsmethode, omdat het belangrijk is dat respondenten de informatie overzien en 
niet te snel focussen op een klein aantal kenmerken.  
 
Convergente validiteit  
Hierbij worden rangordeningen resulterend uit de beide varianten van de methode 
(variant met en zonder kosten) met elkaar vergeleken. Door te bepalen of er een verschil 
is, wordt de convergente validiteit bepaald. Wanneer de prijs van een zorginterventie 
wordt meegenomen is de verwachting dat de betalingsbereidheid voor een duurdere 
zorginterventie niet hoger is dan die voor een goedkopere zorginterventie die bij CV 
zonder kosten werd geprefereerd. 
 
 

5.5.5 Analyse 
 
De resultaten van een waarderingsmethode op zich zeggen niets over de geschiktheid van 
een waarderingsmethode, maar zeggen slechts iets wanneer andere aspecten zoals de 
respons in acht genomen worden. Elke methode leidt tot een ander soort resultaat. De 
Budget Methode leidt tot de kans op opname in de basisverzekering van iedere zorg-
interventie of het percentage respondenten dat de zorginterventies in de basisverzekering 
op wil nemen. Op basis daarvan kan een rangordening van de zorginterventies gemaakt 
worden. De percentages met 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn berekend. Met behulp 
van een t-test is per zorginterventie getoetst of het percentage respondenten dat de 
zorginterventie in de basisverzekering op wil nemen verschilt tussen de varianten van de 
BM. Deze verschillen zijn van belang voor de convergente validiteit, maar ook voor de 
overige onderzoeks(deel)vragen.  
 
 

5.6 Resultaten 
 
Hieronder zijn per deelvraag de resultaten gerapporteerd. In dit deelhoofdstuk en in de 
conclusie wordt gesproken over meerde varianten van de BM. De volgende afkortingen 
komen voor:  
- BM = Budget Methode; 
- BMr = Budget Methode reëel; 
- BM alleeN=de BM is als enige taak aangeboden; 
- BM als eerste = de BM is in een combinatie van twee taken als eerste taak 

aangeboden; 
- BM als tweede = de BM is in een combinatie van twee taken als tweede taak 

aangeboden; 
- BM in combinatie = de BM als eerste en de BM als tweede zijn samengenomen; 
- BM totaal = BM alleen en BM in combinatie zijn samengenomen. 
 
 
 
 



84 Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 

5.6.1 Deelvraag 1a: geschiktheid BM en BM reëel 
 
De resultaten van de BM alleen, zijn bij deze deelvraag samengenomen met de resultaten 
van de BM in combinatie. Deze resultaten verschillen namelijk zeer weinig van elkaar. 
Wanneer de resultaten wel van elkaar leken te verschillen, zijn alleen de resultaten van de 
BM alleen gerapporteerd. Hier is voor gekozen om de leesbaarheid van het rapport te 
waarborgen. De keuze is op BM alleen gevallen, omdat die variant het meeste zegt over 
de preferenties gemeten met behulp van BM. 
 
Respons 
De netto respons van beide vragenlijsten is nagenoeg gelijk, namelijk 58% bij de 
vragenlijst met de BM en 56% bij de vragenlijst met de BM reëel. De hoogte van deze 
respons is normaal. 
 
Cognitieve belasting 
Om uitspraken te kunnen doen over de cognitieve belasting van de respondenten bij de 
varianten van BM gebruiken we verschillende maten. Allereerst analyseren we de tijd die 
het respondenten kost om de taken te vervullen. Daarnaast hebben we een aantal vragen 
gesteld om meer te weten te komen over de cognitieve belasting. 
 
In tabel 5.1 is weergegeven hoe lang respondenten deden over de taken BM alleen en BM 
reëel. Respondenten doen langer over de taak BM reëel dan over de taak BM alleen 
(t(507) = -2,04, p<0,05). In deze tabel is tevens weergegeven hoe lang respondenten over 
de gehele vragenlijsten doen. De duur van de gehele vragenlijst verschilt niet tussen de 
twee taken.  
 
 
Tabel 5.1 Per taak de tijd die het de respondenten kostte om de taken en de gehele 

vragenlijsten (gemiddelde) te voltooien 
 

taak onderdeel 

BM alleen (N=263) BM reëel (N=246) 

taak (seconden) 114 160 
gehele vragenlijst (seconden) 1882 1876 

 
 
In tabel 5.2 en tabel 5.3 zijn de antwoorden weergegeven op de aanvullende vragen die 
zijn gesteld om de cognitieve belasting te meten. In tabel 5.2 is alleen de antwoord-
categorie ‘moeilijk’ weergegeven. In bijlage 11 staan alle antwoorden op deze vraag. Uit 
onderstaande tabellen blijkt dat de meeste respondenten geen moeite hadden met de taken 
zelf. Echter, de inhoudelijke vergelijking, bijvoorbeeld het nemen van beslissingen over 
zorgbehandelingen, werd door ongeveer een derde deel van de respondenten als moeilijk 
ervaren. Verder vonden respondenten de gevraagde aspecten van de taak en van de 
keuzes tussen zorgbehandelingen bij de BM reëel niet moeilijker dan bij de BM.  
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Tabel 5.2 Per taak het percentage (aantal) respondenten dat aangegeven heeft bepaalde 
aspecten van die taak moeilijk te vinden 

 

taak aspect 

BM alleen (N=2631) 
(%) 

BM reëel (N=246) 
 (%) 

Beslissingen nemen over de zorgbehandelingen 34 35 

Het aangeven welke zorgbehandelingen ik in de 
basisverzekering wilde 

19 17 

Het vergelijken van de zorgbehandelingen 16 17 

Het gebruik van de computer voor het beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

4 7 

Het uitklappen van zorgbehandelingen wanneer u ze 
helemaal wilde zien 

3 4 

Het slepen met de zorgbehandelingen 1 2 

1 deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die één taak aangeboden hebben gekregen 
 
 
Tabel 5.3 Per taak het percentage (aantal) respondenten dat aangegeven heeft niets of 

bepaalde aspecten van het maken van keuzes tussen de zorginterventies 
moeilijk te vinden 

 

taak aspect 

BM totaal (N=761) 
% 

BM reëel (N=246) 
% 

Niets 53 48 

Ik wilde geen beslissingen nemen over de 
zorgbehandelingen 

16 15 

Anders, namelijk 16 13 

Ik kon niet alle zorgbehandelingen onthouden 13 15 

Het was mij niet duidelijk wat de zorgbehandelingen 
inhielden 

5 10 

Er waren te veel zorgbehandelingen 5 7 

Sommige kenmerken van de zorgbehandelingen waren mij 
niet duidelijk, namelijk 

3 4 

 
 
Begrip van het principe van verzekeren 
Om te toetsen of mensen het principe van verzekeren begrijpen zijn verschillende vragen 
gesteld over hoe mensen denken over de totaalpremie. In tabel 5.4 zijn de antwoorden op 
deze vragen weergegeven. Op de vraag hoe zeker mensen waren de uiteindelijke 
totaalpremie te willen betalen, antwoordde de helft van de respondenten helemaal zeker te 
zijn van de totaalpremie. Wellicht komt dit doordat de maandelijkse extra premiekosten 
relatief onbelangrijk gevonden worden. Respondenten letten meer op andere aspecten van 
de zorginterventies. Verder vinden de meeste respondenten het geen probleem dat 
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anderen of zijzelf voor zorginterventies moeten betalen die geen deel uitmaken van de 
basisverzekering, wat aangeeft dat zij begrijpen dat zorginterventies die zij niet in de 
basisverzekering plaatsen wanneer nodig zelf bekostigd dienen te worden. Hieruit leiden 
we af dat de respondenten het principe van een verzekering begrijpen. Dit geldt zowel 
voor de BM als voor de BM reëel. 
 
 
Tabel 5.4 Per taak het percentage respondenten dat een bepaalde zekerheid had de 

totaalpremie te willen betalen en het (g)een probleem vond dat anderen of 
zijzelf voor zorginterventies moeten betalen die geen deel uitmaken van de 
basisverzekering 

 
taak aspect 

BM totaal (N=761) 
% 

BM reëel (N=246) 
% 

Zekerheid: 
niet helemaal zeker1  49 46 
helemaal zeker2 51 54 
totaal 100 100 
 
Probleem zelf: 

  

nee  63 63 
ja 37 37 
totaal 100 100 
 
Probleem anderen: 

  

nee  68 67 
ja 33 33 
totaal 100 100 

1  ik wil deze premie waarschijnlijk/waarschijnlijk niet/zeker niet betalen 
2  ik wil deze premie zeker betalen 
 
 
Theoretische validiteit 
Om de theoretische validiteit te toetsen is gekeken naar vijf relaties. Hieronder staat 
vermeld of deze relaties inderdaad aanwezig waren. 
 
Gebruik zorginterventie 
De eerste relatie is die tussen de keuze om een zorginterventie in de basisverzekering te 
plaatsen en of de respondenten of iemand uit de directe omgeving van de respondenten de 
zorginterventie nodig (gehad) heeft. Besloten is deze relatie niet te analyseren. De meeste 
respondenten hebben namelijk geen van de zorginterventies nodig (gehad) en kennen ook 
niemand die een van de onderzochte zorginterventie nodig (gehad) heeft.  
De tweede relatie is die tussen de kans op het in de toekomst nodig hebben van 
zorginterventies en het opnemen van zorginterventies in de basisverzekering. In tabel 5.5 
is te zien dat deze relatie aanwezig is. Naarmate respondenten de kans op het in de 
toekomst nodig hebben van een zorginterventie hoger achten, kiezen zij er over het 
algemeen vaker voor een zorginterventie op te nemen in de basisverzekering. De relatie is 
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bij beide waarderingsmethoden significant (BM: χ 2 (2, N=731) = 126,7, p= 0,00;  
BMr: χ 2 (2, N=232) = 52,6, p=0,00).  
 
 
Tabel 5.5 Per taak de relatie tussen de kans op het in de toekomst nodig hebben van 

zorginterventies en het opnemen van zorginterventies in de basisverzekering 
 

BM totaal (N=731) BM reëel (N=232) 
keuze keuze 

kans 

nee (%) ja (%) nee (%) ja (%) 

laag 48 52 49 51 
gemiddeld 28 71 25 76 
hoog 21 79 18 82 

 
 
De derde relatie is die tussen de kans op het in de toekomst nodig hebben van 
zorginterventies door respondenten uit de directe omgeving van de respondenten en het 
opnemen van zorginterventies in de basisverzekering. In tabel 5.6 is te zien dat deze 
relatie aanwezig is. Ook hier geldt dat naarmate mensen deze kans hoger achten, zij er 
over het algemeen vaker voor kiezen een zorginterventie op te nemen in de 
basisverzekering. De relatie is bij beide waarderingsmethoden is significant  
(BM: χ2 (2, N=744) = 160,9, p=0,00; BMr: χ2 (2, N=239) = 69,9, p=0,00). 
 
 
Tabel 5.6 Per taak de relatie tussen de kans op het in de toekomst nodig hebben van 

zorginterventies door mensen uit de directe omgeving van de respondenten 
en het opnemen van zorginterventies in de basisverzekering 

 

BM totaal (N=744) BM reëel (N=239) 
keuze keuze 

kans 

nee (%) ja (%) nee (%) ja (%) 

laag 50 50 53 47 
gemiddeld 31 69 27 73 
hoog 24 76 28 72 

 
 
Inkomen 
De vierde relatie is die tussen het aantal gekozen zorginterventies en het inkomen. Bij de 
BM is deze relatie significant (r(605) = -0,142, p<0,000), maar is het een negatieve 
correlatie. Respondenten met een hoger inkomen kiezen dus minder zorginterventies. Bij 
de BM reëel is er geen relatie gevonden. 
 
Gezondheid 
Tenslotte is de vijfde relatie die tussen het gemiddeld aantal gekozen zorginterventies en 
de zelfgerapporteerde algemene gezondheid. In tabel 5.7 is te zien dat deze relatie 
aanwezig is bij de BM (t(748) = 2,093, p<0,05). Zieke respondenten kiezen voor meer 
zorginterventies in de basisverzekering. 



88 Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 

Tabel 5.7 Per taak de relatie bekeken tussen het aantal gekozen zorginterventies en de 
zelfgerapporteerde algemene gezondheid 

 
taak gezondheid 

BM totaal (N=750) 
M(SD) 

BM reëel (N=242) 
M(SD) 

slecht/matig 3,1 (1,1)1 3,2 (1,1) 
goed/zeer goed/uitstekend 2,8 (1,1)1 2,8 (1,2) 

1  de twee groepen met een matige/slechte gezondheid en een goede/zeer goede/uitstekende gezondheid 
verschillen significant van elkaar 

 
 
Inhoudsvaliditeit 
In tabel 5.8 is weergegeven op welke kenmerken respondenten hun keuzes baseerden. 
Alleen de antwoord-categorie ‘belangrijk’ is weergegeven. In bijlage 11 staan alle 
antwoorden op de vraag. Uit deze tabel blijkt dat alle kenmerken door ongeveer de helft 
of meer respondenten volgens eigen zeggen bepalend zijn geweest voor hun keuzes voor 
zorginterventies. Respondenten zeggen dus alle informatie te overzien en focussen niet op 
een klein aantal kenmerken. 
 
 

Tabel 5.8 Per taak het percentage respondenten dat de keuze heeft gebaseerd op de 
verschillende kenmerken van de interventiebeschrijvingen 

taak kenmerk 

BM totaal (N=761) 
(%) 

BM reëel (N=246) 
(%) 

De ernst van de aandoening waarvoor de zorgbehandeling 
bedoeld is 

89 90 

Het verwachte effect van de zorgbehandeling 87 89 

De groep patiënten voor wie de zorgbehandeling bedoeld is 83 82 

Of er alternatieve zorgbehandelingen zijn voor de aandoening 
waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is 

66 59 

Het nut van de zorgbehandeling voor mijn huishouden of 
goede bekenden 

54 62 

De kosten van de zorgbehandeling voor iemand die er gebruik 
van gaat maken 

53 59 

De kosten van het alternatief voor iemand die er gebruik van 
gaat maken 

49 53 

De hoogte van de eigen bijdrage 49 56 

Wat de zorgbehandeling mij per maand extra zal kosten als 
deze in de basisverzekering zou zitten 

48 58 

Het aantal personen per jaar dat gebruik gaat maken van de 
zorgbehandeling 

46 51 
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Convergente validiteit 
In figuur 5.3 staan de preferenties gemeten met de BM en de BM reëel. Zie bijlage 11 
voor de exacte cijfers.  
 

Figuur 5.3 Het percentage mensen dat een bepaalde zorginterventie in de 
basisverzekering wilde met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten door 
middel van de BM totaal (N=761) en de BM reëel (N=246) 

 
 
De zorginterventies in tabel 5.9 bleken significant te verschillen tussen de BM en de BM 
reëel. In deze tabel staat ook weergegeven bij welke waarderingsmethode de 
zorginterventies een hogere kans hebben opgenomen te worden in de basisverzekering en 
of een zorginterventie aan het begin van de taak in de basisverzekering zat of niet. In deze 
tabel is te zien dat de preferenties voor een zorginterventie bij bijna een kwart van de 
zorginterventies van elkaar verschilt tussen BM en BM reëel. Ook blijkt dat de 
zorginterventies die bij de BM reëel in het begin van de taak niet in de basisverzekering 
zaten, hoger gewaardeerd worden bij de BM. De zorginterventies die bij de BM reëel 
reeds in de basisverzekering zaten worden hoger gewaardeerd bij de BM reëel. 
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Tabel 5.9 De zorgbehandelingen die significant van elkaar verschillen tussen de BM en 
de BM reëel 

 
zorgbehandeling t-waarde hogere kans op  

opname bij 
in de basisverzekering

fyslexiezorg 2,102* BM nee 
tekst-/beeldtelefoons -2,177* BMr ja 
koelvest 2,588* BM nee 
zuurstoftherapie 3,007** BMr ja 
herstel en balans 3,362*** BM nee 
bewaren sperma 2,327* BM nee 
stamceltherapie 2,489* BM nee 

* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001   
 
 

5.6.2 Deelvraag 1b en 1c: geschiktheid combinatie van twee waarderingsmethoden en de 
volgorde van twee waarderingsmethoden 
 
Respons 
De netto respons op de vragenlijst wanneer de BM als enige taak aangeboden is, is 60%. 
De netto respons op de vragenlijst wanneer de BM in combinatie met OW met kosten 
aangeboden is, is 57%. 
Dit geldt ook voor wanneer de BM in combinatie met OW met kosten als tweede taak 
aangeboden is. Wordt de taak als eerste aangeboden, dan is de netto respons 56%.  
De netto respons is in alle gevallen dus nagenoeg gelijk. Er vallen niet meer mensen uit 
wanneer ze twee taken uit dienen te voeren. 
 
Cognitieve belasting  
In tabel 5.10 is weergegeven hoe lang respondenten deden over de taken BM alleen, BM 
in combinatie, BM als eerste en BM als tweede en over de gehele vragenlijsten. De tijd 
die de taak BM in combinatie kost verschilt niet significant van de tijd die de taak BM 
alleen kost. Ook de tijd die de gehele vragenlijst met de BM in combinatie kost verschilt 
niet significant van die van de gehele vragenlijst met de BM alleen. 
 
 
Tabel 5.10 Per taak de tijd (seconden) die het de respondenten kostte om de taken en de 

gehele vragenlijsten (gemiddelde) te voltooien 
 

taak onderdeel 

BM alleen  
(N=263) 

BM in combinatie 
(N=498) 

BM als eerste 
(N=246) 

BM als tweede 
(N=252) 

taak 114 120 161 84 
gehele vragenlijst 1882 2213 2276 2152 
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De taak BM als tweede kost significant minder tijd dan de taak BM als eerste (t(496) = 
3,28, p<0,001). Vergelijken we de tijd die het respondenten kost om de gehele vragenlijst 
af te ronden, dan zien we dat deze niet verschilt tussen de BM als eerste en de BM als 
tweede.  
 
In tabel 5.11 is weergegeven welke taak gemakkelijker gevonden wordt wanneer 
respondenten zowel de BM als OW met kosten uit dienden te voeren. Wat opvalt, is dat 
respondenten de tweede taak moeilijker vonden dan de eerste taak, ongeacht de taak. 
 
 
Tabel 5.11 Percentage respondenten dat de BM of OW met kosten het gemakkelijkst 

vond wanneer ze beide taken uit dienden te voeren 
 

volgorde taak gemakkelijker taak 

BM als eerste (N=246) 
% 

BM als tweede (N=252) 
% 

BM 31 19 

OW met kosten 16 29 
geen verschil 53 52 
totaal 100 100 

 
 
Begrip van het principe van verzekeren 
In tabel 5.12 is per taak (BM alleen en BM in combinatie, BM als eerste en BM als 
tweede) het percentage respondenten weergegeven dat een bepaalde zekerheid had de 
totaalpremie te willen betalen. Hoe zeker respondenten over hun totaalpremie zijn, 
verschilt niet tussen de BM alleen, in combinatie, als eerste en als tweede.  
 
 
Tabel 5.12 Per taak het percentage mensen dat een bepaalde zekerheid had de 

totaalpremie te willen betalen 
 

taak zekerheid 

BM alleen 
(N=263) 

% 

BM in combinatie 
(N=498) 

% 

BM als eerste 
(N=246) 

% 

BM als tweede 
(N=252) 

% 

niet helemaal zeker  50 49 46 51 
helemaal zeker 50 51 54 49 
totaal 100 100 100 100 

 
 
Resultaten 
In figuur 5.4 is het percentage respondenten weergegeven dat de verschillende 
zorgbehandelingen in de basisverzekering wilde, waarbij de resultaten van de BM alleen 
en de resultaten van de BM in combinatie naast elkaar gezet zijn. Zie bijlage 11 voor de 
exacte cijfers. Figuur 5.5 geeft tevens het percentage respondenten weer dat de 
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verschillende zorgbehandelingen in de basisverzekering wilde, maar in deze figuur zijn 
de resultaten van de BM als eerste en van de BM als tweede naast elkaar gezet. Zie 
bijlage 11 voor de exacte cijfers. In beide figuren zijn de 95% betrouwbaarheids-
intervallen weergegeven.  
 
Voor geen van de zorginterventies bleek de preferentie significant te verschillen tussen de 
BM alleen en de BM in combinatie, wat aangeeft dat het aanbieden van twee 
waarderingsmethoden geen invloed heeft op de preferenties gemeten met BM.  
 
 
Figuur 5.4 Het percentage mensen dat een bepaalde zorginterventie in de 

basisverzekering wilde met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten door 
middel van de BM alleen (N=263) en de BM in combinatie (N=498) 
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Figuur 5.5 Het percentage mensen dat een bepaalde zorginterventie in de 
basisverzekering wilde met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten door 
middel van de BM als eerste (N=246) en de BM als tweede (N=252) 

 
 
De preferenties voor de drie zorginterventies in tabel 5.13 bleken significant te 
verschillen tussen de BM als eerste en de BM als tweede. In deze tabel staat ook 
weergegeven bij welke waarderingsmethode de zorginterventies een hogere kans hebben 
opgenomen te worden in de basisverzekering 
 
 
Tabel 5.13 De zorginterventies die significant van elkaar verschillen tussen de BM als 

eerste en de BM als tweede 
 
zorgbehandeling t-waarde hogere kans op opname bij 

vruchtbaarheid -2,237* BM als tweede 
neurorevalidatie 2,035* BM als eerste 
stamceltherapie 2,119* BM als eerste 

*  p<0,05 
 
 

5.6.3 Deelvraag 2a: preferenties voor de zorginterventies 
 
In figuur 5.6 en figuur 5.7 is per taak (BM en BM reëel) het percentage respondenten 
weergegeven dat de verschillende zorginterventies in de basisverzekering wilde. Ook de 
95% betrouwbaarheidsintervallen zijn weergegeven. 

Dyslexiezorg
Thuisdialyse

Trommelvliesbuisjes
Gezichtsvet
Spataderen

Cholesterolverlagers
Sta-opstoelen

Bedhoezen type b
Anti-Snurkbeugel

Tekst-/ beeldtelefoons
Koelvest

Benzodiazepinen
Acetylcysteïne

Vruchtbaarheid
Epilatie transseksuelen

Beating the blues
Warmtebehandeling

Zuurstoftherapie
Leefstijlinterventie

Prostaatkanker
Bekkenfysiotherapie

Erectiestoornis
Herstel en balans
Bewaren sperma
Neurorevalidatie

NESS Handmaster
Heupbeschermers

Steunhart
Stamceltherapie

0 20 40 60 80 100

betrouwbaarheidsintervalgemiddelde

BM als eerste

Dyslexiezorg
Thuisdialyse
Trommelvliesbuisjes
Gezichtsvet
Spataderen
Cholesterolverlagers
Sta-opstoelen
Bedhoezen type b
Anti-Snurkbeugel
Tekst-/ beeldtelefoons
Koelvest
Benzodiazepinen
Acetylcysteïne
Vruchtbaarheid
Epilatie transseksuelen
Beating the blues
Warmtebehandeling
Zuurstoftherapie
Leefstijlinterventie
Prostaatkanker
Bekkenfysiotherapie
Erectiestoornis
Herstel en balans
Bewaren sperma
Neurorevalidatie
NESS Handmaster
Heupbeschermers
Steunhart
Stamceltherapie

0 20 40 60 80 100

betrouwbaarheidsintervalgemiddelde

BM als tweede

Preferenties zorginterventies per groep



94 Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 

Figuur 5.6 Het percentage mensen dat een bepaalde zorginterventie in de 
basisverzekering wilde met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten met 
behulp van de BM totaal (N=761) 

 
 
Figuur 5.7 Het percentage mensen dat een bepaalde zorginterventie in de 

basisverzekering wilde met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten door 
middel van de BM reëel (N=246) 
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5.6.4 Deelvraag 2b: verschil tussen wel en geen kosten noemen 
 
Deze deelvraag is niet van toepassing op BM, omdat we er bij BM geen variant is zonder 
kosten. De vraag wordt wel beantwoord bij de methoden waar wel een variant met en een 
variant zonder kosten is voorgelegd aan de respondenten. 
 
 

5.6.5 Deelvraag 2c: verschil tussen gezonde en zieke mensen 
 
In figuur 5.8 is het percentage gezonde en zieke respondenten weergegeven dat de 
verschillende zorgbehandelingen in de basisverzekering wilde, gemeten met behulp van 
de BM. Ook de 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn weergegeven. Zie bijlage 11 voor 
de exacte cijfers. 
 
Alleen de preferentie voor de zorginterventie ‘anti-snurkbeugel’ bleek significant te 
verschillen tussen de gezonde en zieke respondenten (t(134) = 2,035, p<0,05). Zieke 
mensen waarderen deze hoger dan gezonde mensen. 
 
 
Figuur 5.8 Het percentage gezonde¹ (N=647) en zieke² (N=103) respondenten dat een 

bepaalde zorgbehandeling in de basisverzekering wilde met betrouwbaar-
heidsintervallen, gemeten middels de BM totaal 

1 ‘gezond’ houdt in dat mensen aangegeven hebben een goede, zeer goede of uitstekende gezondheid te 
hebben 

2  ‘ziek’ houdt in dat respondenten aangegeven hebben een matige of slechte gezondheid te hebben 
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5.7 Conclusie  
 
In de resultatensectie van dit hoofdstuk over de Budget Methode, is ten eerste gekeken 
naar de geschiktheid van de BM en de BM reëel voor het meten van preferenties ten 
aanzien van zorginterventies. De geschiktheid van de waarderingsmethoden is bepaald 
met behulp van de volgende criteria: netto respons, cognitieve belasting, begrip van het 
principe van verzekeren, theoretische validiteit, inhoudsvaliditeit en convergente 
validiteit. Ten tweede is bekeken of de BM in combinatie met een andere 
waarderingsmethode aangeboden kan worden en of het uitmaakt of de BM als eerste taak 
aangeboden wordt of als tweede. Hiervoor waren dezelfde aspecten van belang, behalve 
de drie vormen van validiteit. Er is ook naar verschillen in preferenties gekeken tussen de 
varianten. Verder zijn de preferenties van de respondenten gerapporteerd die gemeten zijn 
door middel van de BM en de BM reëel. Tenslotte zijn de preferenties van gezonde en 
zieke respondenten die gemeten zijn door middel van de BM met elkaar vergeleken. 
Hieronder worden per deelvraag per analyse-aspect enkele conclusies getrokken op basis 
van de gerapporteerde resultaten. 
 
 

5.7.1 Deelvraag 1a: geschiktheid BM en BM reëel 
 
Beide waarderingsmethoden zijn op een aantal aspecten met elkaar vergeleken. Dit betrof 
netto respons, cognitieve belasting, begrip van het principe van verzekeren, theoretische 
validiteit, inhoudsvaliditeit en convergente validiteit. De respons was voor beide 
methoden vergelijkbaar en in lijn met onze verwachting. Voor BM was de respons 58%, 
voor BM reëel was de respons 56%.  
Betreffende de tijd, deden respondenten die BM kregen voorgelegd gemiddeld korter 
over de taak dan respondenten die BM reëel kregen voorgelegd. De BM taak kostte de 
respondenten gemiddeld 1,9 minuten, de BM reëel taak kostte respondenten gemiddeld 
2,7 minuten. De tijd die het respondenten kostte om de gehele vragenlijst af te ronden 
verschilde niet tussen beide taken, respondenten waren ongeveer een half uur bezig met 
de vragenlijst.  
Respondenten beoordeelden voor beide taken dezelfde aspecten als moeilijk. Zij vonden 
vooral het nemen van beslissingen over zorginterventies moeilijk.  
Er blijken ook geen verschillen te zijn in het begrip van het principe van verzekeren 
tussen BM en BM reëel. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan zeker te zijn 
van het te betalen bedrag voor het gekozen basispakket. Ze vinden het geen probleem dat 
zij zelf of anderen moeten betalen voor het gebruik van de zorginterventies als dat nodig 
is, als de zorginterventies niet in het pakket zitten. Daarmee geven ze aan dat ze de 
consequenties van de keuzes die ze gemaakt hebben begrijpen. 
Drie van de getoetste vier verwachte relaties met betrekking tot theoretische validiteit zijn 
voor de BM gevonden en twee van de vier voor BM reëel. Voor zowel BM als BM reëel 
is gevonden dat naarmate respondenten de kans op het in de toekomst nodig hebben van 
zorginterventies hoger inschatten, zij deze eerder in de basisverzekering opnamen. Ook 
als zij de kans dat iemand uit hun omgeving de zorginterventie nodig had hoger inschatte, 
kozen zij er eerder voor om de zorginterventie in de basisverzekering op te nemen. De 
relatie tussen gezondheid en het aantal zorginterventies dat respondenten opnemen in de 
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basisverzekering is alleen gevonden bij BM: gezonde respondenten nemen minder 
zorginterventies op dan respondenten met een minder goede gezondheid. De verwachte 
relatie tussen inkomen en het aantal zorginterventies dat respondenten is echter niet 
gevonden. Voor BM reëel is er geen relatie gevonden tussen inkomen en het aantal 
gekozen zorginterventies. Bij BM is een relatie gevonden die tegengesteld was aan de 
verwachting: naarmate respondenten een hoger inkomen hadden werden er minder 
zorginterventies in de basisverzekering opgenomen. Dat de relatie tussen inkomen en het 
aantal gekozen zorginterventies niet was zoals verwacht kan verklaard worden doordat 
mensen met een laag inkomen over het algemeen minder gezond zijn en daardoor meer 
zorginterventies nodig hebben dan mensen met een hoog inkomen (Banks et al., 2006). 
Een andere verklaring is dat mensen met hogere inkomens meer zorginterventies 
eventueel zelf kunnen betalen en ze daarom niet in de basisverzekering willen. Eerder 
onderzoek wijst ook uit dat mensen met een hoger inkomen eerder zullen kiezen voor het 
wanneer nodig zelf betalen van zorginterventies dan voor een zorgverzekering (Araya et 
al., 2006).  
Dat bij BM reëel twee van de vijf relaties niet zijn gevonden kan te maken hebben met 
het feit dat er minder respondenten waren voor BM reëel dan voor BM. De gevonden 
resultaten wijzen voor BM reëel namelijk wel in dezelfde richting, maar zijn niet 
significant. 
Wat betreft inhoudsvaliditeit zien we geen verschillen tussen beide methoden. Uit de 
resultaten komt naar voren dat respondenten in gelijke mate zeggen dat ze verschillende 
kenmerken van de zorginterventies meenemen in de beslissing om een zorginterventie 
wel of niet op te nemen in de basisverzekering. Voor beide varianten geldt dat 
respondenten zeggen dat ze alle informatie overzien.  
Tenslotte blijkt, wat betreft de convergente validiteit, een kwart van de zorginterventies 
van elkaar te verschillen tussen de BM en de BM reëel, waardoor gezegd kan worden dat 
de BM en de BM reëel niet exact hetzelfde meten. Dit wordt verklaard door de assumptie 
van de prospect theorie dat mensen een item hoger waarderen wanneer het in hun bezit is, 
het endowment effect genoemd (List, 2004 ). Dit blijkt inderdaad te kloppen. Vergeleken 
met BM, werden bij BM reëel de zorginterventies die in het begin van de taak wel 
(respectievelijk niet) in de basisverzekering zaten hoger (respectievelijk lager) 
gewaardeerd. De BM reëel lijkt daarmee dus inderdaad meer aan te sluiten bij de realiteit. 
 
Op grond van deze vergelijking kan geconcludeerd worden dat BM en BM reëel beide 
geschikt zijn voor het meten van preferenties ten aanzien van zorginterventies. Als het puur 
gaat om de preferenties van mensen met betrekking tot zorginterventies is BM geschikt. 
Als het ook gaat om mogelijke reacties uit de maatschappij bij het verkleinen van de basis-
verzekering is BM reëel geschikt, omdat deze methode goed aansluit bij de werkelijkheid.  
 
 

5.7.2 Deelvraag 1b en 1c: geschiktheid combinatie van twee waarderingsmethoden en de 
volgorde van twee waarderingsmethoden 
 
De geschiktheid om een combinatie van twee waarderingsmethoden voor te leggen is 
getoetst door te kijken naar de netto respons, cognitieve belasting, theoretische validiteit, 
inhoudsvaliditeit en betrouwbaarheid.  
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De respons was nagenoeg gelijk voor de situatie waarin alleen BM is aangeboden en de 
situatie waarin naast BM nog een andere methode is aangeboden. De respons lag tussen 
de 56% en de 60% en was in lijn met de verwachting. 
De totale tijd die mensen besteden aan het invullen van de vragenlijst ligt rond tussen 31 
en 38 minuten. Er is geen significant verschil tussen het afronden van een vragenlijst met 
een of met twee methoden. Als BM als tweede wordt aangeboden kost het respondenten 
wel significant minder tijd om de taak te voltooien dan als zij BM als eerste krijgen 
aangeboden. Respondenten hadden gemiddeld 2,6 minuten nodig als zij BM als eerste 
methode kregen voorgelegd en 1,4 minuten als zij BM als tweede kregen. Waarschijnlijk 
hebben respondenten al voorwerk gedaan als ze eerst een andere methode kregen 
voorgelegd. Toch blijken respondenten die twee methoden kregen voorgelegd, ongeacht 
de taak, de tweede taak moeilijker te vinden dan de eerste. 
Het begrip van het principe van verzekeren van BM verandert niet als er meerdere 
methoden worden voorgelegd.  
Op de resultaten heeft het aanbieden van de BM als eerste of als tweede 
waarderingsmethode tevens weinig invloed. 
 
Op grond van deze vergelijking kan geconcludeerd worden dat er meerdere methoden 
kunnen worden aangeboden. De volgorde waarin de methoden worden aangeboden heeft 
geen invloed op de resultaten. 
 
 

5.7.3 Deelvraag 2a: preferenties voor de zorginterventies 
 
De preferenties van de respondenten voor de zorginterventies, gemeten door middel van 
de BM en de BM reëel staan weergegeven in figuur 5.6 en 5.7 in paragraaf 5.6.3. Bij 
beide waarderingsmethoden kan een ordening gemaakt worden, maar de ordeningen 
verschillen iets tussen de varianten van de BM.  
 
Voor de BM zijn de vijf zorginterventies die het meest geprefereerd worden de volgende: 
prostaatkanker, thuisdialyse, steunhart, trommelvliesbuisjes en herstel en balans. De vijf 
zorginterventies die het minst geprefereerd worden zijn: bedhoezen type b, 
erectiestoornis, koelvest, heupbeschermers en epilatie transseksuelen. 
 
Voor de BM reëel zijn de vijf zorginterventies die het meest geprefereerd worden de 
volgende: prostaatkanker, thuisdialyse, zuurstoftherapie, bekkenfysiotherapie en 
steunhart. De vijf zorginterventies die het minst geprefereerd worden zijn: 
leefstijlinterventie, heupbeschermers, bewaren sperma, koelvest en epilatie 
transseksuelen. 
 
De verklaring voor de verschillen in preferenties tussen BM en BM reëel ligt in het feit 
dat respondenten bij BM reëel de zorginterventies die al in de basisverzekering zitten 
vaker opnemen in het pakket. Hiermee wordt de preferenties voor deze zorginterventies 
bij BM reëel hoger dan bij BM. Een voorkeur voor BM of BM reëel hangt af van de mate 
waarin aansluiting bij de werkelijkheid van belang is. De resultaten van BM reëel laten 
zien dat mensen graag in de basisverzekering houden wat er al in zit. Dit laat zien dat 



Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 99 

mensen niet direct positief zullen staan tegenover een verkleining van de 
basisverzekering. Wanneer een onderzoek echter puur op preferenties gericht is past de 
BM. Bij BM laten mensen hun preferenties niet beïnvloeden door de huidige 
samenstelling van de basisverzekering. 
 
 

5.7.4 Deelvraag 2c: verschil tussen gezonde en zieke mensen 
 
De preferenties van gezonde respondenten verschillen bij slechts één zorgbehandeling 
(anti snurkbeugel) van zieke respondenten. Dit geeft aan dat zieke mensen geen andere 
preferenties voor zorginterventies hebben dan gezonde mensen. 
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6 Vergelijking van de waarderingsmethoden 
 
 
 
 
 
 
In deze PrePA studie worden drie waarderingsmethoden vergeleken op hun bruikbaarheid 
om preferenties van de Nederlandse bevolking te meten voor zorginterventies. De 
voorgaande hoofdstukken beschreven de resultaten voor de verschillende 
waarderingsmethoden afzonderlijk. Het huidige hoofdstuk beschrijft de onderlinge 
vergelijking van de methoden. Daarbij worden de verschillende varianten van de 
waarderingsmethoden samengenomen, omdat de analyses geen relevante verschillen 
tussen de varianten hebben aangetoond. De waarderingsmethoden worden hier 
vergeleken op vier criteria: haalbaarheid, inhoudsvaliditeit, convergente validiteit en 
onderscheidend vermogen. 
 
 

6.1 Haalbaarheid 
 
Als criteria voor haalbaarheid is gekeken naar het percentage ontbrekende gegevens, de 
tijd die respondenten nodig hadden om een methode uit te voeren en de gerapporteerde 
moeilijkheden met de applicatie. 
 
 

6.1.1 Ontbrekende gegevens 
 
Het percentage ontbrekende gegevens is een maat voor de haalbaarheid van een methode, 
omdat een onbegrijpelijke of tijdrovende methode sneller leidt tot afhaken van de 
respondent. Afhaken leidt bovendien tot een kleinere steekproefomvang, mogelijk met 
slechtere representativiteit.  
 
Tabel 6.1 toont het aantal respondenten dat doorstroomt in de verschillende onderdelen 
van de applicatie. Van de respondenten heeft 28% de applicatie niet gestart en viel totaal 
15% af tijdens de applicatie: 2% viel af tijdens de introductie, 4% tijdens de presentatie 
van de zorginterventies, slechts 1% tijdens de waarderingsmethoden en 8% tijdens de 
afsluitende vragen (die in latere toepassingen van de applicatie achterwege kunnen 
blijven). Uiteindelijk waren voor 57% van de respondenten complete data beschikbaar.  
 
Door de beperkte uitval tijdens de waarderingsmethoden (1%) waren de karakteristieken 
van de respondenten met beschikbare data niet significant verschillend per 
waarderingsmethode. 
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Tabel 6.1 Doorstroom door de applicatie, uitgesplitst naar eerste taak1 

 
 totaal OW BM CV 

uitnodiging ontvangen 
applicatie gestart 
presentatie 1e zorginterventie gestart 
presentatie 5e zorginterventie gestart 
 
1e waarderingsmethode gestart 
gegevens beschikbaar 
 
2e waarderingsmethode gestart 
gegevens beschikbaar 
 
afsluitende vragen gestart 
gegevens beschikbaar 

4394 
3222 (72%) 
3073 (70%) 
2990 (68%) 

 
2884 (66%) 
2879 (66%) 

 
1045 (24%) 
1026 (23%) 

 
2844 (65%) 
2498 (57%) 

1757 
 
 
 
 

1169 (67%) 
1164 (66%) 

 
544 (31%) 
530 (30%) 

 

1316 
 
 
 
 

871 (66%) 
871 (66%) 

 
252 (19%) 
248 (19%) 

 

1321 
 
 
 
 

844 (64%) 
844 (64%) 

 
249 (19%) 
248 (19%) 

 

1 aantal respondenten gestart met een onderdeel is berekend op basis van een positieve tijdsduur 
 
 

6.1.2 Benodigde tijd 
 
De benodigde tijd is in beperkte mate een maat voor de haalbaarheid van een 
waarderingsmethode, omdat een methode die meer tijd vergt waarschijnlijk moeilijker te 
begrijpen is. Daarnaast zijn respondenten eerder bereid om een korte vragenlijst in te 
vullen dan een vragenlijst die veel tijd vergt. De kans op afhaken is dus groter naarmate 
het invullen van een vragenlijst langer duurt. 
 
Figuur 6.1 toont de benodigde tijd per onderdeel van de applicatie. De totaal benodigde 
tijdsduur bedroeg gemiddeld 32 minuten, waarvan 20 minuten ten behoeve van de 
afsluitende vragen. 
 
De benodigde tijd voor het doornemen van de zorginterventies daalde van gemiddeld 68 
seconden voor de eerste zorginterventie naar gemiddeld 31 seconden voor de vijfde 
zorginterventie (GLS met log-transformatie: p<0,001). De benodigde tijd was ook 
significant afhankelijk van de specifieke zorginterventie, variërend van gemiddeld 26 
seconden voor de zorginterventie “bewaren van sperma” tot gemiddeld 56 seconden voor 
zorginterventie “Herstel en balans” (GLS met log-transformatie: p<0,001). 
 
De benodigde tijd verschilde significant per waarderingsmethode (ANOVA met log-
transformatie: p<0,001). Als eerste waarderingsmethode varieerde de benodigde tijd van 
93 seconden voor de CV methode en 144 seconden voor de BM methode, tot 
189 seconden voor de OW methode (waarvan 104 seconden voor ordenen en 85 seconden 
voor waarderen). Als tweede waarderingsmethode was de benodigde tijd wat korter, maar 
met een vergelijkbaar patroon: 76 seconden voor de CV methode, 84 seconden voor de 
BM methode en 150 seconden voor de OW methode (waarvan 87 seconden voor ordenen 
en 63 seconden voor waarderen).  
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Figuur 6.1 Gemiddelde tijd per applicatieonderdeel (foutbalken tonen de variatie over 
verschillende zorginterventies) 

 

 
 

6.1.3 Gerapporteerde moeilijkheid 
 
Respondenten rapporteerden hoeveel moeite ze hadden met de meer algemene aspecten 
van de applicatie (tabel 6.2 onder A) en met specifieke aspecten van de 
waarderingsmethoden (tabel 6.2 onder B). De getoonde resultaten zijn alleen gebaseerd 
op de respondenten die één waarderingsmethode hebben ingevuld. 
 
Over het algemeen hadden respondenten weinig moeite met het begrijpen van de 
informatie die ze kregen voorgelegd: slechts 7% vond de inhoud van de zorginterventies 
lastig, 5% het aantal zorginterventies en 3% de betekenis van de kenmerken van de 
zorginterventies. Wel was het lastig om alle zorginterventies te onthouden (15%) en 
wilden de respondenten eigenlijk geen beslissingen nemen over de zorginterventies 
(19%). Hierbij waren er geen verschillen tussen de waarderingsmethoden. 
 
De verschillende waarderingsmethoden resulteerden ook in vergelijkbare moeite met het 
vergelijken van de zorginterventies (19%) en moeite met het beslissen over de zorginter-
venties (37%). Met de CV methode gaven wel meer respondenten aan moeite te hebben 
met het gebruik van de computer voor het beoordelen van de zorginterventies (11% 
versus 5% voor OW en BM) en met het uitklappen van de zorginterventies (11% versus 
4% voor OW en BM). Dit is opvallend omdat de CV taak hierbij niet verschilde van de 
andere waarderingsmethoden en omdat de benodigde tijd voor CV juist korter was. 
 
Vooral de numerieke taken werden moeilijker gevonden: 10% had moeite met de 
ordeningstaak van OW, 18% met opname in de basisverzekering bij BM, 30% met de 
maximale betaling in CV en 34% met het geven van een cijfer in OW. 
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Tabel 6.2 Aandeel van de respondenten dat problemen aangaf 
 
 totaal OW 

(N=493)
BM 

(N=509)
CV 

(N=502) 
p-waarde1

A.  Wat vond u lastig met betrekking tot het maken van 
keuzes tussen zorginterventies (u kunt meerdere 
opties aanvinken)? 2 

     

- Niets  48% 47% 49% 48%  0,84 
- Het was mij niet duidelijk wat de 

zorginterventies inhielden  
7% 5% 8% 10%  0,03 

- Er waren te veel zorginterventies  5% 5% 6% 6%  0,72 
- Ik kon niet alle zorginterventies onthouden 15% 14% 15% 16%  0,83 
- Ik wilde geen beslissingen nemen over de 

zorginterventies  
19% 20% 17% 20%  0,47 

- Sommige kenmerken van de zorginterventies 
waren mij niet duidelijk 

3% 4% 3% 2%  0,25 

- Anders 14% 16% 15% 11%  0,13 
      
B.  Zou u voor de onderstaande punten aan willen 

geven of u ze moeilijk of gemakkelijk vond? 3 
     

- Het vergelijken van de zorginterventies 19% 20% 16% 20%  0,17 
- Beslissingen nemen over de zorginterventies 37% 38% 35% 39%  0,37 
- Het gebruik van de computer voor het 

beoordelen van de zorginterventies 
7% 5% 5% 11%  <0,001 

- Het uitklappen van zorginterventies wanneer u 
ze helemaal wilde zien 

6% 4% 4% 11%  <0,001 

- Het slepen met de zorginterventies  2% 1% -  0,57 
- Het ordenen van de zorginterventies  10% - - - 
- Het geven van een cijfer aan de zorginterventies  34% - - - 
- Het aangeven welke zorginterventies ik in de 

basisverzekering wilde 
 - 18% - - 

- Het aangeven wat ik maximaal wilde betalen 
voor een zorginterventie 

 - - 30% - 

1 ANOVA 
2 respondenten konden aangeven taken wel of niet lastig te vinden 
3 percentage is aandeel van respondenten dat redelijk moeilijk of erg moeilijk aangaf (in plaats van erg 

gemakkelijk, redelijk gemakkelijk, of niet gemakkelijk/niet moeilijk) 
 
 

6.2 Inhoudsvaliditeit 
 
Specifieke criteria voor inhoudsvaliditeit voor iedere afzonderlijke waarderingsmethode 
zijn behandeld in de voorgaande betreffende hoofdstukken. Voor alle 
waarderingsmethoden is inhoudsvaliditeit onderzocht door respondenten achteraf te 
vragen welke overwegingen belangrijk waren bij het maken van de keuzes. Hoewel 
respondenten vrij zijn om bepaalde overwegingen niet belangrijk te vinden is toch het 
aantal meegenomen kenmerken een maat voor de inhoudsvaliditeit van een methode, 
omdat het belangrijk is dat respondenten de informatie overzien en niet te snel focussen 
op een klein aantal kenmerken. 
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Tabel 6.3 toont de overwegingen in volgorde van belang: de ernst van de aandoening, het 
verwachte effect, de groep patiënten, of er alternatieven zijn, de extra eigen 
maandpremie, het nut voor de respondent zelf, de eigen bijdrage, de kosten voor de 
gebruiker, het aantal gebruikers en de kosten van het alternatief. De volgorde van de 
verschillende overwegingen is grotendeels vergelijkbaar voor de verschillende 
waarderingsmethoden.  
 
Voor alle waarderingsmethoden worden alle overwegingen door tenminste 40% van de 
respondenten belangrijk gevonden. Wel zijn er statistisch significante verschillen tussen 
de waarderingsmethoden. Bij de OW methode weegt het nut voor de respondent zelf wat 
minder zwaar en de alternatieve behandeling wat zwaarder. Bij de CV methode wegen de 
ernst van de aandoening en de patiëntengroep wat minder zwaar en de financiële 
overwegingen juist zwaarder (vergeleken met de OW en BM variant met kosten). Dat 
geldt vooral voor de eigen maandpremie. 
 
 
Tabel 6.3 Aandeel van de respondenten dat bepaalde overwegingen belangrijk vond 
 
 totaal OW 

(N=4933)
BM 

(N=509) 
CV 

(N=5023) 
p-waarde1

Hoe belangrijk waren onderstaande overwegingen 
bij het maken van uw keuzes?2 

     

- De ernst van de aandoening waarvoor de 
zorginterventie bedoeld is 

87% 91% 90% 82%  <0,001 

- Het verwachte effect van de zorginterventie 86% 89% 87% 84%  0,08 
- De groep patiënten voor wie de zorginterventie 

bedoeld is 
79% 82% 82% 72%  0,001 

- Of er alternatieve zorginterventies zijn voor de 
aandoening waarvoor de zorginterventie  

 bedoeld is 

66% 70% 62% 64%  0,01 

- Wat de zorginterventie mij per maand extra zal 
kosten als deze in de basisverzekering zou 
zitten3 

56% 45% 53% 74%  <0,001 

- Het nut van de zorginterventie voor mijn 
huishouden of goede bekenden 

55% 45% 58% 61%  <0,001 

- De hoogte van de eigen bijdrage3 54% 46% 51% 67%  <0,001 
- De kosten van de zorginterventie voor iemand 

die er gebruik van gaat maken3 
53% 43% 56% 57%  <0,001 

- Het aantal personen per jaar dat gebruik gaat 
maken van de zorginterventie 

49% 46% 49% 51%  0,10 

- De kosten van het alternatief voor iemand die er 
gebruik van gaat maken3 

49% 41% 49% 56%  <0,001 

1 ANOVA 
2 percentage is aandeel van respondenten dat belangrijk of zeer belangrijk aangaf (in plaats van neutraal, 

onbelangrijk, of zeer onbelangrijk) 
3 voor overwegingen met kosten alleen de variant met kosten (OW N=244, CV N=249) 
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6.3 Convergente validiteit 
 
Convergente validiteit onderzoekt in hoeverre verschillende waarderingsmethoden 
vergelijkbare resultaten opleveren. Het gaat daarbij uitsluitend om overeenkomsten en 
verschillen in resultaten tussen waarderingsmethoden, zonder dat daarmee een uitspraak 
wordt gedaan over welke waarderingsmethode beter is. Convergente validiteit is 
onderzocht op groepsniveau en op individueel niveau. 
 
 

6.3.1 Convergente validiteit op groepsniveau 
 
Figuur 6.2 toont de waarderingen van de zorginterventies op groepsniveau volgens de 
verschillende waarderingsmethoden. Grofweg tonen de waarderingsmethoden een 
vergelijkbaar patroon van pieken en dalen. De OW (gemiddeld 62) en BM methode 
(gemiddeld 57%) bewegen zich beide iets boven het midden van de schaal, waarbij de 
BM methode een wat bredere spreiding heeft dan de OW methode (variatiecoëfficiënt 
0,20 versus 0,38). De CV methode wordt gemeten op een monetaire schaal (gemiddeld 
€ 0,58) en gaf extremere waarderingen, zowel naar boven als naar beneden 
(variatiecoëfficiënt 0,86). 
 
De resultaten van de OW methode en de BM methode hangen het sterkst met elkaar 
samen, met een correlatiecoëfficiënt van 0,95 (tabel 6.4 en figuur 6.3). De resultaten van 
de BM methode en de CV methode hangen het minst samen, met een correlatiecoëfficiënt 
van 0,61. De samenhang tussen de OW methode en de CV methode heeft een 
correlatiecoëfficiënt van 0,72. 
 
Waarderingsmethoden zijn inconsistent voor twee zorginterventies als de ene methode 
een strikte voorkeur laat zien voor de ene zorginterventie en de andere methode een 
strikte voorkeur laat zien voor de andere zorginterventie. Gemiddeld over alle mogelijke 
zorginterventies is OW 82% consistent met BM; BM is 69% consistent met CV; en CV is 
77% consistent met OW (tabel 6.4). Dit bevestigt het beeld op basis van de 
correlatiecoëfficiënten: de BM methode en de CV methode liggen het verst uit elkaar en 
de OW methode ligt duidelijk dichter bij de BM methode dan bij de CV methode. 
 
 

6.3.2 Convergente validiteit op individueel niveau 
 
Voor ongeveer 40% van de respondenten zijn op individueel niveau de resultaten van 
twee waarderingsmethoden beschikbaar. Voor deze respondenten kan convergente 
validiteit op individueel niveau worden onderzocht (tabel 6.4). Vanwege de inhoudelijke 
overeenkomst is de BM methode niet samen met de CV methode aan respondenten 
voorgelegd. 
 
De correlatie is op individueel niveau lager (door de grotere spreiding), maar de 
consistentie is juist hoger (doordat op individueel niveau de methoden vaker indifferent 
zijn en dan ook consistent). Verder bevestigen de resultaten op individueel niveau het 
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beeld op groepsniveau: OW komt goed overeen met BM (97% consistent, 
correlatiecoëfficiënt 0,75) en OW komt wat minder goed overeen met CV (87% 
consistent, correlatiecoëfficiënt 0,58). 
 
 
Tabel 6.4 Gemiddelde convergente validiteit op individueel niveau en groepsniveau 
 
  groepsniveau  individueel niveau 

  OW BM CV  OW BM CV 

correlatie OW 
BM 
CV 

- 0,95 
- 

0,72 
0,61 

- 

 - 0,75 
- 

0,58 
 -1 
- 

consistentie OW 
BM 
CV 

- 82% 
- 

77% 
69% 

- 

 - 97% 
- 

87% 
 -1 
- 

1 BM en CV zijn niet samen aan respondenten voorgelegd 
 
 
Figuur 6.2 Gemiddelde aantrekkelijkheid van de zorginterventies, volgens de drie 

waarderingsmethoden 
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Figuur 6.3 Gemiddelde aantrekkelijkheid van de zorginterventies: paarsgewijze 
vergelijking van de drie waarderingsmethoden 

 

 
 
 
Figuur 6.4 Per zorginterventie, het aantal significant verschillende andere 

zorginterventies (gesorteerd naar CV) 
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Figuur 6.5 Per steekproefomvang, het gemiddelde aantal significant verschillende 
andere zorginterventies 

 

  
 

6.4 Onderscheidend vermogen 
 
Met onderscheidend vermogen bedoelen we hier de mate waarin de verschillende 
waarderingsmethoden statistisch significant onderscheid maken tussen de verschillende 
zorginterventies. Figuur 6.4 toont het onderscheidend vermogen op basis van de 
respondenten die slechts één waarderingsmethode hebben ingevuld (respectievelijk 
N=493, N=509 en N=502, voor de OW, BM en CV methode, met significantie niveau 
0,05). Voor de OW methode en de BM methode verschilt iedere zorginterventie van 
tenminste 16 andere zorginterventies. Voor de CV methode verschilt de helft van de 
zorginterventies van 11 of minder andere zorginterventies. Gemiddeld is het aantal 
significant verschillende andere zorginterventies voor de OW methode en de BM 
methode duidelijk hoger dan voor de CV methode (20 en 19, respectievelijk 13). Een deel 
van dit verschil wordt verklaard door het feit dat mensen die niet zeker waren van de 
totaalpremie bij de CV niet meegenomen werden in de analyses. Wanneer deze mensen 
wel meegenomen zouden worden, zou het onderscheidend vermogen van de CV 
weliswaar toenemen, maar nog steeds lager blijven dan het onderscheidend vermogen van 
OW en BM. 
 
Het aantal statistisch significante verschillen hangt onder andere samen met de 
beschikbare steekproefomvang: als de steekproef voldoende groot is zal uiteindelijk 
iedere zorginterventie verschillen van alle 28 andere zorginterventies. Met behulp van 
bootstrap hersampling is het onderscheidend vermogen voor verschillende 
steekproefomvangen geschat (figuur 6.5; 20 bootstrap samples per steekproefomvang). 
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De OW en de BM methode geven ongeveer vergelijkbare resultaten; bij lagere 
steekproefomvang lijkt de BM methode iets meer onderscheidend (wellicht doordat 
proporties efficiënter getoetst kunnen worden dan gemiddelden) en bij hogere 
steekproefomvang lijkt de OW methode wat meer onderscheidend. De CV methode is 
consequent minder onderscheidend: om gelijk onderscheidend vermogen te bereiken 
heeft de CV methode steeds een ongeveer dubbel zo grote steekproefomvang nodig als de 
OW en de BM methode.  
 
 

6.5 Conclusies 
 
De haalbaarheid van de drie waarderingsmethoden is vergelijkbaar: uitval was laag (2% 
tijdens de introductie, 4% tijdens de presentatie van de zorginterventies en 1% tijdens de 
waarderingsmethoden) en de benodigde tijd was voor alle waarderingsmethoden 
acceptabel (zeker als de afsluitende vragen achterwege worden gelaten). De respondenten 
gaven wel aan het moeilijk te vinden om de zorginterventies te vergelijken (19%) en om 
daarover te beslissen (37%). Het geven van een getalswaarde met de OW methode en de 
CV methode werd vaker moeilijk gevonden dan de BM vraag of zorginterventies wel of 
niet in de basisverzekering zouden moeten worden opgenomen (respectievelijk 34%, 30% 
en 18%). 
 
De inhoudsvaliditeit van de drie waarderingsmethoden was vergelijkbaar. Ieder 
aangeboden type informatie werd door tenminste 40% van de respondenten belangrijk 
gevonden voor hun overwegingen. Met de CV methode werd een groter belang gehecht 
aan de financiële aspecten, en dan vooral aan de eigen maandpremie. Met alle drie de 
waarderingsmethoden werden de ernst van de aandoening en het verwachte effect van de 
zorginterventie belangrijker gevonden dan de kostenaspecten. 
 
De analyse van de convergente validiteit gaf aan dat de drie waarderingsmethoden 
redelijk tot goed met elkaar samenhangen. De OW en de BM methode komen het sterkst 
met elkaar overeen. Met de CV methode gaven de respondenten meer extreme 
antwoorden, zowel naar boven als naar beneden. Maar deze extremere uitkomsten 
vertaalde zich niet in meer statistisch significante verschillen. Om gelijk onderscheidend 
vermogen te bereiken had de CV methode steeds een ongeveer dubbel zo grote 
steekproefomvang nodig als de OW en de CV methode.  
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7 Conclusies en discussie 
 
 
 
 
 
 
De PrePA studie heeft tot doel te bepalen hoe de preferenties van de Nederlandse 
bevolking voor zorginterventies gemeten kunnen worden. Hiernaast is onderzocht wat de 
preferenties van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de beoordeelde 
zorginterventies zijn. 
 
 

7.1 Conclusies 
 
Het meten van preferenties van de Nederlandse bevolking 
De centrale vraagstelling was: ‘Hoe kunnen de preferenties van de Nederlandse bevolking 
voor zorginterventies gemeten worden?’ Drie verschillende waarderingsmethoden om die 
preferenties te meten zijn onderzocht in het onderzoek, te weten de methoden Ordenen en 
Waarderen (OW), Contingent Valuation (CV) en de Budget Methode (BM).  
 
In tabel 7.1 worden de overeenkomsten en verschillen tussen de waarderingsmethoden 
kort samengevat. Het aantal plustekens is een indicatie van hoe goed een 
waarderingsmethode op een bepaalde dimensie scoort; hoe groter het aantal plustekens 
hoe beter de methode op dat onderdeel ten opzichte van de andere methoden scoort. 
Achter de dimensies is steeds tussen haakjes aangegeven op welke gegevens de score op 
die dimensie gebaseerd is. 
 
 
Tabel 7.1  De verschillende waarderingsmethoden en hun relatieve geschiktheid 
 
 Ordenen en 

Waarderen 
Contingent 
Valuation 

Budget  
Methode 

respons en uitval (tabel 2.2 en 6.1) + + + 
cognitieve belasting (paragraaf 3.5.1, 4.5.1, 5.6.1) + + + 
theoretische validiteit (paragraaf 3.5.1, 4.5.1, 5.6.1) ++ ++ ++ 
inhoudsvaliditeit (tabel 6.3) + + + 
benodigde tijd (figuur 6.1) + +++ ++ 
gerapporteerde moeilijkheid (tabel 6.2 en paragraaf 3.5.1) ++ + ++ 
onderscheidend vermogen (figuur 6.4) ++ + ++ 

 
 
Op grond van dit onderzoek waarin verschillende waarderingsmethoden met elkaar 
vergeleken zijn, kunnen we niet één methode als “de beste” aanwijzen. De drie 
onderzochte waarderingsmethoden zijn geschikt om preferenties voor zorginterventies te 
meten. Daarnaast geven ze ook een vergelijkbaar beeld wat betreft de preferenties.  
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De methoden verschillen wel op een aantal dimensies. Deze verschillen kunnen 
meegenomen worden in de keuze van een waarderingsmethode en worden hieronder 
besproken. 

 
- Theoretische validiteit: Voor alle methoden is er een verband gevonden tussen de 

kans dat iemand een zorginterventie nodig heeft en de preferentie die mensen hebben 
voor deze zorginterventie.  

- Benodigde tijd: De tijd die respondenten nodig hebben om een taak af te ronden ligt 
voor CV lager dan voor BM en OW. Respondenten deden gemiddeld tussen de 11 
minuten en de 13 minuten over de verschillende waarderingsmethoden (figuur 6.1). 
Tegelijkertijd geldt dat de respons en uitval voor de drie waarderingsmethoden 
vergelijkbaar en acceptabel is. Ook de cognitieve belasting is voor de drie 
waarderingsmethoden vergelijkbaar.  

- Gerapporteerde moeilijkheid: Respondenten geven aan dat zij CV moeilijker vinden 
dan OW (zie paragraaf 4.5.1). Verder vindt men het waarderen binnen OW en BM 
vergelijkbaar van moeilijkheid (zie 6.1.3). Daarbij is het wel verstandig om 
respondenten niet te vaak met een moeilijkere methode te belasten. Hiermee zou bij 
de frequentie van mogelijk vervolgonderzoek rekening gehouden moeten worden.  

- Onderscheidend vermogen: Het onderscheidend vermogen is voor BM en OW groter 
dan voor CV. Dit betekent dat BM en OW statistisch efficiënter zijn dan CV, zodat 
het aantal respondenten dat nodig is om verschillen in preferenties te kunnen vinden 
voor BM en OW beduidend lager is dan voor CV. Het aantal respondenten kan een 
overweging zijn bij de keuze van een waarderingsmethode omdat een kleiner aantal 
respondenten eenvoudiger te bereiken is voor onderzoek dan een groter aantal 
respondenten. In het hier beschreven onderzoek hebben we om een voldoende aantal 
respondenten te kunnen benaderen gebruik moeten maken van twee verschillende 
panels. 

 
Op voorhand was niet duidelijk of de verschillende waarderingsmethoden tot 
verschillende resultaten zouden leiden. Daarom is onderzocht of het haalbaar is om een 
respondent meerdere waarderingsmethoden voor te leggen. Hiertoe hebben sommige 
respondenten in het onderzoek één methode voorgelegd gekregen. Andere respondenten 
hebben twee methoden voorgelegd gekregen. Hoewel respondenten (afhankelijk van de 
methode) langer over de vragenlijst doen als zij twee methoden krijgen voorgelegd is de 
uitval niet groter. Behalve de tijdsduur en dus de belasting van respondenten zijn er geen 
verschillen tussen het aanbieden van één of twee methoden aan de respondenten. De 
volgorde waarin respondenten meerdere methoden krijgen voorgelegd is ook niet van 
invloed op hun preferenties. Indien gewenst zouden er dan ook twee methoden kunnen 
worden aangeboden aan de respondenten. 
 
De preferenties van de Nederlandse bevolking 
Naast de centrale vraagstelling heeft het onderzoek een secundaire vraag, namelijk: ‘Wat 
zijn de preferenties van de Nederlandse bevolking voor een aantal binnen pakketadviezen 
besproken zorginterventies?’  
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Globaal laten de drie waarderingsmethoden eenzelfde patroon in de preferenties van de 
bevolking voor zorginterventies zien (figuur 7.1, 7.2 en 7.3.). Vooral de OW en de BM 
methode komen met elkaar overeen (zie 6.3). Voor alle methoden geldt dat epilatie 
transseksuelen, bedhoezen en erectiestoornis tot de vijf minst geprefereerde 
zorginterventies behoren. Thuisdialyse en steunhart bevinden zich voor alle 
waarderingsmethoden onder de vijf meest geprefereerde zorginterventies. 
Bij de OW en CV methoden zijn een variant mèt vermelding van kosten en een variant 
zonder vermelding van de kosten voorgelegd. Hierdoor kon onderzocht worden of de 
preferenties verschillen als kosten wel of niet worden meegewogen. Het blijkt dat het wel 
of niet vermelden van de kosten weinig invloed heeft op de preferenties die mensen 
hebben.  
Bij de BM methode zijn een variant met alle zorginterventies buiten het pakket en een 
reële variant waarbij de zorginterventies die ten tijde van de pakketadviezen 
daadwerkelijk in de basisverzekering zaten ook hier in de basisverzekering voorgelegd. 
Daarbij bleek dat de zorginterventies die in het begin van de taak wel (respectievelijk 
niet) in de basisverzekering zaten hoger (respectievelijk lager) gewaardeerd. 
Daarnaast was het een vraag of de preferenties verschillen tussen zieke en gezonde 
mensen. Onder de respondenten bevonden zich mensen die hun eigen gezondheid als 
(zeer) goed beoordeelden en mensen die hun eigen gezondheid als matig of slecht 
beoordeelden. Voor beide groepen is gekeken naar de preferenties die zij hebben ten 
aanzien van zorginterventies. Het blijkt dat zieke en gezonde mensen nauwelijks 
verschillen in de preferenties die zij hebben ten aanzien van het opnemen van 
zorginterventies in de basisverzekering. 
 
 
Figuur 7.1 De gemiddelde waardering voor zorgbehandelingen met betrouwbaarheids-

intervallen, gemeten met OW totaal (N=1487)  
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Figuur 7.2 Het percentage mensen dat een bepaalde zorginterventie in de 
basisverzekering wilde met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten met BM 
en BMr samen (N=1007) 

 
 
  
Figuur 7.3 Betalingsbereidheid om zorgbehandelingen op te nemen in de 

basisverzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten met Contingent 
Valuation totaal (N=891) 
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7.2 Discussie 
 
Voor het bepalen van een geschikte waarderingsmethode voor het meten van preferenties 
zijn in dit rapport drie verschillende waarderingsmethoden vergeleken. De onderzochte 
waarderingsmethoden zijn alle drie geschikt om een inzichtelijk beeld te krijgen van de 
preferenties van de bevolking over toekomstige aanpassingen in de basisverzekering. De 
belasting van respondenten voor elke methode lijkt een jaarlijkse meting van preferenties 
onder een bevolkingspanel niet in de weg te staan. Al moet daarbij wel worden 
opgemerkt dat het aantal respondenten dat nodig is om verschillen in preferenties vast te 
kunnen stellen voor OW en BM duidelijk lager is dan voor CV.  

Er is een aantal beperkingen van de diverse waarderingsmethoden te formuleren. De 
belangrijkste is in hoeverre een dergelijk fictief preferentieonderzoek ook een beeld geeft 
van preferenties bij daadwerkelijk invoering van een bepaalde maatregel. Dit klassieke 
spanningsveld tussen stated en revealed preferences speelt bij elk van de methoden die in 
dit onderzoek zijn toegepast. Dit algemene nadeel van (semi-)laboratorium onderzoek 
maakt het wenselijk om te onderzoeken of meningen onder de bevolking na invoering van 
een bepaalde maatregel inderdaad overeenkomen met de preferenties voorafgaand aan de 
maatregel. Preferenties na invoering van een bepaalde maatregel kunnen echter beïnvloed 
worden door de media. Daardoor is bijvoorbeeld commotie naar aanleiding van een 
pakketbeslissing moeilijk te voorspellen op basis van preferenties van de bevolking. Het 
voordeel van een (semi-)laboratoriumonderzoek is dat preferenties zijn gemeten zonder 
dergelijke invloeden. Er kan op deze manier dus wel een ‘medianeutrale’ a-priori meting 
van preferenties worden gedaan.  
 
Een andere beperking van de waarderingsmethoden zit in de informatie die respondenten 
hebben gekregen. Een deel van de informatie over de kenmerken van de zorginterventies 
was binnen dit onderzoek onbekend, zoals de prevalentie van de aandoeningen, het 
verwachte effect van de alternatieven, de grootte van het effect van de zorginterventies, 
de maatschappelijke kosten van de zorginterventies en de alternatieven en de extra 
premiekosten die de instroom van de alternatieven veroorzaakt. Het verdient aanbeveling 
om de beschrijvingen van de zorginterventies zo compleet en vergelijkbaar mogelijk te 
maken. Daarnaast bleek dat het type informatie dat beschikbaar is over de verschillende 
zorginterventies niet altijd gelijk was. Zo was er voor sommige zorginterventies wel iets 
bekend over bijvoorbeeld alternatieven of effectiviteit, maar voor andere niet. Vooral de 
maatschappelijke impact van zorginterventies was vaak niet bekend. Uit de internationale 
literatuur is bekend dat dit belangrijke informatie is om mee te nemen. Bij toekomstige 
toepassing van de methoden zou tijdens het opstellen van het pakketadvies al 
systematisch aandacht kunnen worden besteed aan het verzamelen van alle benodigde 
informatie. 
 
In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van het meenemen van kosten op de 
preferenties van mensen. Hieruit is naar voren gekomen dat kosten wel worden 
meegewogen in de preferenties, maar dat als mensen informatie krijgen over de kosten, 
de preferenties over het algemeen niet sterk veranderen. Dit sluit aan bij het feit dat 
mensen zeggen hun keuzes op een veelheid van kenmerken te baseren en zich niet te 
beperken tot enkele kenmerken. Er moet wel worden opgemerkt dat de kosten van de 
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zorginterventies, geformuleerd als verandering in de maandpremie, in dit onderzoek vaak 
erg laag waren. Dit is mogelijk de oorzaak van de bevinding dat kosten in deze studie 
relatief minder belangrijk gevonden worden. Welk belang kosten hebben voor de 
preferenties als het om substantiële bedragen gaat weten we niet. Zolang 
pakketbeslissingen gaan om zorginterventies die per premiebetaler weinig kosten met 
zich meebrengen is dit geen probleem. Dat respondenten een veelheid aan kenmerken 
lijken mee te nemen bij hun keuzes sluit aan bij de manier waarop het CVZ zijn 
pakketbeheertaak uitvoert. Ook daarbij wordt het belangrijk gevonden dat een veelheid 
van kenmerken wordt meegenomen in de beslissingen. 
 
 

7.3 Tot slot 
 
In dit onderzoek zijn de drie onderzochte waarderingsmethode allen geschikt gebleken 
om preferenties te meten, met beperkte verschillen op theoretisch validiteit, benodigde 
tijd, gerapporteerde moeilijkheid en onderscheidend vermogen. Er zijn geen criteria 
zichtbaar geworden op basis waarvan bepaald kan worden welke waarderingsmethode 
“de beste” is of “de besten zijn”. Ook is gebleken dat het mogelijk is om verschillende 
waarderingsmethoden naast elkaar te gebruiken om preferenties te meten. De drie 
waarderingsmethoden hebben wel verschillende uitgangspunten. Omdat op basis van dit 
onderzoek geen criteria zichtbaar zijn geworden ten gunste van een of twee 
waarderingsmethoden kunnen beleidsmakers de verschillende uitgangspunten relatief 
zwaar laten wegen bij het maken van hun keuze voor het toepassen van een of meer 
waarderingsmethoden. 
 
Alle drie de waarderingsmethoden bieden de mogelijkheid om een ranking van de 
zorginterventies te maken en eventueel ook een afkappunt te bepalen om een keuze te 
kunnen maken of een bepaalde zorginterventie wel of niet in de basisverzekering moet 
worden opgenomen. Echter, de manier van vraagstelling en daarmee de focus verschilt 
tussen de methoden.  
 
Met Ordenen en Waarderen worden mensen ertoe bewogen om een directe rangordening 
te maken van de zorginterventies. Mensen gaan nadenken over het relatieve belang dat zij 
hechten aan verschillende zorginterventies. Hiermee wordt vooral naar de zorginter-
venties zelf gekeken, zonder een context daaromheen, zoals een budget. Mensen hoeven 
niet expliciet aan te geven of een zorginterventie wel of niet in de basisverzekering wordt 
opgenomen. Dit is een voordeel, omdat een substantiële groep respondenten heeft 
aangegeven deze keuze liever niet te willen maken. Beleidsmakers kunnen de ranking 
bijvoorbeeld gebruiken om een door hen vastgesteld macro-budget te optimaliseren. 
Afhankelijk van het budget dat zij vaststellen wordt het afkappunt van welke 
zorginterventie in de ranking nog wel en welke niet meer wordt opgenomen vastgesteld.  
 
Bij Contingent Valuation ligt de nadruk op het meten van de premie die mensen extra 
willen betalen voor het opnemen van een zorginterventie in de basisverzekering. 
Voordeel van deze waarderingsmethode is dat er geen macro-budgetrestrictie is, 
waardoor mensen aan zouden kunnen geven heel veel extra te willen betalen als zij zorg 
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erg belangrijk vinden. Ook kunnen ze aangeven helemaal niets te willen betalen om een 
zorginterventie op te nemen in de basisverzekering. Deze flexibiliteit is vanuit 
preferentieonderzoek bezien een belangrijk voordeel maar zou vanuit beleidsperspectief 
een nadeel zijn, omdat er geen enkele garantie is dat de genoemde bedragen binnen een 
macro-budget blijven.  
 
Bij de Budget Methode ligt de nadruk op de vraag of mensen de verschillende 
zorginterventies wel of niet willen opnemen in de basisverzekering. Mensen beoordelen 
de zorginterventies expliciet in samenhang, waarbij zij de consequenties voor het totale 
maandbedrag dat zij moeten betalen direct zien. Zoals dit onderzoek heeft aangetoond 
kan deze waarderingsmethode ook relatief eenvoudig worden gebruikt om preferenties te 
meten om zorginterventies zowel uit de basisverzekering te halen als zorginterventies toe 
te voegen aan de basisverzekering. Dit kan vanuit beleidsperspectief aantrekkelijk zijn. 
Bij Ordenen en Waarderen en Contingent Valuation zou dit in theorie ook kunnen, maar 
is dit praktisch lastiger te operationaliseren. De drie waarderingsmethoden hebben dus 
een verschillende vraagstelling en focus, en sluiten daardoor aan bij verschillende 
beleidsmatige doelstellingen voor het preferentieonderzoek. Gelet op de beperkte 
verschillen in andere criteria, kunnen deze verschillen in vraagstelling mede bepalend zijn 
bij de keuze van de gewenste waarderingsmethode. 
 
Het in dit rapport beschreven onderzoek biedt aanknopingspunten voor vervolg-
onderzoek. Dit betreft de dimensies die de preferenties bepalen, de framing van de 
zorginterventies en beslissingen over het verwijderen van zorginterventies uit de 
basisverzekering.  
De verklaring waarom sommige zorginterventies meer worden geprefereerd dan andere 
was geen onderwerp van dit onderzoek. In vervolgonderzoek kan gekeken worden naar 
het belang van verschillende dimensies van zorginterventies op de preferenties van de 
bevolking. Daarvoor zal een meer gebalanceerde set van zorginterventies moeten worden 
voorgelegd aan de respondenten. 
In dit onderzoek is een ‘medianeutrale’ a-priori meting van preferenties gedaan. In de 
praktijk zal er echter invloed zijn van de media op de preferenties van de bevolking. 
Daarnaast zijn de interventies neutraal en in algemene termen geformuleerd. Een meer 
persoonlijke formulering waarbij patiënten meer zichtbaar worden gemaakt kan van 
invloed zijn op de preferenties (vgl. Schelling, 1968). De invloed van de manier van 
presenteren (framing) van de interventies kan in vervolgonderzoek worden onderzocht. 
Het verwijderen van zorginterventies uit de basisverzekering was slechts een beperkt 
onderdeel in dit onderzoek en kan in vervolgonderzoek verder worden uitgewerkt mocht 
dit een belangrijkere beleidsvraag worden dan het toevoegen van interventies aan het 
basispakket. 
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Bijlage 1 Hand-out uitgereikt aan alle deelnemers van de 
workshop 

 
 
 
 
PrePA -Preferences for Package Advices 
Hand-out with key issues, Thursday 19 Nov. 2009. NIVEL, 
LUMC, VUMC 
 
Figure 1 Subgroups with various methods and sample sizes 

 

 
Points of discussion: 
 

General 
• Optimal nr. of interventions, given the sample size:  

 There are 30 interventions in total 
 Every respondent can evaluate at least 5 interventions 
 Assuming that every respondent gets 5 interventions, every 

intervention has to be seen eighteen times and the response 
rate is fifty percent, it is possible to offer 16 interventions in 
total ((116*5)/36=32; 32*0.50=16). 

 Should we raise the nr. of interventions to 7-10 or present a 
second set of five? 

 
• Validity  

 Internal validity (young vs old, etc) 
 Convergent validity (preference reversals and transitivity) 
 Should we take health care allowance into account, as it 

increases their income?  
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• Comparison of methods  
 How can we compare the different methods? 
 Budget more realistic or more complex? 
 Compliance bias (yes-saying/placing all the interventions into 

the package).  
 Burden for respondents (is the method too hard to understand 

or complete). 
 
 
Per method 
 

• Ranking: 
 Adding an hypothetical optimal intervention (dominance)? 
 Adding second set of 5 interventions? (more interventions per 

respondent/rank consistency/transitivity) 
 

• Contingent valuation: 
 Anchoring effects (e.g., starting point bias) 
 Range of bids. How much should the bid increase/decrease in 

every step?  
 Scope validity. How can we test scope validity? 

 
• Budget Method: 

 Amount of the fixed budget. 
 Selecting interventions in or out of the package 
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Bijlage 2 Uitkomsten workshop 
 
 
 
 
 
 
Om feedback te krijgen over het design van het onderzoek en de beschrijvingen van de 
zorginterventies, is er in november 2009 een workshop gehouden. Tot het publiek 
behoorden experts op het gebied van preferentieonderzoek en werknemers van het CVZ. 
Er waren twee experts als referenten aangewezen. Zij hebben een week voor de workshop 
schriftelijk informatie over het onderzoek gekregen. Ook een expert op het gebied van 
preferentieonderzoek uit Canada (Prof. Gafni van de afdeling klinische epidemiologie & 
biostatistiek van de McMaster University Canada) heeft deze informatie van tevoren 
gekregen. De workshop startte met een algemene presentatie over preferentieonderzoek 
van deze expert. Vervolgens werd het onderzoek met de verschillende 
waarderingsmethoden gepresenteerd. Naar aanleiding van deze presentaties, kon het 
publiek feedback geven op het onderzoek. Daarnaast hebben de referenten feedback 
gegeven op de verschillende waarderingsmethoden. 
 
Tijdens de workshop zijn opmerkingen gemaakt over het design van het onderzoek. Deze 
worden hieronder genoemd. Bij iedere opmerking is vermeld welke beslissing is 
genomen naar aanleiding van de opmerking. 
- Opmerking: het is van belang dat de interventiebeschrijvingen aansluiten bij de 

kennis en verwachtingen van burgers.  
Besluit: op basis van literatuur en logisch nadenken worden 
interventiebeschrijvingen opgesteld. Middels online focusgroepen zal 
onderzocht worden of deze interventiebeschrijvingen aansluiten bij de kennis 
en verwachtingen van burgers. Aan de hand van de resultaten hiervan zullen 
de interventiebeschrijvingen aangepast worden. 

- Opmerking: er zijn twee mogelijk contexten waarbinnen respondenten een keuze 
moeten maken, namelijk een maatschappelijke en een individuele context. Voor de 
respondenten is het van belang dat het duidelijk is binnen welke context ze een keuze 
moeten maken.  

Besluit: In dit onderzoek gaat het om de mening van respondenten zelf. Dit 
zal duidelijk aangegeven worden in de vragenlijst. Ook zal duidelijk 
aangegeven worden waarom het van belang is keuzes te maken tussen de 
zorginterventies, namelijk omdat er nog veel meer zaken zijn waar 
respondenten hun geld aan kunnen besteden. 

- Opmerking: er zal bepaald moeten worden welke vraag er gesteld zal worden bij 
contingent valuation: a) of respondenten bereid zijn de reële kosten van de 
zorginterventie te betalen b) hoeveel geld ze maximaal zouden willen betalen voor 
een zorginterventie (WTP) c) of aanvullend gevraagd zal worden hoeveel geld 
mensen willen ontvangen voor een zorginterventie (WTA). 

Besluit: besloten is middels de bidding game (beginnen met een startbod en 
naargelang het antwoord van de respondent meer of minder bieden tot de 
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WTP bepaald is) de WTP voor de zorginterventies te bepalen. Het kan in de 
toekomst namelijk handig zijn te weten hoeveel geld mensen voor de 
zorginterventies overhebben, omdat er wellicht onderhandeld kan worden 
met zorgaanbieders. Omdat de startboden de reële kosten van de 
zorginterventies zullen zijn, kan achteraf afgeleid worden of respondenten 
de zorginterventies voor het reële bedrag in de basisverzekering zouden 
willen. Verder is besloten alleen WTP vragen te stellen en geen WTA 
vragen, omdat de WTA niet direct vergelijkbaar is met de WTP. 

- Opmerking: het plan was eerst om de taak ordenen aan te bieden zonder dat de 
respondenten de zorginterventies daarna nog moesten waarderen. Geopperd werd 
echter ordenen te combineren met waarderen om te bepalen hoe belangrijk 
respondenten de zorginterventies vinden. 

Besluit: ordenen zal in combinatie met waarderen aangeboden worden. 
Nadat de respondenten de zorginterventies geordend hebben naar 
belangrijkheid, zullen ze aan moeten geven hoe belangrijk ze de 
zorginterventies vonden. 

- Opmerking: het is lastig om contingent valuation als tweede waarderingsmethode aan 
te bieden in combinatie met een andere waarderingsmethode waarbij de kosten van de 
zorginterventies vermeld worden. Hoeveel geld respondenten willen betalen voor een 
zorginterventie, zal dan gebaseerd worden op de kosten die genoemd worden bij de 
eerste waarderingsmethode. 

Besluit: Uiteindelijk is besloten alleen de volgende combinaties voor te 
laten komen: Budget Methode & Ordenen en Waarderen met kosten, 
Ordenen en Waarderen met kosten & Budget Methode, Contingent 
Valuation zonder kosten & Ordenen en Waarderen zonder kosten en 
Ordenen en Waarderen zonder kosten & Contingent Valuation zonder 
kosten. 

- Opmerking: het plan was eerst een andere variant van de BM te onderzoeken in plaats 
van de BM reëel, namelijk een variant met een maximaal budget. Op deze manier kon 
onderzocht worden of mensen zich bewust zijn van hun budgetbeperkingen. Uit de 
workshop kwam echter naar voren dat deze variant niet haalbaar is. Ten eerste is de 
hoogt van het maximale budget lastig te bepalen. Ook kan het voorkomen dat de 
beoordelingen van een combinatie van zorginterventies lastig te interpreteren zijn. 
Wanneer een respondent bijvoorbeeld één dure en vier goedkope zorginterventies 
aangeboden krijgt, zal hij of zij de kosten van de goedkope zorginterventies 
verwaarloosbaar vinden in vergelijking met de dure zorginterventie en ze daarom 
misschien alle drie kiezen, terwijl hij of zij er maar één belangrijk vindt.  

Besluit: besloten is de variant met een maximaal budget te laten vervallen en te 
kiezen voor de BM reëel. Bij beide huidige varianten is er geen maximaal 
budget. Respondenten kunnen er dus ook voor kiezen alle zorginterventies 
waarover ze een oordeel mogen geven in de basisverzekering te plaatsen. Het 
bedrag dat ze bereid zijn uit te geven hangt daarom uitsluitend af van hun eigen 
vermogen of inkomen. Op deze manier kan ook onderzocht worden wat 
mensen bereid zijn te betalen.  
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Bijlage 3 Opzet online focusgroepen  
 
 
 
 
 
 
Soort vragen 
De vragen aan de respondenten zijn gesteld aan de hand van het CCC-model van de 
taalkundige J. Renkema (Renkema, 1996). Dit model is bedoeld voor teksten, maar kan 
tevens toegepast worden op de interventiebeschrijvingen. 
 
Het CCC-model van Renkema gaat uit van drie criteria, namelijk: correspondentie (het 
doel van de schrijver en de behoefte van de lezer zijn op elkaar afgestemd), consistentie 
(eenmaal gemaakte keuzes worden consequent volgehouden) en correctheid (taal- en 
stijlregels worden nageleefd). Uiteraard is er tijdens de ontwikkeling van de 
interventiebeschrijvingen gelet op de consistentie en de correctheid van de informatie. 
Daarom is het model vooral van belang voor de bepaling van de correspondentie. Er zijn 
vijf ijkpunten met vragen die daarbij horen (Renkema, 1996), namelijk: 
1 Geschiktheid (kan het doel bereikt worden met de gekozen tekstsoort?). 
2 Voldoende informatie (wordt er voldoende informatie gegeven?). 
3 Voldoende samenhang (is het duidelijk hoe de verschillende tekstdelen met elkaar 

samenhangen?). 
4 Gepaste formulering (is de informatie begrijpelijk?). 
5 Gepaste toon (is de presentatie gepast om het doel te bereiken?). 
 
In bijlage 4 staan de specifieke vragen die gesteld zijn in de online focusgroepen. 
 
Internetapplicatie 
De online focusgroepen zijn asynchroon gehouden, waardoor de deelnemers konden 
reageren op tijden waarop het hen uitkwam. De online focusgroepen werden gehouden 
met behulp van een internetapplicatie die bekeken kon worden met een webbrowser, 
zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox. Deze internetapplicatie was beschikbaar als 
een subsite van de NIVEL website. De internetapplicatie bevatte de achtergrond van het 
preferentieonderzoek, de doelen van de online focusgroepen, de spelregels en de vragen 
zelf.  
 
Deelnemers 
Getracht is drie verschillende online focusgroepen te maken van elk tien personen, 
namelijk één met hoog en één met laag opgeleide personen van boven de 65 jaar en één 
met personen onder de 65 jaar waarvan de opleiding niet uitmaakte. Voor de eerste twee 
groepen is gekozen, omdat er vanuit gegaan is dat deze mensen de meeste moeite zullen 
hebben de interventiebeschrijvingen te begrijpen. De derde groep is ook van belang, 
omdat iedereen de beschrijvingen duidelijk moet vinden, dus ook mensen onder de 65 
jaar. 
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Er zijn 146 personen via e-mail benaderd. Deelnemers zijn geworven uit het 
Verzekerdenpanel van het NIVEL (zie box 2.2 in hoofdstuk 2 voor informatie over dit 
panel). Alleen de leden die aangegeven hadden vragenlijsten via e-mail/internet te willen 
ontvangen, zijn benaderd.  
 
Van de 146 personen die benaderd zijn, gaven er zeventien personen aan deel te willen 
nemen. Dit is een respons van 12%. Uiteindelijk is besloten om twee groepen te maken, 
één met deelnemers onder de 65 jaar en één met deelnemers boven de 65 jaar, waarbij de 
ene persoon uit de oude groep twee toegevoegd is aan groep één. 
 
Uiteindelijk heeft maar een klein deel van de personen die aangaven deel te willen nemen 
daadwerkelijk reacties geplaatst. Van de mensen die benaderd zijn, was de respons 5%. 
Het is helaas onbekend waarom personen uiteindelijk besloten niet deel te nemen aan de 
focusgroepen. In tabel B3.1 staan de kenmerken van de personen die deelgenomen 
hebben aan de online focusgroepen per groep weergegeven. 
 
 

Tabel B3.1 Kenmerken van de personen die deelgenomen hebben aan de online 
focusgroepen 

 
 groep 1 (N=3) groep 2 (N=4) 

 N M SD N M SD 

Geslacht:       
man 2   0   
vrouw 
 

1   4   

Leeftijd 
 

 78,3 6,5  52,7 11,9 

Opleiding:       
laag1 2   0   
midden2    3   
hoog3 1   1   

1 opleiding laag = geen opleiding, lager onderwijs en lager of voorbereidend beroepsonderwijs 
2 opleiding midden = middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs en hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
3 opleiding hoog = hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs 
 
 
 



Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 129 

Bijlage 4 Vragenlijst focusgroepen 
 
 
 
 
 
 
Vraag 1 (meningvraag) 
 
Belang van dit onderzoek 
Zoals vermeld in de mail die u ontvangen heeft, voeren we binnenkort een onderzoek uit 
onder het VGZ Verzekerdenpanel. Door middel van dat onderzoek gaan we achterhalen 
welke zorgbehandelingen leden van het panel op zouden willen nemen in de 
basisverzekering. Leden van het VGZ Verzekerdenpanel die mee gaan doen aan het 
hierboven genoemde onderzoek krijgen een aantal zorgbehandelingen voorgelegd, die ze 
met elkaar moeten vergelijken en waarvan ze aan moeten geven welke zorgbehandelingen 
hun voorkeur hebben. De zorgbehandelingen zullen op een bepaalde manier beschreven 
worden. Door middel van deze online groepsdiscussies bekijken we of deze 
beschrijvingen duidelijk zijn. Ook willen we graag van u weten of u zorgbehandelingen 
met elkaar kunt vergelijken op basis van de beschrijvingen.  
 
Beschrijving zorgbehandeling 
Hieronder volgt een voorbeeldbeschrijving. Het is de beschrijving van de 
zorgbehandeling ‘sta-opstoel’. Zoals u kunt zien, wordt de zorgbehandeling beschreven 
aan de hand van kenmerken, bijvoorbeeld wat de ‘Alternatieven’ zijn en wat het ‘Aantal 
gebruikers’ is. Deze kenmerken zijn voor alle zorgbehandelingen hetzelfde, maar de 
informatie die bij elk kenmerk gegeven wordt, verschilt natuurlijk per zorgbehandeling. 
Zo maken er van de zorgbehandeling ‘Sta-opstoel’ 22.000 personen per jaar gebruik, 
maar maken er van dyslexiezorg 5.450 personen per jaar gebruik.  
 
Zou u onderstaande beschrijving van de zorgbehandeling ‘Sta-opstoel’ goed willen 
bekijken voordat u de vragen die eronder staan beantwoordt? 
 
Sta-opstoel 
Zorgbehandeling De sta-opstoel is een aangepaste stoel die mensen die moeilijk kunnen 

opstaan uit gewone stoelen, vooral zestig plussers, helpt met opstaan uit de 
stoel. 

Alternatieven Seniorenstoel. 

Aantal gebruikers 22.000 inwoners per jaar. 

Verwacht effect Mensen kunnen makkelijker opstaan uit de stoel dan met het alternatief.  

Kosten voor gebruiker 
(wanneer niet in het basispakket) 

€ 400 meer dan het alternatief. 

Maatschappelijke kosten De cliënt is minder hulpbehoevend dan bij het alternatief. Hierdoor heeft de 
cliënt minder thuiszorg en mantelzorg nodig. 

Hoogte eigen bijdrage € 0. 

Kosten per premiebetaler € 1,56 per jaar meer dan het alternatief.  
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Vragen 
Elke zorgbehandeling wordt beschreven aan de hand van kenmerken en bij elk kenmerk 
wordt bepaalde informatie gegeven. Aan de hand van zo’n beschrijving moeten leden van 
het VGZ Verzekerdenpanel straks zorgbehandelingen met elkaar vergelijken. Deze vraag 
gaat over de kenmerken en de informatie die bij de kenmerken gegeven wordt. Stelt u 
zich voor dat u aan de hand van dit soort beschrijvingen zorgbehandelingen met elkaar 
moet vergelijken. Wat vindt u dan van de gekozen kenmerken en de informatie die bij elk 
kenmerk gegeven wordt? Beargumenteer steeds uw antwoord. 
1 Welke kenmerken vindt u onduidelijk? 
2 Welke informatie vindt u onduidelijk? 
3 Welke informatie mist u nog bij een kenmerk? 
4 Welke kenmerken mist u nog?  
5 Welke kenmerken vindt u overbodig?  
 
 
Vraag 2 (meningvraag) 
 
Om nog extra goed te kunnen bekijken of de beschrijvingen begrijpelijk zijn, hebben we 
een paar aanvullende vragen aan u over de begrijpelijkheid van de beschrijvingen. 
Bedenk dat we niet u willen testen, maar de beschrijvingen van de zorgbehandelingen. 
Wanneer het antwoord dat u geeft niet helemaal goed is, dan ligt dat dus aan de 
beschrijvingen en niet aan u.  
 
Zou u nu eerst nogmaals de beschrijving van de zorgbehandeling ‘sta-opstoel’ willen 
lezen en vervolgens onderstaande vragen willen beantwoorden? 
 
Sta-opstoel 
Zorgbehandeling De sta-opstoel is een aangepaste stoel die mensen die moeilijk kunnen 

opstaan uit gewone stoelen, vooral zestig plussers, helpt met opstaan uit de 
stoel. 

Alternatieven Seniorenstoel. 

Aantal gebruikers 22.000 inwoners per jaar. 

Verwacht effect Mensen kunnen makkelijker opstaan uit de stoel dan met het alternatief.  

Kosten voor gebruiker 
(wanneer niet in het basispakket) 

€ 400 meer dan het alternatief. 

Maatschappelijke kosten De cliënt is minder hulpbehoevend dan bij het alternatief. Hierdoor heeft de 
cliënt minder thuiszorg en mantelzorg nodig. 

Hoogte eigen bijdrage € 0. 

Kosten per premiebetaler € 1,56 per jaar meer dan het alternatief.  

 
Vragen 
1 Welke zorgbehandeling is effectiever? 

a de seniorenstoel 
b de sta-opstoel 
c allebei even effectief 
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2 Wat zal het elke verzekerde gaan kosten wanneer de sta-opstoel in het basispakket 
komt? 

3 Welke zorgbehandeling is duurder?  
a de seniorenstoel 
b de sta-opstoel 
c allebei even duur 

4 We hebben net gezegd wat de sta-opstoel elke verzekerde gaat kosten wanneer de sta-
opstoel in het basispakket komt. Zijn er nog andere kosten of opbrengsten voor ons 
allemaal wanneer de sta-opstoel in het basispakket komt? 

5 Stel, de sta-opstoel zit in het basispakket en iemand heeft een sta-opstoel nodig. 
Hoeveel moet die persoon dan betalen voor de sta-opstoel? 

6 Stel, de sta-opstoel zit niet in het basispakket en iemand heeft een sta-opstoel nodig. 
Hoeveel moet die persoon dan betalen voor de sta-opstoel? 

 
 
Vraag 3 (discussievraag) 
 
Hieronder staan twee zorgbehandelingen. Zou u deze twee beschrijvingen goed willen 
bekijken voordat u de vragen die eronder staan beantwoordt? 
 
Het aanvullen van onderhuids gelaatsvet bij HIV-patiënten 
Zorgbehandeling Een bijwerking van HIV-geneesmiddelen is dat onderhuids vet kan 

verdwijnen. In het gelaat kan dit leiden tot ingevallen wangen, holle ogen en 
holten op diverse andere plaatsen in het gezicht. Dit kan zo ernstig zijn dat 
er sprake is van een (stigmatiserende) verminking. In dat geval kan het 
gelaatsvet aangevuld worden. 

Alternatieven Geen. 

Aantal gebruikers 450 inwoners per jaar. 

Verwacht effect De verminking neemt af. 

Kosten voor gebruiker 
(wanneer niet in het basispakket) 

€ 1.325. 

Maatschappelijke kosten Meer participatie in de samenleving. 

Hoogte eigen bijdrage € 0. 

Kosten per premiebetaler € 0,05 per jaar. 
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Dyslexiezorg 
Zorgbehandeling Diagnosticeren van kinderen met ernstige lees- en spellingsproblemen 

(dyslexie) die basisonderwijs volgen. Deze kinderen vervolgens behandelen 
door middel van een op spraak- en woordvorm georiënteerde lees- en 
spellingtraining (door dyslexiebehandelaar). 

Alternatieven Geen. 

Aantal gebruikers Diagnose: 1.200 kinderen per jaar.  
Behandeling: 3.500 – 5.000 kinderen per jaar. 

Verwacht effect De kinderen bereiken een functioneel niveau van technisch lezen en spellen 
dat past bij hun leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief. 

Kosten voor gebruiker 
(wanneer niet in het 
basispakket) 

€ 4.300. 

Maatschappelijke kosten Betere werkvooruitzichten. 

Hoogte eigen bijdrage € 0. 

Kosten per premiebetaler € 0,38 per jaar. 

 
Vragen 
1 Als u zou moeten kiezen, welke van de twee zorgbehandelingen zou u dan het liefst 

in het basispakket willen hebben?  
2 Vond u het makkelijk om de keuze te maken of juist moeilijk? Waarom? 
3 Op welke kenmerken lette u vooral toen u de zorgbehandelingen met elkaar 

vergeleek? 
4 Welke kenmerken miste u nog? 
5 Welke informatie miste u nog bij een kenmerk? 
6 Welke kenmerken vond u overbodig? 
 
 
Vraag 4 (discussievraag)  
 
Bij vraag 3 heeft u twee zorgbehandelingen met elkaar vergeleken en aangegeven welke 
van de twee u het liefst in het basispakket zou willen hebben. Er zijn nog veel meer 
zorgbehandelingen die op dezelfde manier beschreven zijn. Wij zouden er dus voor 
kunnen kiezen de leden van het VGZ Verzekerdenpanel meer dan twee 
zorgbehandelingen aan te bieden om te ordenen, bijvoorbeeld vijf. Dat is moeilijker dan 
wanneer ze maar twee zorgbehandelingen hoeven te ordenen. Bij twee zorgbehandelingen 
hoeven ze namelijk alleen maar aan te geven welke van de twee zorgbehandelingen ze het 
belangrijkst vinden. De andere zorgbehandeling is dan automatisch minder belangrijk. 
Wanneer ze vijf zorgbehandelingen moeten ordenen, is het makkelijk om aan te geven 
wat de belangrijkste zorgbehandeling is en wat de minst belangrijke. Het is lastiger om de 
zorgbehandelingen ertussenin te ordenen. Bovendien is er veel meer informatie om te 
onthouden. 
Hieronder staat een voorbeeld van een rangordening van twee zorgbehandelingen (zie 
plaatje a hieronder) en een voorbeeld van een rangordening van vijf zorgbehandelingen 
(zie plaatje b hieronder). Alleen de titels van de zorgbehandelingen zijn weergegeven, 
niet de hele beschrijving. Dat past namelijk allemaal niet op het beeldscherm.  
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Zou u deze twee rangordeningen goed willen bekijken voordat u de vragen die 
eronder staan beantwoordt? 
 
a. 
Zorgbehandeling Rangordening 

Het aanvullen van onderhuids gelaatsvet bij HIV-patiënten 2 

Dyslexiezorg 1 

 
b. 
Zorgbehandeling Rangordening 

Het aanvullen van onderhuids gelaatsvet bij HIV-patiënten 4 

Dyslexiezorg 2 

Sta-opstoel 3 

Koeltherapie voor MS-patiënten 5 

Gezichtshulpmiddelen bij normale slechtziendheid 1 

 
Vragen 
Zojuist hebt u twee zorgbehandelingen met elkaar vergeleken. Binnen het uiteindelijke 
onderzoek willen we de leden van het VGZ Verzekerdenpanel steeds vragen vijf 
zorgbehandelingen met elkaar te vergelijken. Dat betekent dat eerst vijf beschrijvingen 
moeten worden gelezen en dat daarna die vijf zorgbehandelingen met elkaar moeten 
worden vergeleken. 
1 Is ‘vijf’ een goed aantal of zou u in één keer minder of meer zorgbehandelingen 

willen vergelijken en ordenen? Waarom denkt u dit? 
2 Hoeveel zorgbehandelingen denkt u op basis van de informatie in de 

voorbeeldbeschrijvingen bij vraag 1 en 3 met elkaar te kunnen vergelijken en 
vervolgens te ordenen? Waarom denkt u dit? 

Zie de vragen 1, 2 en 3 voor volledige beschrijvingen van zorgbehandelingen. 
 
 
Vraag 5 (discussievraag) 
 
Zoals te zien is in de voorbeeldbeschrijving bij vraag 1, is één kenmerk van een 
zorgbehandeling het ‘Aantal gebruikers’. De informatie die we daarbij in het voorbeeld 
geven is ‘22.000 inwoners per jaar’ (zie plaatje a hieronder). Deze informatie kunnen we 
ook anders presenteren, namelijk ‘13 op de 10.000 inwoners per jaar (zie plaatje b 
hieronder).  
 
Welke presentatievorm heeft uw voorkeur en waarom? 
a. 

Aantal gebruikers 22.000 inwoners per jaar. 

 
b. 

Aantal gebruikers 13 op de 10.000 inwoners per jaar. 

 
Zie de vragen 1, 2 en 3 voor volledige beschrijvingen van zorgbehandelingen. 



134 Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 

Vraag 6 (discussievraag) 
 
In de beschrijving van bijvoorbeeld de zorgbehandeling ‘Dyslexiezorg’ is te zien dat de 
informatie bij het kenmerk ‘verwacht effect’ gegeven is in woorden (zie plaatje a 
hieronder). Het ‘verwachte effect’ zou echter ook in cijfers gegeven kunnen worden (zie 
plaatje b hieronder) en de cijfers zouden ook nog als plaatje weergegeven kunnen worden 
(zie c hieronder). Op welke manier zou u willen dat de informatie weergegeven wordt? In 
woorden (a), in cijfers (b) of in cijfers en een plaatje (c)?  
 
Wat is hiervoor uw reden? 
a. 
Verwacht effect Het merendeel van de kinderen bereikt een functioneel niveau van technisch 

lezen en spellen dat past bij hun leeftijd, schoolniveau en/of 
beroepsperspectief. 

 
b. 
Verwacht effect 80% van de kinderen bereikt een functioneel niveau van technisch lezen en 

spellen dat past bij hun leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief. 

 
c. 
Verwacht effect 80% (●●●●○) van de kinderen bereikt een functioneel niveau van technisch 

lezen en spellen dat past bij hun leeftijd, schoolniveau en/of 
beroepsperspectief.  

 
Zie de vragen 1, 2 en 3 voor volledige beschrijvingen van zorgbehandelingen. 
 
 
Vraag 7 (discussievraag) 
 
Zoals u gezien hebt, zijn de beschrijvingen van de zorgbehandelingen in tabelvorm 
weergeven. In de linkerkolom staan de kenmerken weergegeven en in de rechterkolom 
staat de informatie die bij de kenmerken hoort weergegeven. Alle kenmerken met 
bijbehorende informatie staan onder elkaar. Dit is één manier om de beschrijvingen te 
presenteren. De beschrijvingen zouden echter ook op een andere manier gepresenteerd 
kunnen worden, bijvoorbeeld in verhaalvorm. Dit zou er zo uit kunnen zien: 
 

Op Nederlandse basisscholen zitten kinderen met ernstige dyslexie. Dyslexie hebben betekent 
dat je lees- en spellingsproblemen hebt. De kinderen zouden hiervoor gediagnosticeerd kunnen 
worden en vervolgens behandeld door middel van een op spraak- en woordvorm georiënteerde 
lees- en spellingtraining (door een dyslexiebehandelaar). Hier zijn geen alternatieve 
zorgbehandelingen voor. Er zijn 1.200 kinderen die in aanmerking komen voor de diagnose en 
3.500 tot 5.000 voor de behandeling. Het merendeel van de kinderen die deze zorgbehandeling 
krijgt, bereikt een functioneel niveau van technisch lezen en spellen dat past bij hun leeftijd, 
schoolniveau en/of beroepsperspectief. Deze zorgbehandeling kost 4.300 euro wanneer de 
ouders van de kinderen de zorgbehandeling zelf moeten betalen, maar kost elke premiebetaler 
in Nederland 0,38 euro per jaar wanneer de zorgbehandeling in het basispakket zit. De ouders 
van de kinderen hoeven dan geen eigen bijdrage te betalen. Het kost de Nederlandse 
maatschappij verder geen extra geld, maar brengt geld op, omdat de kinderen door de 
zorgbehandeling betere werkvooruitzichten krijgen. 
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Vragen 
Op welke manier zouden de beschrijvingen van de zorgbehandelingen volgens u 
gepresenteerd moeten zijn, in een tabel zoals bij vraag 1, 2 en 3 of in verhaalvorm zoals 
hierboven? Beargumenteer steeds uw antwoord. 
1 Wat vindt u van de beschrijvingen in tabelvorm?  
2 Wat vindt u van de beschrijvingen in verhaalvorm? 
3 Zou u beter in staat zijn de verschillende zorgbehandelingen met elkaar te vergelijken 

wanneer deze in tabelvorm gepresenteerd zijn of wanneer deze in verhaalvorm 
gepresenteerd zijn? Waarom? 

4 Kunt u andere manieren van presentatie van beschrijvingen bedenken die u nog beter 
in staat stellen de zorgbehandelingen met elkaar te vergelijken? 

 
 
Vraag 8 (discussievraag) 
 
De inleiding van de vragenlijst die de leden van het VGZ Verzekerdenpanel binnenkort in 
gaan vullen, ziet er als volgt uit:  
 

Waar gaat deze vragenlijst over? 
Deze vragenlijst gaat over beslissingen over de inhoud van de basisverzekering. Iedere 
Nederlander is verplicht om deze basisverzekering af te sluiten. De minister van 
Volksgezondheid bepaalt elk jaar welke zorgbehandelingen onderdeel zijn van de 
basisverzekering. Voorbeelden van zorgbehandelingen zijn ‘dyslexiezorg voor kinderen’, de ‘sta-
opstoel voor ouderen’ en ‘cholesterolverlagende geneesmiddelen’. De minister krijgt van het 
CVZ advies over de samenstelling van de basisverzekering. Hierbij is het van belang een beeld te 
krijgen van wat er in de maatschappij leeft. Welke zorgbehandelingen willen burgers wel en niet 
in de basisverzekering hebben? Door middel van deze vragenlijst onderzoeken wij welke 
zorgbehandelingen u op zou willen nemen in de basisverzekering. 
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Hierdoor lijkt het makkelijker om 
gewoon maar alle zorgbehandelingen in de basisverzekering op te nemen. Er zijn echter zoveel 
zorgbehandelingen dat, wanneer alle kleine bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar 
opgeteld zouden worden, de basisverzekering erg duur zou worden. Daarom is het van belang 
om keuzes te maken. 
 
Uw mening 
Bij het ordenen gaat het echt om wat u belangrijk vindt en niet om wat anderen zouden willen. 
Op basis van uw antwoorden worden niet direct beslissingen genomen over welke 
zorgbehandelingen in de basisverzekering komen. De antwoorden van alle deelnemers samen 
worden door het CVZ gebruikt bij het geven van advies aan de minister van Volksgezondheid. 
Het CVZ maakt hierbij ook gebruik van ander wetenschappelijk onderzoek. U kunt dus gerust 
eerlijk antwoord geven, zonder dat u bang hoeft te zijn dat antwoorden fout zijn of dat bepaalde 
zorgbehandelingen alleen door uw antwoorden uit de basisverzekering gehaald worden. 

 
Vragen 
In het bovenstaande deel van de inleiding is de informatie over de uitvoering van de echte 
taak weggelaten, omdat deze vragen daar niet over gaan. Het is voor ons belangrijk dat de 
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inleiding duidelijk is voor de leden van het VGZ Verzekerdenpanel die de vragenlijst in 
gaan vullen. Daarom hebben wij de volgende vragen aan u over de inleiding: 
1 Vindt u deze inleiding overzichtelijk?  
2 Wat vindt u onoverzichtelijk? 
3 Waarom denkt u dat we dit onderzoek uitvoeren? 
4 Waarom denkt u dat het belangrijk is om keuzes te maken tussen zorgbehandelingen? 
5 Denkt u dat het bij het invullen van de vragenlijst gaat om wat u belangrijk vindt of 

om wat anderen graag zouden willen? 
6 Welke informatie vindt u overbodig? 
7 Welke informatie mist u? 
 
 
Vraag 9 (meningvraag waar discussie over kan komen) 
 
Zijn er nog zaken betreffende de beschrijvingen van de zorgbehandelingen die u naar 
aanleiding van de groepsdiscussie naar voren wilt brengen? 
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Bijlage 5 Resultaten focusgroepen 
 
 
 
 
 
 
Wanneer expliciet gevraagd werd op welke kenmerken respondenten letten tijdens de 
vergelijking van de zorginterventies, gaven ze aan op de volgende kenmerken gelet te 
hebben: de patiëntengroep, het effect van de zorginterventie, het aantal gebruikers van de 
zorginterventie en de kosten voor de gebruiker. Wanneer gevraagd werd welke 
kenmerken ze overbodig vonden, gaven ze echter aan geen van de kenmerken overbodig 
te vinden. Daarom is besloten alle kenmerken te behouden. Wel is er per kenmerk een 
aantal opmerkingen gemaakt, op basis waarvan de kenmerken aangepast zijn. Hier wordt 
hieronder op ingegaan. 
 
Het kenmerk ‘zorginterventie’ is een beschrijving van de zorginterventie met de 
doelgroep en de ernst van de aandoening. Het was voor de deelnemers niet duidelijk wat 
de beoordeelde zorginterventie (sta-opstoelen) precies inhield. Dit kenmerk zal dus wel 
behouden blijven, maar de informatie die daarbij gegeven zal worden, wordt 
verduidelijkt. Aan de presentatie van dit kenmerk is niets veranderd. 
 
Het kenmerk ‘alternatieven’ geeft aan of er alternatieve behandelingen zijn voor de 
zorginterventie. Deelnemers vonden de inhoud van dit kenmerk eveneens niet duidelijk. 
Daarom zal de inhoud van het alternatief beter uitgelegd worden aan de respondenten. 
Aan de presentatie van dit kenmerk is niets veranderd. 
 
Het kenmerk ‘aantal gebruikers’ geeft de incidentie van de aandoening waarvoor de 
zorginterventie bedoeld is aan. Dit kenmerk werd door de deelnemers duidelijk gevonden. 
Ook de presentatie (aantal) van dit kenmerk was duidelijk voor de respondenten. Dit 
kenmerk wordt zonder aanpassingen behouden. Wel zou idealiter de prevalentie vermeld 
worden bij ‘aantal gebruikers’ in plaats van de prevalentie, maar deze informatie is niet 
bekend bij het CVZ. 
 
Het kenmerk ‘verwacht effect’ geeft het effect aan ten opzichte van het alternatief. De 
deelnemers vonden dit kenmerk niet duidelijk, omdat het effect van de zorginterventie 
uitsluitend ten opzichte van het alternatief weergegeven werd. Het kenmerk zal aangepast 
worden, door ervoor te kiezen het effect onafhankelijk van het alternatief weer te geven 
èn, wanneer bekend, ten opzichte van het alternatief. Het effect van de zorginterventie en 
die van het alternatief zullen helaas geen aparte kenmerken worden, omdat de informatie 
van het alternatief meestal niet exact bekend is bij het CVZ. De presentatie van dit 
kenmerk (in woorden) zal niet veranderen, ondanks het feit dat respondenten de 
informatie liever in cijfers wilden krijgen dan in woorden. De exacte grootte van het 
effect is namelijk niet altijd bekend bij het CVZ. Wel zal expliciet in plaats van impliciet 
(wat nu het geval is) vermeld worden of het effect bewezen is. Dit is duidelijker voor de 
respondenten. 
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Het kenmerk ‘kosten voor gebruiker’ geeft de kosten van de zorginterventie voor een 
gebruiker weer ten opzichte van het alternatief, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de 
zorginterventie niet in de basisverzekering zit. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het 
kenmerk ‘verwacht effect’. Deelnemers vonden het niet duidelijk dat het effect uitsluitend 
ten opzichte van het alternatief weergegeven werd. Omdat respondenten aangaven de 
kosten van de zorginterventie voor de gebruiker belangrijk te vinden en vaak vroegen wat 
de kosten van het alternatief voor de gebruiker zijn, zal dit kenmerk opgesplitst worden in 
‘kosten zorginterventie voor gebruiker’ en ‘kosten alternatief voor gebruiker’. Aan de 
presentatie van dit kenmerk verandert niets. 
 
Het kenmerk ‘Maatschappelijke kosten’ geeft de gevolgen van het opnemen van de 
zorginterventie in de basisverzekering voor de gehele maatschappij weer ten opzichte van 
het alternatief. Ook dit kenmerk werd niet goed begrepen. Omdat de maatschappelijke 
kosten in de meeste gevallen niet bekend zijn bij het CVZ en omdat deelnemers dit 
kenmerk onduidelijk en wellicht onbelangrijk vonden, is besloten het te verwijderen. 
Wanneer de maatschappelijke kosten van een zorginterventie bekend zijn, zullen ze in 
woorden vermeld worden bij het verwachte effect.  
 
Deelnemers vonden het kenmerk ‘hoogte eigen bijdrage’ niet duidelijk. Om het begrip 
van dit kenmerk te bevorderen zal in de vragenlijst vóóraf aan de zorginterventies 
uitgelegd worden wat elk kenmerk inhoudt. De respondenten worden aangemoedigd dit 
goed te lezen. Aan de presentatie van het kenmerk ‘hoogte eigen bijdrage’ verandert 
verder niets. 
 
Het kenmerk ‘kosten per premiebetaler’ geeft de extra premiekosten van de totale 
basisverzekering weer wanneer de zorginterventie hieraan toegevoegd wordt, wederom 
ten opzichte van het alternatief wanneer het alternatief in de basisverzekering zit. 
Deelnemers gaven aan dit kenmerk onduidelijk te vinden, wat wellicht verholpen zal 
worden door in de vragenlijst vóóraf aan de zorginterventies uit te leggen wat elk 
kenmerk inhoudt. Ondanks het feit dat respondenten een kenmerk niet duidelijk vinden 
wanneer de informatie ten opzichte van het alternatief gegeven worden, zullen ook de 
kosten per premiebetaler nog steeds weergegeven worden ten opzichte van het alternatief 
wanneer dit alternatief in de basisverzekering zit, omdat het erom gaat wat mensen per 
maand extra moeten betalen ten opzichte van wat ze nu betalen. Idealiter wordt de 
informatie niet uitsluitend incrementeel gegeven maar voor de zorginterventie en het 
alternatief apart, maar de informatie van het alternatief is meestal onbekend bij het CVZ. 
Aan de presentatie van dit kenmerk verandert niets. 
 
De presentatie van de zorginterventies in tabelvorm is behouden, omdat deelnemers dit 
duidelijk vonden. Ook het aanbieden van slechts vijf zorginterventies bleek een juiste 
beslissing te zijn, aangezien deelnemers aangaven maximaal vijf zorginterventies met 
elkaar te kunnen vergelijken.  
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Bijlage 6 De interventiebeschrijvingen 
 
 
 
 
 
 
Zorgbehandeling Dyslexiezorg 

Toelichting Bij dyslexiezorg worden ernstige lees- en spellingsproblemen 
(dyslexie) vastgesteld bij kinderen die basisonderwijs volgen. Deze 
kinderen krijgen vervolgens een speciale lees- en spellingstraining 
door een dyslexiebehandelaar. 

Aantal gebruikers Vaststellen lees- en spellingsproblemen: 1.200 personen per jaar. 
Behandelen lees- en spellingsproblemen: 4.250 personen per jaar. 

Verwacht effect  De kinderen bereiken een niveau van technisch lezen en spellen 
dat past bij hun leeftijd. Hierdoor hebben ze een bredere keuze 
voor vervolgonderwijs en daardoor een beter beroepsperspectief. 
Ook hebben ze minder zorgbehoefte. Deze effecten zijn bewezen. 

Alternatief Er is geen alternatief om ernstige lees- en spellingsproblemen 
(dyslexie) vast te stellen en te behandelen. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 4.300 euro. 

Kosten van het alternatief Er is geen alternatief. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,03 euro per maand (0,36 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Thuisdialyse 

Toelichting Bij dialyse wordt het bloed van de nierpatiënt gezuiverd van 
afvalstoffen. Bij thuisdialyse ondergaan patiënten hun 
dialysebehandeling thuis met hulp van familie, naasten en/of 
thuiszorg. 

Aantal gebruikers 150 personen per jaar. 
Verwacht effect  Met thuisdialyse kan vaker gedialyseerd worden dan in een 

dialysecentrum of ziekenhuis (het alternatief). Dit is beter voor de 
gezondheid van de patiënt. Patiënten hoeven ook niet meer naar 
een dialysecentrum of ziekenhuis. Wel kan meer zorg door naasten 
of familie nodig zijn. Deze effecten zijn bewezen. 

Alternatief Dialyse in een dialysecentrum of ziekenhuis. Dit alternatief wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Gebruik van thuisdialyse is niet mogelijk wanneer deze niet in de 
basisverzekering zit. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (0,00 euro per jaar) 

 
 
 

Zorgbehandeling Trommelvliesbuisjes 

Toelichting Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij kinderen die langdurig 
last hebben van middenoorontstekingen. 

Aantal gebruikers 50.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Een middenoorontsteking gaat vaak vanzelf over. Bij langdurige 

ontstekingen kunnen trommelvliesbuisjes slechthorendheid 
voorkomen. Dit zou taal- en spraakstoornissen, cognitieve 
ontwikkelingsstoornissen en problemen thuis of op school kunnen 
voorkomen. Deze effecten zijn niet bewezen. 

Alternatief Niets doen. 
Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker eenmalig 700 euro. 

Kosten van het alternatief Voor de gebruiker 0,00 euro. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,23 euro per maand (2,73 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Gezichtsvet 

Toelichting Aanvullen van gezichtsvet bij mensen die HIV-geneesmiddelen 
gebruiken. Deze HIV-geneesmiddelen kunnen leiden tot 
verminkingen in het gezicht, namelijk ingevallen wangen, holle 
ogen en holten op diverse andere plaatsen in het gezicht. 

Aantal gebruikers 450 personen per jaar. 
Verwacht effect  De verminkingen in het gezicht nemen af. Als gevolg hiervan 

nemen de (schrik)reacties van de omgeving af en hierdoor neemt 
de kwaliteit van leven toe. Deze effecten zijn bewezen. 

Alternatief Er is geen alternatief om gezichtsvet aan te vullen. 
Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 1.325 euro. 

Kosten van het alternatief Er is geen alternatief. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (0,05 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Spataderen 

Toelichting Spataderen die het gevolg zijn van stoornissen in de 
bloedcirculatie kunnen behandeld worden met nieuwe technieken 
die zonder operatie uitgevoerd kunnen worden, zoals 
lasertechnieken. Mensen met spataderen die geen medische 
problemen geven behoren overigens niet tot de doelgroep. 

Aantal gebruikers 25.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Door de behandelingen zonder operatie worden spataderen even 

effectief verwijderd als door een operatie (het alternatief). Dit 
effect is bewezen. Bij de behandelingen zonder operatie hoeven 
mensen niet onder narcose, krijgen ze geen hechtingen en lopen ze 
geen kans op infecties of nabloedingen. 

Alternatief Operatie waarbij het bloedvat (deels) wordt verwijderd. Dit 
alternatief wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 3.100 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,50 euro per maand (6,00 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Cholesterolverlagers 

Toelichting Dure cholesterolverlagende geneesmiddelen met een merknaam 
voor mensen met een verhoogd cholesterolgehalte. Deze mensen 
zouden ook goedkope cholesterolverlagende geneesmiddelen 
zonder merknaam kunnen gebruiken. 

Aantal gebruikers 1.100.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Dure cholesterolverlagers met een merknaam verlagen het 

cholesterolgehalte even effectief als goedkope cholesterolverlagers 
zonder merknaam(het alternatief). Dit effect is bewezen. 

Alternatief Goedkope cholesterolverlagende geneesmiddelen zonder 
merknaam. Dit alternatief wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker 140 euro per jaar. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

1,25 euro per maand (15 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Sta-opstoelen 

Toelichting De sta-opstoel is een aangepaste stoel die mensen helpt met 
opstaan uit de stoel. De stoel komt omhoog waardoor mensen geen 
of nauwelijks kracht hoeven te zetten bij het opstaan. 

Aantal gebruikers 22.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Met een sta-opstoel kunnen mensen gemakkelijker zonder hulp uit 

hun stoel opstaan dan met een seniorenstoel (het alternatief). Dit 
effect is bewezen. 

Alternatief Seniorenstoel. Dit is een stoel met armleuningen en een hogere 
zithoogte. De seniorenstoel komt niet omhoog bij het opstaan. Dit 
alternatief wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker eenmalig 400 euro. 

Kosten van het alternatief Voor de gebruiker eenmalig 400 euro. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,13 euro per maand (1,56 euro per jaar) 

 
 
 
 
 
 
 



Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 143 

Zorgbehandeling Bedhoezen type b 

Toelichting Speciale bedhoezen voor onder het normale beddengoed waardoor 
huisstofmijt zich niet in het beddengoed kan nestelen. De speciale 
bedhoezen zijn bedoeld voor mensen met astma- en/of 
allergieklachten. 

Aantal gebruikers 50.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Speciale bedhoezen zouden astma- en allergieklachten kunnen 

verminderen. Dit effect is niet bewezen. 
Alternatief Zonder speciale bedhoezen moet beddengoed vaker en warmer 

gewassen worden. Dit alternatief wordt niet vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker 14 euro per jaar. 

Kosten van het alternatief Voor de gebruiker 40 euro per jaar. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,01 euro per maand (0,12 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Anti-snurkbeugel 
 

Toelichting Een anti-snurkbeugel is een soort beugel die over de tanden wordt 
geschoven en die daardoor de onderkaak naar voren houdt tijdens 
het slapen. De anti-snurkbeugel wordt gebruikt door mensen met 
een lichte tot matige slaapstoornis voor wie de standaard 
ademhalingsapparatuur niet werkt. 

Aantal gebruikers 24.400 personen per jaar. 
Verwacht effect  De ademhalingsproblemen tijdens het slapen worden verminderd. 

Dit effect is bewezen. 
Alternatief Chirurgische ingreep. De meest voorkomende ingreep betreft de 

verwijdering van de amandelen of weefsel uit de keel en van het 
gehemelte waardoor de luchtwegen worden verwijd. Dit alternatief 
wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker eenmalig 750 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,02 euro per maand (0,24 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Tekst-/beeldtelefoons 

Toelichting Een teksttelefoon bestaat uit een beeldscherm en toetsenbord. De 
tekst wordt ingetypt en kan door de ander direct worden 
meegelezen. Met een beeldtelefoon kan er in gebaren 
gecommuniceerd worden, zodat ook emotie duidelijk gemaakt kan 
worden. Tekst- en beeldtelefoons zijn bedoeld voor doven en 
slechthorenden. 

Aantal gebruikers Teksttelefoons: 200 personen per jaar. Beeldtelefoons: 200 
personen per jaar. 

Verwacht effect  Met tekst- en beeldtelefoons kunnen mensen ‘in real time’ 
interactief communiceren op afstand. Dit effect is bewezen. 

Alternatief Vaste of mobiele telefoon. Deze alternatieven worden niet vergoed 
vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Teksttelefoons: voor de gebruiker eenmalig 1064 euro. 
Beeldtelefoons: voor de gebruiker eenmalig 1722 euro. 

Kosten van het alternatief Vaste telefoon: onbekend. Mobiele telefoon: voor de gebruiker 
eenmalig 150 euro. 

Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (0,04 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Koelvest 

Toelichting Een koelvest wordt gedragen als een bodywarmer met een helm. 
Er zijn twee soorten koelvesten: passieve koelvesten en actieve 
koelvesten. Passieve koelvesten zijn gevuld met ijs. Van actieve 
koelvesten is de temperatuur instelbaar. Koelvesten worden 
gedragen door MS-patiënten. 

Aantal gebruikers 12.800 personen per jaar. 
Verwacht effect  Een koelvest geeft koeling. Deze koeling zou de MS-klachten 

kunnen verminderen, zoals vermoeidheid, pijn, cognitieve 
vaardigheden en loop – en handvaardigheden. Hierdoor zou de 
kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Deze effecten zijn niet 
bewezen. 

Alternatief Airconditioning of een koude douche. Deze alternatieven worden 
niet vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Passief koelvest: voor de gebruiker eenmalig 130 euro. Actief 
koelvest: voor de gebruiker eenmalig 800 euro. 

Kosten van het alternatief Airconditioning: onbekend. Een koude douche: onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

2,50 euro per maand (30 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Benzodiazepinen 

Toelichting Benzodiazepinen zijn medicijnen met een kalmerende werking. Ze 
zijn bedoeld voor mensen die slaapproblemen en/of 
angststoornissen hebben. 

Aantal gebruikers 670.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Door benzodiazepinen slapen mensen beter en/of vermindert de 

angst. Dit effect is bewezen. De medicijnen zijn enkele weken 
werkzaam en daarna niet meer. Ze zijn verslavend. Slaapadviezen 
en psychotherapie (de alternatieven) werken minder snel, maar het 
effect van deze alternatieven kan meer langdurig zijn. Ook hebben 
deze alternatieven niet het nadeel van verslaving. 

Alternatief Slaapadviezen of psychotherapie die het slapen bevorderen en/of 
de angst verminderen. Deze alternatieven worden deels vergoed 
vanuit de basisverzekering.  

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker 170 euro per jaar. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,74 euro per maand (8,90 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Acetylcysteïne 

Toelichting Acetylcysteïne maakt taai slijm in de luchtwegen dunner. Het is 
bedoeld voor mensen met longaandoeningen (COPD en 
taaislijmziekte). 

Aantal gebruikers 55.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Het middel werkt slijmoplossend en maakt daarmee het ophoesten 

van slijm makkelijker. De ademhaling zou daarmee bevorderd 
kunnen worden. Dit effect is niet bewezen. 

Alternatief Er zijn meerdere zelfzorggeneesmiddelen op de markt met een 
slijmoplossende werking. Deze alternatieven worden niet vergoed 
vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 128 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,05 euro per maand (0,60 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Vruchtbaarheid 

Toelichting Geneesmiddelen om de vruchtbaarheidsbehandelingen inductie 
ovulatie (I.O.) en intra uteriene insemenatie (I.U.I.) effectiever te 
maken. Bij I.O. wordt de eisprong op gang gebracht of 
gestimuleerd door middel van medicijnen. Bij I.U.I. wordt bewerkt 
zaad van de eigen partner in de baarmoederholte gebracht. De 
behandelingen zijn bedoeld voor paren die niet op natuurlijke wijze 
kinderen kunnen krijgen. 

Aantal gebruikers 21.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  De geneesmiddelen maken de vruchtbaarheidsbehandelingen I.O. 

en I.U.I. effectiever. Dit effect is bewezen. 
Alternatief Er is geen alternatief om deze vruchtbaarheidsbehandelingen 

effectiever te maken. 
Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 260 euro. 

Kosten van het alternatief Er is geen alternatief.  
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,04 euro per maand (0,43 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Epilatie transseksuelen 

Toelichting Blijvend verwijderen van lichaams- en/of gezichtsbeharing door 
middel van epilatie bij transseksuelen. 

Aantal gebruikers 50 personen per jaar. 
Verwacht effect  Door de technieken met blijvend resultaat wordt de beharing 

blijvend beperkt tot de normale standaard van het geslacht waarin 
de transseksueel verandert. Dit effect is bewezen. Het effect van 
ontharing zonder blijvend resultaat (het alternatief) is slechts 
tijdelijk.  

Alternatief Ontharing zonder blijvend resultaat, zoals scheren en harsen. Dit 
alternatief wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 900 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (minder dan 0,01 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Beating the blues 

Toelichting Het programma ‘Beating the blues’ is cognitieve gedragstherapie 
door middel van een computerprogramma. Het 
computerprogramma leidt personen door diverse onderdelen van 
cognitieve gedragstherapie, zoals opdrachten, filmpjes, informatie 
en video-opnames van realistische cliëntsituaties. De behandelaar 
speelt een rol op afstand. Het aantal face-to-face contacten met de 
behandelaar is beperkt. Beating the blues is bedoeld voor mensen 
met een lichte tot matige depressie. 

Aantal gebruikers 25.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Het programma ‘Beating the blues’ vermindert depressie. Dit 

effect is bewezen. 
Alternatief Cognitieve gedragstherapie die bestaat uit gesprekken met een 

behandelaar. Dit alternatief wordt deels vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 200 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,03 euro per maand (0,39 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Warmtebehandeling 

Toelichting Bij deze behandeling worden kankercellen die bestraald worden 
ook nog verwarmd. De behandeling is bedoeld voor mensen met 
kanker (uitzaaiingen borstvlieskanker of terugkerende dikke darm 
tumor) die niet meer kunnen genezen. Alleen bestraling heeft bij 
deze patiënten geen of te weinig effect. 

Aantal gebruikers Uitzaaiingen borstvlieskanker: 10 personen per jaar. Terugkerende 
dikke darm tumor: 30 personen per jaar. 

Verwacht effect  Door warmtebehandeling bij bestraling leeft de patiënt langer 
en/of wordt de pijn van de patiënt verminderd. Dit effect is 
bewezen. 

Alternatief Er is geen alternatief om de bestraling effectief te maken. 
Kosten van de 
zorgbehandeling 

Uitzaaiingen Borstvlieskanker: voor de gebruiker totaal 11.000 
euro. Terugkerende dikke darm tumor: voor de gebruiker totaal 
15.000 euro. 

Kosten van het alternatief Er is geen alternatief. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (0,04 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Zuurstoftherapie 

Toelichting Met hyperbare zuurstoftherapie krijgen wonden extra zuurstof, 
zodat ze beter genezen dan onder normale omstandigheden. De 
behandeling is bedoeld voor patiënten met chronische wonden, 
zoals die bij diabetes optreden, en voor wie andere niet-operatieve 
behandelingen niet effectief zijn. 

Aantal gebruikers 275 personen per jaar. 
Verwacht effect  Met hyperbare zuurstoftherapie worden chronische wonden 

genezen, in plaats van verwijderd zoals bij een operatie. Voor 
sommige wondsoorten is het effect bewezen, voor andere niet. De 
zorgbehandeling is minder ingrijpend dan een operatie (het 
alternatief). 

Alternatief Operatie waarbij lichaamsdelen worden geamputeerd. Dit 
alternatief wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 60 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (minder dan 0,01 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Leefstijlinterventie 
Toelichting De gecombineerde leefstijlinterventie bestaat uit drie onderdelen: 

1) advisering over en begeleiding bij het volgen van een dieet,  
2) advisering over en begeleiding bij bewegen en  
3) gedragsverandering om de effecten van dieet en beweging vast 
te houden. De gecombineerde leefstijlinterventie is bedoeld voor 
mensen met overgewicht en obesitas. 

Aantal gebruikers 200.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Door de gecombineerde leefstijlinterventie worden hart- en 

vaatziekten en diabetes beter voorkomen. De leefstijlinterventie is 
effectiever dan de alternatieven. Dit effect is bewezen. Het 
vermindert psychische en sociale problemen en verhoogd de 
kwaliteit van leven. Het voorkomt kosten binnen de 
gezondheidszorg en buiten de gezondheidszorg, zoals kosten in 
verband met arbeidsongeschiktheid. 

Alternatief Slechts één of twee van de onderdelen van de leefstijlinterventie. 
Deze alternatieven worden deels vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 200 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

3,13 euro per maand (37,5 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Prostaatkanker 
Toelichting Bij de behandeling van prostaatkanker met een laser, wordt 

laserlicht in de prostaat gebracht om een deel van de prostaat te 
verwijderen. 

Aantal gebruikers 725 personen per jaar. 
Verwacht effect  Net als bij de operatie (het alternatief), wordt de prostaatklier 

verkleind. Hierdoor nemen de klachten, zoals moeilijk plassen, af. 
Dit effect is bewezen. De behandeling met laser is echter minder 
ingrijpend dan een operatie, waardoor de patiënt minder lang in 
het ziekenhuis hoeft te blijven. Ook heeft de patiënt minder kans 
op ernstige complicaties. 

Alternatief Operatie waarbij (een deel van) de prostaat via de plasbuis wordt 
verwijderd. Dit alternatief wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 4.000 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,02 euro per maand (0,23 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Bekkenfysiotherapie 
Toelichting Bij bekkenfysiotherapie door de fysiotherapeut leren mensen 

bijvoorbeeld om hun bekkenbodemspier te ontspannen of de spier 
juist te versterken. De behandeling is bedoeld voor mensen die last 
hebben van ongewild urineverlies. 

Aantal gebruikers 230.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Urineverlies leidt vrijwel altijd tot afname van de kwaliteit van 

leven door onder andere schaamte, depressie en beperkingen in de 
mobiliteit, fysiek functioneren en participatie. Bekkenfysiotherapie 
vermindert urineverlies. Dit effect is bewezen. Het werkt beter dan 
medicijnen of absorptiematerialen en is minder ingrijpend dan een 
operatie (de alternatieven). 

Alternatief Medicijnen, operatie en incontinentie-absorptiematerialen. Deze 
alternatieven worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 360 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,54 euro per maand (6,46 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Erectiestoornis 
Toelichting Het middel Androskat (papaverine/fentolamine) is een injectie 

voor het opwekken van een erectie. 
Aantal gebruikers 5.700 personen per jaar. 
Verwacht effect  De erectie wordt net zo goed opgewekt als met de alternatieven. 

Dit effect is bewezen. 
Alternatief Seks- en psychotherapie, andere geneesmiddelen zoals Viagra of 

Cialis, hulpmiddelen zoals een externe vacuümpomp of prothese, 
een operatie. Seks- en psychotherapie worden deels vergoed vanuit 
de basisverzekering. Viagra of Cialis worden niet vergoed vanuit 
de basisverzekering. Hulpmiddelen voor erectiestoornissen worden 
ook niet vergoed vanuit de basisverzekering. Een operatie kan 
vergoed worden vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 180 euro per jaar. 

Kosten van het alternatief Seks- en psychotherapie: onbekend. Viagra of Cialis: 180 euro per 
jaar. Hulpmiddelen voor erectiestoornissen: onbekend. Een 
operatie: onbekend. 

Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (minder dan 0,01 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Herstel en balans 
Toelichting Het programma ‘Herstel en balans’ bestaat uit een combinatie van 

psychosociale begeleiding en lichamelijke beweging. Het is 
bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder die een vorm van 
kanker hebben (gehad) en de behandeling hebben afgerond, die 
uitzicht hebben op langdurig herstel en last hebben van 
lichamelijke of psychische en sociale beperkingen. 

Aantal gebruikers 7.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  De lichamelijke en psychosociale omstandigheden van de patiënt 

zouden meer kunnen verbeteren dan door fysiotherapie (het 
alternatief). Dit effect is niet bewezen. 

Alternatief Andere vormen van zorg die zich richten op de functionele, 
fysieke, psychische en sociale problemen verbonden met kanker, 
waaronder fysio- of oefentherapie voor individueel geïndiceerde 
beperkingen. Fysio- en oefentherapie worden deels vergoed vanuit 
de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 1.000 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,05 euro per maand (0,55 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Bewaren sperma 
Toelichting Sperma kan verzameld, ingevroren en bewaard worden. De 

behandeling is bedoeld voor mannen die een grote operatie aan 
en/of om de geslachtsdelen of chemotherapie en/of radiotherapie 
krijgen waardoor de vruchtbaarheid af kan nemen. 

Aantal gebruikers 1.300 personen per jaar. 
Verwacht effect  Door sperma te bewaren kunnen mannen in de toekomst kinderen 

krijgen. Dit effect is bewezen. 
Alternatief Er is geen alternatief voor het aanbieden van de mogelijkheid in 

de toekomst kinderen te krijgen. 
Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 350 euro. 

Kosten van het alternatief Er is geen alternatief. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (0,04 euro per jaar) 

 
 
Zorgbehandeling Neurorevalidatie 
Toelichting Het programma ‘Vroege Intensieve Neurorevalidatie’ bestaat uit 

stimulatie van het bewustzijn, fysiotherapie, ergotherapie en 
begeleiding van patiënt en ouders. Het behandelprogramma is 
bedoeld voor mensen tot 25 jaar die door een ernstig hersenletsel 
langdurig bewusteloos (in coma) zijn. 

Aantal gebruikers 25 personen per jaar. 
Verwacht effect  Door het programma ‘Vroege Intensieve Neurorevalidatie’ 

herstellen meer patiënten en zij herstellen sneller dan met 
fysiotherapie (het alternatief). Dit effect is bewezen. Zij kunnen 
weer participeren in de maatschappij en ervaren meer kwaliteit van 
leven. 

Alternatief Fysiotherapie. Dit alternatief wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 7500 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,00 euro per maand (minder dan 0,01 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling NESS Handmaster 
Toelichting De NESS Handmaster geeft elektrische stroomstootjes aan de hand 

en onderarm. Op deze manier worden spieren geactiveerd. De 
behandeling is bedoeld voor mensen van wie de arm of hand 
verlamd is. 

Aantal gebruikers 325 personen per jaar. 
Verwacht effect  Met de NESS Handmaster zou de verlamde hand of arm beter 

bewogen en gebruikt kunnen worden dan met fysiotherapie (het 
alternatief). Dit effect is niet bewezen. 

Alternatief Fysiotherapie. Dit alternatief wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 4130 euro. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,01 euro per maand (0,12 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Heupbeschermers 
Toelichting Een heupbeschermer is een schaal over het uitstekende bot aan de 

zijkant van de heup. Deze heupbeschermer zit in een speciale 
onderbroek genaaid. De beschermer is bedoeld voor ouderen. 

Aantal gebruikers 1.700.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Het dragen van heupbeschermers zou de kans op het breken van de 

heup kunnen verminderen. Dit effect is niet bewezen. 
Alternatief Bewegen voor ouderen. Dit is gymnastiek voor ouderen die er 

voor zorgt dat zij fitter blijven. Dit alternatief wordt niet vergoed 
vanuit de basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker 110 euro per jaar. 

Kosten van het alternatief Onbekend. 
Hoogte eigen bijdrage Onbekend. 
Extra kosten per 
premiebetaler 

1,25 euro per maand (15 euro per jaar) 
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Zorgbehandeling Steunhart 
Toelichting Een steunhart ondersteunt het eigen hart door de pompfunctie van 

een hartkamer over te nemen. Een steunhart wordt gebruikt om te 
wachten tot er een donorhart beschikbaar is. Een steunhart is dus 
bedoeld voor mensen met ernstige hartproblemen waarvoor op dat 
moment geen andere behandelingsmogelijkheden zijn. 

Aantal gebruikers 460 personen per jaar. 
Verwacht effect  Een steunhart wordt gebruikt tijdens het wachten tot er een 

donorhart beschikbaar is. Door een kunst- of steunhart leeft de 
patiënt langer en verbetert de kwaliteit van leven. Dit effect is 
bewezen. 

Alternatief Er is geen alternatief om het hart te ondersteunen. 
Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 100.000 euro. 

Kosten van het alternatief Er is geen alternatief. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,33 euro per maand (4,00 euro per jaar) 

 
 

Zorgbehandeling Stamceltherapie 
Toelichting Bij stamceltherapie worden verdwenen of kapotte cellen vervangen 

door gezonde cellen. Deze behandeling wordt alleen toegepast bij 
levensbedreigende aandoeningen waarvoor geen andere 
behandelingsmogelijkheden zijn. 

Aantal gebruikers 1.165 personen per jaar. 
Verwacht effect  Stamceltherapie geneest of voorkomt verergering van de 

levensbedreigende aandoening. Voor sommige aandoeningen is het 
effect bewezen, voor andere niet. 

Alternatief Er is geen alternatief om verdwenen of kapotte cellen te vervangen 
door gezonde cellen bij mensen waarvoor geen andere 
behandelingsmogelijkheden zijn. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker totaal 23.000 euro. 

Kosten van het alternatief Er is geen alternatief. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,17 euro per maand (2,04 euro per jaar) 
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De extra zorginterventie om de scope validiteit van contingent valuation en Ordenen en 
Waarderen te testen: 
Zorgbehandeling Bedhoezen type a 
Toelichting Speciale bedhoezen voor onder het normale beddengoed waardoor 

huisstofmijt zich niet in het beddengoed kan nestelen. De speciale 
bedhoezen zijn bedoeld voor mensen met allergieklachten. 

Aantal gebruikers 30.000 personen per jaar. 
Verwacht effect  Speciale bedhoezen zouden allergieklachten kunnen verminderen. 

Dit effect is niet bewezen. 
Alternatief Zonder speciale bedhoezen moet beddengoed vaker en warmer 

gewassen worden. Dit alternatief wordt niet vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Voor de gebruiker 14 euro per jaar. 

Kosten van het alternatief Voor de gebruiker 40 euro per jaar. 
Hoogte eigen bijdrage 0,00 euro 
Extra kosten per 
premiebetaler 

0,01 euro per maand (0,12 euro per jaar) 
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Bijlage 7 Ontwerpuitgangspunten 
 
 
 
 
 
 
Bepaalde punten zijn van belang bij het ontwerp van de interface van een internet-
applicatie. Hieronder wordt een aantal van deze punten genoemd. 
 
Gestalt-principes 
Ten eerste is het van belang dat de interface een goede visuele organisatie heeft, zodat 
deze er geordend uitziet en niet tegen de verwachtingen van de respondenten ingaat. De 
vier Gestalt-principes ‘proximity’, ‘alignment’, ‘consistency’ en ‘contrast’, zijn hierbij 
van belang. 
 
‘Proximity’ houdt in dat mensen er van uitgaan dat items die dicht bij elkaar staan, ook 
bij elkaar horen (Hoare en Sorensen, 2005; McCracken en Wolfe, 2004). Opties van een 
vraag staan bijvoorbeeld vlak onder de vraag en zorginterventies die geordend moeten 
worden staan vlak onder elkaar aan de linkerkant van het beeldscherm. 
 
Het Gestalt-principe ‘alignment’ houdt in dat aan elkaar gerelateerde items en items die 
van hetzelfde belang zijn langs een denkbeeldige lijn afgebeeld moeten zijn (McCracken 
en Wolfe, 2004). Opties van een vraag staan bijvoorbeeld ingesprongen ten opzichte van 
de vraag. 
 
Het Gestalt-principe ‘consistency’ houdt in dat aan elkaar gerelateerde items en pagina’s 
er hetzelfde uit dienen te zien (Clarkson et al., 2007; McCracken en Wolfe, 2004; 
Nielsen, 1993). De knop om verder te bladeren staat bijvoorbeeld consistent rechtsonder 
in beeld en op deze knop staat altijd ‘Verder’. 
 
Het Gestalt-principe ‘contrast’ houdt in dat items die niet aan elkaar gerelateerd zijn, er 
anders uit moeten zien, zodat de aandacht getrokken wordt en gezorgd wordt voor een 
hiërarchie in belangrijkheid (McCracken en Wolfe, 2004). Kopjes zijn bijvoorbeeld 
groter dan gewone tekst, vetgedrukt en veelal anders gekleurd. Het is wel van belang niet 
te veel verschillende kleuren en lettertypen te gebruiken (McCracken en Wolfe, 2004).  
 
‘Ease of use’ of ‘ease of learning’ 
Ten tweede is de afweging tussen het snel, gemakkelijk en zonder moeite kunnen werken 
met de internetvragenlijst (ease of use) en de leerbaarheid van het programma (ease of 
learning) een belangrijke afweging (Mayhew, 1992).  
 
De PrePA-vragenlijst wordt eenmalig aan de respondenten voorgelegd en wordt hooguit 
één maal per jaar herhaald. De tussentijd is dan te groot om onthouden te hebben wat de 
vorige keer geleerd is, waardoor ease of use van belang is. Om voor ease of use te zorgen, 
is gelet op de ‘perceived affordance’van een functie (zie de alinea hieronder) en is er een 
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goede uitleg, een goede ‘help-fuctie’ en een oefening voor een lastige handeling 
aanwezig.  
 
Perceived affordance en ‘match between system and real world’ 
Perceived affordance betekent dat de eigenschappen van een object (bijvoorbeeld een 
knop of een zorginterventie) suggereren wat er met een object gedaan kan worden. De 
functie van een object dient meteen duidelijk te zijn aan het uiterlijk van dat object. 
Hierbij speelt van alles mee, zoals de titel van het object (McCracken en Wolfe, 2004; 
Nielsen, 1993; Wildemuth en Carter, 2002).  
 
Bij de internetapplicatie van dit onderzoek is het begrip perceived affordance onder 
andere toegepast bij het verslepen van zorginterventies over het beeldscherm. Wanneer 
een respondent met de cursor op een zorginterventie gaat staan, verandert de cursor in 
handje/vingertje. Hierdoor is het voor de respondent meteen duidelijk wat hij of zij met 
de zorginterventie moet doen, namelijk verslepen. 
 
Bij de opties van de vragen is het helaas niet gelukt de gebruikers duidelijk te maken wat 
ze moeten doen aan de hand van het uiterlijk van de opties. Het was niet mogelijk 
radiobuttons (aan te vinken rondjes) te gebruiken bij meerkeuzevragen waarbij 
respondenten maar één optie mogen kiezen. Er staan nu checkboxen (aan te vinken 
vierkantjes). Respondenten kunnen wel slechts één checkbox aanvinken.  
 
Verwachtingen  
Gebruikers nemen verwachtingen mee over alle aspecten van een applicatie. 
Verwachtingen hebben ze onder andere verkregen door hun ervaring met computers in 
het algemeen, met andere (soortgelijke) programma’s en door de achtergrondkennis van 
hun werk (Clarkson et al., 2007; McCracken en Wolfe, 2004; Nielsen, 1993). Om deze 
reden is het ook lastig om een interface voor een brede gebruikersgroep te ontwerpen. 
Een handeling die voor de ene gebruikersgroep lastig is, kan voor de andere juist erg 
intuïtief zijn omdat ze de handeling verwachten op basis van hun eerdere ervaringen. Een 
andere handeling kiezen op basis van de moeilijkheden voor de eerste groep kan dan niet 
omdat dat tegen de verwachtingen van de tweede groep ingaat. Daarom is er bij de 
PrePA-vragenlijst, ondanks de moeilijkheden voor oudere respondenten, toch gekozen 
voor drag-and-drop. Respondenten krijgen wel een oefening om deze handeling te leren. 
 
Feedback 
Het is van belang dat wanneer een respondent een object in de interface manipuleert, het 
effect van deze manipulatie gelijktijdig zichtbaar is. Op deze manier krijgen ze feedback 
op hun handelingen, waardoor ze precies kunnen zien wat een functie of het systeem doet 
en of hun handelingen juist zijn (Nielsen, 1993). Een voorbeeld hiervan bij de PrePA-
vragenlijst is het verslepen van objecten over het beeldscherm. De resultaten van de 
handelingen (zorginterventies aanklikken, oppakken, slepen en plaatsen) van de 
respondenten zijn direct zichtbaar. 
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‘User control and freedom’ en ‘Flexibility of use’  
Het is van belang dat respondenten de fouten die zij maken gemakkelijk kunnen 
herstellen en dat zij kunnen kiezen of ze bepaalde informatie wel of niet lezen (Nielsen, 
1993). Bij de internetapplicatie kunnen respondenten bijvoorbeeld per ongelijk de help-
pagina of een informatiescherm openen. Ze kunnen hier gemakkelijk uit door 
bijvoorbeeld op een kruisje of op ‘Terug’ te klikken. Verder wordt waar mogelijk 
onderscheid gemaakt tussen wat respondenten moeten doen en hoe ze dat moeten doen. 
Op deze manier kunnen respondenten kiezen of ze bepaalde informatie wel of niet lezen.  
 
Geheugencapaciteit van mensen 
Zoals eerder genoemd, is het van belang om rekening te houden met de 
geheugencapaciteit van mensen. Mensen kunnen maximaal zeven items in het 
werkgeheugen houden, met een standaarddeviatie van twee (Ashcraft, 2004). Volgens 
(Crowan, 1995) kunnen mensen zelfs maar vier items in het werkgeheugen houden. Om 
deze redenen is zijn er bij de internetvragenlijst, wanneer mogelijk, niet meer dan zeven 
antwoordmogelijkheden bij een vraag. Ook is belangrijke informatie altijd opnieuw te 
bekijken, in plaats van dat respondenten alleen op hun geheugen aangewezen zijn 
(Nielsen, 1993). Titels van de zorginterventies worden bijvoorbeeld herhaald en 
respondenten kunnen de zorginterventies opnieuw lezen door een informatieschermpje te 
openen. 
 
Kleur  
De keuze van de kleuren is erg belangrijk. Er dient rekening gehouden te worden met 
kleurenblindheid. Acht procent van de mannen is rood-groen kleurenblind (Mayhew, 
1992). Omdat het onderzoekssample representatief zou zijn voor de gehele Nederlandse 
bevolking, is er vanuit gegaan dat het onderzoekssample voor ongeveer vijftig procent uit 
mannen zou bestaan. Er is wel gekozen voor rood en groen, omdat dat voor de mensen 
die niet kleurenblind zijn een erg duidelijk onderscheid maakt tussen wel en niet. Dit was 
vooral van belang bij de Budget Methode. Kleuren zijn in de internetapplicatie wel altijd 
ondersteund door tekst. 
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Bijlage 8 Gebruikersgroepen en specificaties 
internetapplicatie 

 
 
 
 
 
In deze bijlage wordt beschreven welke groepen mensen gebruik gaan maken van de 
internetapplicatie en met welke kenmerken van de respondenten rekening is gehouden bij 
de ontwikkeling van de internetapplicatie. Daarna worden de specificaties van de 
internetapplicatie beschreven. 
 
 
B8.1 Gebruikers 
Er zijn drie groepen gebruikers van de internetapplicatie: de onderzoekers, de 
opdrachtgever en de respondenten. Iedere gebruikersgroep heeft een specifiek doel (zie 
figuur B8.1) en specifieke gebruikerskenmerken waarmee rekening gehouden is bij het 
ontwerp van de internetapplicatie.  
 
 
Figuur B8.1 De groepen gebruikers van de internetapplicatie met hun verschillende 

doelen 
 

 
 

De gewenste data (preferenties Zonder problemen de 
en aanvullende informatie) vragenlijst invullen 
verkrijgen in een spreadsheet 
 
 
 
 
 De internet- 
 applicatie 

 
 
 
 De gewenste data (preferenties) 
 en aanvullende informatie) 
 verkrijgen in een spreadsheet 
 

 

Er is vooral rekening gehouden met de kenmerken van de respondenten, namelijk met de 
volgende: 
- Respondenten zijn het niet gewend het soort taken uit te voeren dat in de vragenlijst 

uitgevoerd moet worden, zoals drag-and-drop. Ze krijgen normaal simpelere 
vragenlijsten waarbij ze bijvoorbeeld antwoordopties aan moeten vinken. 

De onderzoekers De respondenten 

De opdrachtgever
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Respondenten moeten drag-and-drop daarom oefenen voordat ze aan de taak 
beginnen. Ook is er een help-functie waarin ze terug kunnen lezen hoe ze de oefening 
en de taak uit moeten voeren. 

- Veel respondenten zijn niet vertrouwd met het gebruik van de computer en andere 
technische apparaten en kunnen daarom problemen ondervinden met het gebruik van 
de computer. De interface is daarom intuïtief. 

- Een aantal respondenten is mogelijk kleurenblind . Hiermee is rekening gehouden in 
het kleurgebruik bij de applicatie. Zo worden objecten altijd onderscheiden door 
middel van de combinatie van kleur en tekst. 

- Sommige respondenten vullen vragenlijsten mogelijk in op een laptop in plaats van 
op een PC. In de vragenlijst is dus ook uitgelegd hoe bepaalde handelingen 
uitgevoerd moeten worden op een laptop. 

- Sommige respondenten hebben mogelijk een minder goed tekstbegrip, ofwel door 
een slechter geheugen of gezichtsvermogen, ofwel door een lager leesniveau. Zinnen 
zijn daarom zo kort en simpel mogelijk gehouden. Er zijn zo min mogelijk moeilijke 
woorden gebuikt. Er is wel vanuit gegaan dat alle respondenten Nederlands spreken. 

- Sommige respondenten zullen een slechtere motoriek hebben. Hiermee is rekening 
gehouden door objecten groot genoeg te maken. Ook hoefden respondenten 
bijvoorbeeld de zorginterventies niet exact op de juiste plek te plaatsen om een 
zorginterventie te plaatsen. 

- Sommige respondenten hebben waarschijnlijk een beperkt gezichtsvermogen. Het 
lettertype is daarom groot genoeg. Het is aan de andere kant ook niet erg groot, omdat 
slechtziende respondenten het lettertype vaak groot ingesteld hebben op hun 
computer. 

 
 
B8.2 Specificaties internetapplicatie 
 
Lay-out 
a. Er wordt gebruik gemaakt van de NIVEL-stijl, dus blauw met rood en witte letters.  
b. De logo’s van het Consumentenpanel Gezondheidszorg en het VGZ 

Verzekerdenpanel staan bovenaan de website met het plaatje van het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg. 

c. De vragenlijst ziet er voor de respondenten gemakkelijk uit. Dit komt deels doordat 
de lay-out rustig is en deels doordat ze de NIVEL-stijl al gewend zijn. 

d. In de vragenlijst wordt gebruik gemaakt van het woord ‘zorgbehandeling’ in plaats 
van ‘zorginterventie’, omdat dit woord waarschijnlijk gemakkelijker te begrijpen is. 

 
Gebruiksvriendelijkheid 
a. De gebruikers kunnen de vragenlijst zonder training of oefening invullen. Ze kunnen 

wel telefonisch of via mail een vraag stellen. 
b. Het product is intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. 
c. Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan drie kwartier. 
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Toekomst 
a. Na afloop zal blijken of er een geschikte waarderingsmethode is om de preferenties te 

meten en, zo ja, welke. De applicatie kan op basis hiervan aangepast worden door een 
programmeur. 

 
Functionele specificaties 
Algemeen 
a. De vragenlijst wordt aangeboden met behulp van een internetapplicatie die bekeken 

kan worden met een webbrowser, zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox. Deze 
internetapplicatie is beschikbaar als een subsite van de NIVEL website.  

b. Respondenten komen bij de vragenlijst door op een link te klikken die ze via de mail 
ontvangen hebben. Om privacy te garanderen, krijgt iedere respondent een unieke 
link naar de vragenlijst toegestuurd. Ook zijn zo de resultaten van de vragenlijst te 
koppelen aan de achtergrondgegevens van de respondenten. Wanneer respondenten 
op de link geklikt hebben, komt automatisch het begin van de vragenlijst te 
voorschijn.  

c. Direct onder de logo’s van de panels staan vier tabjes, namelijk ‘Het 
consumentenpanel’, ‘Het verzekerdenpanel’, ‘Help’ en ‘Contact’. Via de tabjes van 
de twee panels, kunnen respondenten bekijken wat de panels precies inhouden. Het 
contact-tabje bevat contactinformatie van de secretaresses. Het Help-tabje wordt 
verderop toegelicht. 

d. Respondenten kunnen navigeren door middel van de knoppen ‘Verder’ en ‘Terug’. In 
veel gevallen kunnen ze echter niet terug. Ze kunnen alleen terug wanneer ze de 
zorginterventies aan het lezen zijn en een eerdere zorginterventie terug willen zien. 
De knop 'Verder' is aan de rechterkant van het beeldscherm geplaatst en de knop 
'Terug' aan de linkerkant. 

e. Respondenten kunnen altijd hulp vragen door op het tabje ‘Help’ te klikken. Dan 
komt er een pagina tevoorschijn met een paar onderwerpen waar ze op kunnen 
klikken. De onderwerpen zijn: ‘Betekenis kenmerken’, ‘Zorgbehandelingen 
verslepen’, ‘Hele zorgbehandelingen bekijken’ en ‘Een scherm sluiten’. 
Respondenten kunnen terug naar de vragenlijst door op de knop ‘Terug’ rechtsonder 
in beeld te klikken. 

f. Er staan tevens help-links in de tekst. Afhankelijk van wat voor stoort hulp 
respondenten nodig kunnen hebben, staat er minimaal één van de kopjes ‘Help: hoe 
sleep ik?’, ‘Help: hoe kan ik de hele zorgbehandeling zien?’, ‘Help: Wat houden de 
kenmerken in’ en ‘Help: Hoe kan ik een scherm afsluiten?’. Wanneer een respondent 
op één van deze links klikt, gaat de applicatie automatisch naar de algemene 
helppagina, waar de respondent via het tabje ‘Help’ ook terecht komt. Nu wordt de 
respondent echter automatisch naar het juiste deel van de tekst geleid. 

g. Rechtsboven iedere pagina staat een balk die weergeeft hoever respondenten met 
invullen gevorderd zijn. 

h. Voordat de taak begint worden alle zorginterventies op een aparte pagina aan de 
respondenten getoond. Tijdens de taak worden alleen de titels van de zorginterventies 
aan de respondenten getoond, omdat ze anders moeten scrollen om alle 
zorginterventies te kunnen zien. Dit is absoluut niet wenselijk tijdens het aangeven 
van de preferenties. Ze kunnen de zorginterventies wel één voor één helemaal 
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bekijken door op een informatie-icoontje te klikken. Er komt dan een soort pop-up 
scherm tevoorschijn dat bovenop de vragenlijst ligt, maar die niet de hele vragenlijst 
bedekt en die door alle browsers toegestaan zal worden. Bovenaan dat scherm staat: 
‘Klik op het rode kruis in de rechterbovenhoek van dit scherm om het scherm te 
sluiten.’. Voorgaande geldt niet voor Contingent Valuation. 

i. Na iedere waarderingsmethode worden aanvullende vragen gesteld. Respondenten 
worden gedwongen een antwoord te geven op de vragen. Alleen bij de vragen ‘Hebt 
uzelf of heeft iemand uit uw directe omgeving één of meerdere van de volgende 
zorgbehandelingen nodig (gehad)?’, ‘Hoe hoog schat u de kans in dat u in de 
toekomst de onderstaande zorgbehandelingen nodig hebt?’ en ‘Hoe hoog schat u de 
kans in dat iemand uit uw directe omgeving in de toekomst de onderstaande 
zorgbehandelingen nodig heeft?’ wordt de respondent niet gedwongen een antwoord 
te geven. Dit kunnen namelijk gevoelige vragen zijn. 

j. Op de laatste pagina staat de knop ‘Verstuur’. Wanneer respondenten hierop geklikt 
hebben, krijgen ze de boodschap dat ze de vragenlijst verstuurd hebben. 

 
Ordenen en Waarderen 
a. Er zijn twee varianten van Ordenen en Waarderen, één met en één zonder kosten in 

de beschrijvingen. Alle kosten (kosten van de zorgbehandeling, kosten van het 
alternatief, hoogte eigen bijdrage en extra kosten per premiebetaler) worden 
weggelaten bij de variant zonder kosten en alle kosten worden vermeld bij de variant 
met kosten. 

b. Om een ordening te maken, dienen respondenten de zorginterventies in de lege 
kadertjes aan de rechterkant van het beeldscherm te plaatsen, zodat ze in de juiste 
volgorde staan. De zorginterventies worden verplaatst met behulp van drag-and-drop. 
Hiervoor is gekozen, omdat deze manier van het verplaatsen van objecten erg 
intuïtief is. De gevolgen van een handeling zijn namelijk direct zichtbaar. Ook wordt 
er op deze manier direct een associatie gecreëerd tussen de zorginterventies en de 
kadertjes. Tenslotte kunnen de respondenten op deze manier gemakkelijk 
verschillende rangordeningen uitproberen.  

c. De respondenten dienen een drag-and-drop-oefening uit te voeren voordat ze met de 
echte taak kunnen beginnen. Deze oefening is verplicht, omdat ze dit moeten kunnen. 

d. Wanneer de respondenten met de muis op een versleepbaar item gaan staan, 
verandert de cursor in een handje/vingertje. Op deze manier is het voor de 
respondenten duidelijk dat ze iets kunnen doen met deze items, namelijk verslepen.  

e. De zorginterventies, of de rechthoekjes in het geval van de oefening, hoeven niet 
precies in een kadertje geplaatst worden, waardoor respondenten de zorginterventies 
altijd in de kadertjes krijgen, ook als hun motoriek niet helemaal nauwkeurig is.  

f. Zorginterventies kunnen ook op hetzelfde niveau geplaatst worden, omdat 
respondenten niet altijd kunnen of willen kiezen tussen twee zorginterventies. De 
respondenten plaatsen ze dan in hetzelfde kadertje. Een kadertje wordt groter 
naarmate er meer zorginterventies in geplaatst worden. 

g. Boven de lege kadertjes staat ‘Ordening’. Hieronder staat ‘Belangrijkste 
zorgbehandeling’.  

h. De titels van de zorginterventies zijn kort, omdat ze anders niet goed in de kadertjes 
aan de rechterkant van het beeldscherm passen. 
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i. Nadat de respondenten de zorginterventies geordend hebben, dienen ze aan te geven 
hoe belangrijk ze de zorginterventies vinden door middel van VAS-schalen. Dit 
wordt waarderen genoemd. 

j. Bij het onderdeel waarderen, staan de zorginterventies in de volgorde waarop de 
respondent ze geordend heeft. 

 
Contingent Valuation 
a. Er zijn twee varianten van contingent valuation, één met en één zonder kosten in de 

beschrijvingen. Alle kosten (kosten van de zorgbehandeling, kosten van het 
alternatief, hoogte eigen bijdrage en extra kosten per premiebetaler) worden 
weggelaten bij de variant zonder kosten en alle kosten worden vermeld bij de variant 
met kosten. 

b. De respondent krijgt, nadat deze alle zorginterventies gelezen heeft, één 
zorginterventie te zien met daaronder de vraag of hij of zij deze zorginterventie voor 
bepaalde kosten in de basisverzekering wil. Dit zijn de echte kosten per 
premiebetaler. Hier kan de respondent ja of nee antwoorden middels het aanvinken 
van de ja- of nee-optie (checkboxen). Nadat de respondent antwoord gegeven heeft 
op deze eerste WTP-vraag, wordt er automatisch een bedrag aangeboden dat 85% 
hoger of lager is dan het bedrag ervoor, afhankelijk van het antwoord op het bedrag 
ervoor. Bedragen onder de 0,10 euro gaan met 850% omhoog of omlaag. Als een 
bedrag van 0,000 euro per jaar omhoog moet, wordt deze eerst 0,005 euro. De WTP-
vraag wordt steeds herhaald totdat de WTP bepaald is. Deze is bepaald wanneer de 
respondent (een paar keer) ja heeft geantwoord en dan voor het eerst nee antwoordt of 
andersom. Wanneer respondenten nee zeggen bij 0, dan is de WTP 0 en wordt er 
doorgegaan naar de volgende zorginterventie. Er is geen maximumbedrag. 

c. Wanneer een respondent een zorginterventie voorgelegd krijgt met de vraag of ze er 
een bepaald bedrag extra per maand voor willen betalen, staat er ‘De premie voor de 
basisverzekering bedraagt nu 95 euro per maand. Het kan zijn dat deze basispremie 
bij u anders is. Maar voor deze taak gaan we ervan uit dat de basispremie 95 euro 
per maand is.’ Bij de ‘95 euro per maand’ in de eerste zin wordt het bedrag opgeteld 
dat de respondent overheeft voor het totaal van de zorginterventies die hij of zij al 
beoordeeld heeft. De zinnen ‘Het kan zijn dat deze basispremie bij u anders is. Maar 
voor deze taak gaan we ervan uit dat de basispremie 95 euro per maand is.’ worden 
nadat ze één keer zijn weergegeven weggelaten. Dit geldt ook voor de zinnen ‘U 
krijgt telkens per zorgbehandeling de vraag of u een bepaald bedrag extra (dus 
bovenop de 95 euro) per maand wilt betalen om deze zorgbehandeling in de 
basisverzekering erbij te krijgen. Wanneer u ‘ja’ antwoordt, is dit bedrag bij de 
volgende vraag hoger. Wanneer u ‘nee’ antwoordt, is dit bedrag bij de volgende 
vraag juist lager. Wij vragen u net zolang antwoord te geven tot het bedrag dat u 
maximaal extra zou willen betalen bepaald is. U kunt ook aangeven niets extra te 
willen betalen. Daarna gaat het programma door naar de volgende 
zorgbehandeling.’. 

d. Respondenten kunnen een zorginterventie opnieuw beoordelen middels een knop 
‘Opnieuw’. Ze kunnen dan niet terug naar de vorige zorginterventie. 
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e. De extra kosten per premiebetaler zijn als volgt aan de gebruiker gepresenteerd:  
- De extra kosten per premiebetaler worden per maand weergegeven met tussen 

haakjes daarachter de extra kosten per premiebetaler per jaar. 
- Als (0 < extra kosten per premiebetaler per maand < 0,01) 0,00 euro per maand 

(minder dan 0,01 euro per jaar). Anders [extra kosten per premiebetaler/12] euro 
per maand ([extra kosten per premiebetaler] euro per jaar). 

- De bedragen worden afgerond op 2 decimalen, behalve als het bedrag groter is 
dan 10 euro, dan wordt het afgerond op hele euro’s. 

 
Budget Methode 
a. Er zijn twee varianten van de Budget Methode, één met alle zorginterventies in de 

beginsituatie buiten het kadertje en één met een reële beginsituatie. De reële 
beginsituatie houdt in dat een zorginterventie al in het kadertje geplaatst is wanneer 
het een uitstroomadvies betreft en dat een zorginterventie buiten het kadertje 
geplaatst is wanneer het een instroomadvies betreft. 

b. Net als bij Ordenen en Waarderen, worden de zorginterventies verplaatst met behulp 
van drag-and-drop en dienen respondenten een drag-and-drop-oefening uit te voeren 
voordat ze met de echte taak kunnen beginnen. En net als bij OW verandert de cursor 
in een handje/vingertje wanneer respondenten met de muis op een versleepbaar item 
gaan staan, hoeven de items niet precies in een kadertje geplaatst worden en zijn de 
titels van de zorginterventies kort. 

c. Tijdens de taak krijgen respondenten de titels van de zorginterventies aan de 
linkerkant van het beeldscherm te zien. Aan de rechterkant van het scherm staan twee 
kadertjes, één dat de basisverkering voorstelt en één met zorginterventies die niet in 
de basisverzekering zitten. Bij de realistische variant staat er links geen kadertje. 

d. Het premiebedrag van de zorginterventies verschijnt wanneer een respondent met de 
muis op de zorginterventie gaat staan. 

e. De totaalkosten van de basisverzekering staan aan de bovenkant van het kadertje dat 
de basisverzekering representeert.  

 
Registreren 
De volgende zaken worden geregistreerd in een database met vijf verschillende tabellen:  
- Tabel 1: respondentnummer, welke zorginterventies aangeboden zijn aan de 

respondenten, de volgorde waarin de zorginterventies aangeboden zijn en met behulp 
van welke waarderingsmethode(n) de respondenten de zorginterventies beoordeeld 
hebben. 

- Tabel 2: de beoordelingen van de verschillende zorginterventies met de antwoorden 
op de vragen die bij de verschillende waarderingsmethode hoorden.  

- Tabel 3: de antwoorden van de respondenten op de algemenere aanvullende vragen 
die niet bij de verschillende waarderingsmethoden hoorden.  

- Tabel 4: het aantal seconden dat respondenten deden over het lezen van de 
interventiebeschrijvingen en de taken. Als respondenten halverwege het invullen van 
de vragenlijst afbreken, is alles wat tot op dat moment ingevuld en gemeten is 
geregistreerd. Wanneer respondenten het invullen van de vragenlijst hervatten, 
moeten ze wel weer opnieuw beginnen met invullen. 
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- Tabel 5: de tijdstippen waarop de verschillende pagina’s van de vragenlijst geopend 
waren, zodat wanneer nodig afgeleid kon worden hoe lang respondenten een bepaalde 
pagina open hadden staan.  

 
Combinaties van twee waarderingsmethoden 
a. De volgende vier combinaties van twee waarderingsmethoden komen voor:  

- Budget Methode & Ordenen en Waarderen met kosten. 
- Ordenen en Waarderen met kosten & Budget Methode. 
- Contingent Valuation zonder kosten & Ordenen en Waarderen zonder kosten. 
- Ordenen en Waarderen zonder kosten & Contingent Valuation zonder kosten. 

b. De respondenten worden random in tien subgroepen verdeeld, namelijk de volgende: 
OW met kosten, OW zonder kosten, CV met kosten, CV zonder kosten, BM, BM 
reëel, BM & OW met kosten, OW met kosten & BM, CV zonder kosten & OW 
zonder kosten en OW zonder kosten & CV zonder kosten. 

c. De respondenten die twee waarderingsmethoden aangeboden krijgen, krijgen bij 
beide waarderingsmethoden dezelfde zorgbehandelingen in dezelfde volgorde 
aangeboden. De volgorde van aanbieding van de zorginterventies is bij beide 
waarderingsmethoden hetzelfde, omdat op deze manier bekeken kan worden of 
eventuele beoordelingsverschillen aan de waarderingsmethode liggen. Wanneer de 
volgordes niet gelijk zouden zijn, zou de oorzaak van eventuele verschillen de 
volgorde van aanbieding kunnen zijn. 
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Bijlage 9 Resultaten testfase internetapplicatie 
 

 

 

 
Een algemene bevinding die uit de testfase kwam was dat mensen het computer-
programma zelf, dus bijvoorbeeld het verplaatsen van de zorginterventies, erg duidelijk 
en gemakkelijk te begrijpen vonden. Naast deze algemene bevinding zijn er opmerkingen 
gemaakt door de testpersonen op basis waarvan een aantal aanpassingen is gedaan. 
Hieronder zijn die opmerkingen genoemd. Steeds staat vermeld hoe de internetapplicatie 
op basis van een opmerking aangepast is. 
- Opmerking: het computerprogramma zelf, dus bijvoorbeeld het versplaatsen van de 

zorginterventies met behulp van drag-and-drop, is erg duidelijk en gemakkelijk te 
begrijpen. 

- Opmerking: in de internetapplicatie (BM en OW) werd eerst het doel en de inhoud 
van de oefening uitgelegd. Op de volgende pagina stond de inhoud en uitvoering van 
de oefening uitgelegd en moesten de respondenten de oefening daadwerkelijk 
uitvoeren. De testpersonen vonden de pagina vóór de oefening niet goed te begrijpen, 
omdat zij de oefening zelf nog niet zagen. Ook was er hierdoor te veel herhaling van 
tekst. Dit punt gold ook voor de taken zelf (BM, OW en CV). 

Besluit: besloten is de pagina vóór de oefening te verwijderen en het doel van 
de oefening te verplaatsen naar de oefening zelf. Ook is besloten de pagina 
over de taak vóór de taak te verwijderen en de uitleg over de taak te 
verplaatsen naar de taak zelf. 

- Opmerking: er is erg veel tekst, vooral over de uitvoering van de taak. Mensen voor 
wie het intuïtief duidelijk is hoe ze de oefening of taak uit moeten voeren, lezen deze 
tekst niet. Deze tekst leidt dan echter wel af van de oefening of taak en de tekst die 
wel relevant is voor deze mensen. 

Besluit: besloten is bij zowel de oefening als de verschillende taken eerst de 
inhoud van de taak in vraagvorm te noemen, bijvoorbeeld ‘Zou u nu aan 
willen geven welke van de vijf zorgbehandelingen u in de basisverzekering 
erbij zou willen en welke niet?, dan de taak zelf weer te geven en dan de 
uitleg over de uitvoering van de taak te geven. Op deze manier zullen 
respondenten voor wie het intuïtief duidelijk is hoe ze de oefening uit moeten 
voeren, de uitleg over de uitvoering van de oefening over kunnen slaan en zal 
de hoeveelheid tekst worden verminderd. Het zal hierdoor tevens minder erg 
zijn dat niet alles op de pagina past en mensen hierdoor moeten scrollen. 
Hiernaast zal nog een keer helemaal door de tekst heengelopen worden door 
de onderzoekers en zullen zinnen ingekort worden en overbodige zinnen 
verwijderd worden. 

- Opmerking: bij één vraag moeten respondenten aangeven wat ze voor hun 
aanvullende verzekering en hun basisverzekering betalen. Testpersonen wisten vaak 
wel wat ze totaal voor hun zorgverzekering betaalden, maar niet voor hun 
basisverzekering en aanvullende verzekering apart. Zij vonden het nuttig een derde 
vraag te krijgen, namelijk wat ze voor hun zorgverzekering in totaal betalen. 
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Besluit: de vraag zal aangepast worden. Respondenten zullen aan kunnen 
geven wat ze in totaal voor hun zorgverzekering betalen en wat ze voor hun 
basisverzekering en aanvullende verzekering apart betalen. 

- Opmerking: sommige zinnen en vragen zijn te moeilijk. 
Besluit: de onderzoekers zullen nog een keer helemaal door de tekst 
heenlopen en zinnen inkorten en versimpelen.  

- Opmerking: het ‘informatie-icoontje’ valt niet op. 
Besluit: doordat de volgorde van de tekst en de taak zelf verandert, is dit 
probleem wellicht opgelost. De taak valt op deze manier beter op. 

- Opmerking: de WTP-taak wordt erg lastig gevonden. Ten eerste is het moeilijk om 
zelf een bedrag voor de zorginterventies te verzinnen. Ten tweede konden de 
testpersonen achteraf niet verwoorden waarom ze meer geld voor een zorginterventie 
overhadden. Verschillen waren vaak toevallig. Respondenten bedoelden dat ze de 
zorginterventie waar ze het meeste geld voor overhadden erg belangrijk vinden, net 
zoals de zorginterventie waar ze iets minder geld voor overhadden. Tenslotte vonden 
de testpersonen het vreemd dat er ‘maximaal’ in de WTP-vragen staat. Er wordt de 
vraag gesteld ‘Zou u maximaal … euro voor deze zorgbehandeling willen betalen?’. 

Besluit: besloten is niets aan de taak te veranderen. De aspecten die lastig 
gevonden worden zijn vaststaande kenmerken van CV, en kunnen daarom 
helaas niet aangepast worden. 

- Opmerking: testpersonen vonden sommige zorginterventies niet duidelijk, waardoor 
ze niet aanspraken . 

Besluit: de zorginterventies die niet duidelijk waren, zullen duidelijker 
uitgelegd worden. 

- Opmerking: testpersonen vonder het lastig dat er niet getoond wordt hoe lang het 
invullen van de vragenlijst nog duurt/hoe ver men al gevorderd is. 

Besluit: bovenaan iedere pagina zal getoond worden hoe ver respondenten 
gevorderd zijn met het invullen van de vragenlijst. 

- Opmerking: bij de taken staan bij de zorginterventies informatie-icoontjes. 
Respondenten kunnen hierop klikken wanneer ze een zorginterventie nog eens 
helemaal willen bekijken. In sommige vragen komen de zorginterventies terug. Hier 
staan dan geen informatie-icoontjes bij. Volgens de testpersonen zou dit wel moeten, 
omdat het kan zijn dat respondenten de zorginterventies nogmaals helemaal willen 
bekijken. 

Besluit: waar mogelijk zullen overal waar zorginterventies genoemd worden 
informatie-icoontjes geplaatst worden naast deze zorginterventies. 

- Opmerking: voor één testpersoon was het niet duidelijk wat er met de antwoorden 
zou gebeuren zodra ze de vragenlijst af zou sluiten.  

Besluit: op de laatste pagina zal de knop ‘Verstuur’ toegevoegd worden in 
plaats van de knop ‘Verder’, waarna de melding ‘Uw antwoorden zijn 
verzonden.’ zal verschijnen. 

- Opmerking: bij de Budget Methode werd na afloop van de taak per zorginterventie de 
vraag gesteld hoe zeker respondenten zijn dat ze de zorginterventies in de 
basisverzekering wilden. Testpersonen vonden deze vragen niet logisch, omdat ze 
zojuist aangegeven hadden welke zorginterventies ze in de basisverzekering willen. 

Besluit: de zekerheidsvragen zullen verwijderd worden. 
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- Opmerking: bij open vragen staat de cursor niet automatisch in het tekstveld. 
Sommige testpersonen begonnen te typen zonder dat ze de cursor eerst in het 
tekstveld gezet hadden.  

Besluit: de cursor zal altijd automatisch in een tekstvak verschijnen. 
- Opmerking: bij de Budget Methode was het voor de testpersonen niet direct duidelijk 

dat alle zorginterventies in de basisverzekering geplaatst kunnen worden. 
Besluit: in de uitleg over de uitvoering van de taak zal vermeld worden dat 
respondenten geen, één, meerdere of alle zorginterventies in de 
basisverzekering kunnen plaatsen. 

- Opmerking: één testpersoon verwarde het kenmerk ‘eigen bijdrage’ met het kenmerk 
‘kosten van de zorgbehandeling’. Deze persoon vond het kenmerk ‘eigen bijdrage’ 
ook weinig informatie geven. 

Besluit: voordat de respondenten de zorginterventies te lezen krijgen, zullen 
de kenmerken uitgelegd worden. 
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Bijlage 10 Vragenlijst internetapplicatie 
 
 
 
 
 
 
BM ALLES ERUIT OF BM REËEL 
 
 
Pagina 1 
 
Introductie 
 
Waar gaat deze vragenlijst over? 
Fijn dat u mee wilt doen aan ons onderzoek. Deze vragenlijst gaat over beslissingen over 
de inhoud van de basisverzekering. Iedere Nederlander is verplicht om deze 
basisverzekering af te sluiten. De minister van Volksgezondheid bepaalt welke 
zorgbehandelingen onderdeel zijn van de basisverzekering. Met dit onderzoek willen we 
een beeld krijgen van wat er in de maatschappij leeft. De vraag welke zorgbehandelingen 
u op zou willen nemen in de basisverzekering staat centraal. 
 
Uw mening 
Bij het beoordelen van de zorgbehandelingen gaat het echt om wat u belangrijk vindt en 
niet om wat anderen zouden willen. Op basis van uw antwoorden worden niet direct 
beslissingen genomen over welke zorgbehandelingen in de basisverzekering komen. De 
antwoorden van alle deelnemers samen worden door het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ) gebruikt bij het geven van advies aan de minister van Volksgezondheid. Het CVZ 
maakt hierbij ook gebruik van ander wetenschappelijk onderzoek. U kunt dus gerust 
eerlijk antwoord geven, zonder dat u bang hoeft te zijn dat antwoorden fout zijn. 
 
 
Pagina 2a (BM alles eruit) 
 
De taak 
De basisverzekering bevat veel zorgbehandelingen. In deze vragenlijst krijgt u slechts vijf 
verschillende zorgbehandelingen voorgelegd. Alle overige zorgbehandelingen uit de 
basisverzekering worden hier niet genoemd. Wij willen u vragen de huidige 
basisverzekering aan te passen. Dit doet u door van de vijf zorgbehandelingen aan te 
geven welke u in de basisverzekering erbij wilt en welke niet.  
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Het zou u dus erg weinig extra 
geld per maand gaan kosten wanneer een zorgbehandeling in de basisverzekering 
opgenomen wordt. Hierdoor lijkt het makkelijker om alle zorgbehandelingen in de 
basisverzekering op te nemen. Er zijn echter erg veel zorgbehandelingen. Als alle kleine 
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bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar opgeteld zouden worden, zou de 
basisverzekering erg duur worden. Daarom is het van belang om keuzes te maken. 
 
Nog vragen? 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
Christel van Well 
telefoonnummer: 030-2729662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030-2729841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
 
 
Pagina 2b (BM reëel) 
 
De taak 
De basisverzekering bevat veel zorgbehandelingen. In deze vragenlijst krijgt u slechts vijf 
verschillende zorgbehandelingen voorgelegd. Alle overige zorgbehandelingen uit de 
basisverzekering worden hier niet genoemd. Wij willen u vragen de huidige 
basisverzekering aan te passen. Dit doet u door van de vijf zorgbehandelingen aan te 
geven welke u in de basisverzekering erbij wilt en welke niet en welke u wilt 
verwijderen.  
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Het zou u dus erg weinig extra 
geld per maand gaan kosten wanneer een zorgbehandeling in de basisverzekering 
opgenomen wordt. Hierdoor lijkt het makkelijker om alle zorgbehandelingen in de 
basisverzekering op te nemen. Er zijn echter erg veel zorgbehandelingen. Als alle kleine 
bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar opgeteld zouden worden, zou de 
basisverzekering erg duur worden. Daarom is het van belang om keuzes te maken. 
 
Nog vragen? 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
Christel van Well 
telefoonnummer: 030-2729662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030-2729841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
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Pagina 3 
 
De oefening 
Omdat u bij deze vragenlijst met de muis rechthoekjes (de zorgbehandelingen) over het 
beeldscherm moet slepen, krijgt u hier nu eerst een oefening voor. 
 
Zou u de rechthoekjes links naar de overeenkomstige rechthoekjes rechts willen 
slepen? Wanneer alle rechthoekjes op hun plek liggen, verschijnt de knop ‘Verder’ 
onderaan de pagina. 
 
[Oefening] 
 
Hoe voer ik de oefening uit? 
Om de rechthoekjes op elkaar te plaatsen, moeten ze met de muis over het beeldscherm 
gesleept worden. U gaat met de cursor van de muis op het rechthoekje staan. De cursor 
verandert dan in een handje/vingertje. U klikt met de linkermuisknop op het rechthoekje. 
Houdt de linkermuisknop ingedrukt terwijl u met de muis naar rechts beweegt totdat het 
rechthoekje ongeveer op het overeenkomstige rechthoekje rechts ligt. Laat dan de 
muisknop los en de rechthoekjes liggen op elkaar. Wanneer alle rechthoekjes op hun plek 
liggen, drukt u op ‘Verder’. 
 
Laptop 
Als u een laptop hebt, zonder aparte muis, dan gaat het slepen anders. U houdt de 
linkermuisknop ingedrukt met de ene hand en beweegt met een vinger van de andere 
hand over het aanraakvlak, totdat het rechthoekje op zijn plaats ligt. Zolang u de 
muisknop ingedrukt houdt, mag u hierbij meerdere malen met uw vinger over het 
aanraakvlak bewegen. 
 
 
Pagina 4 
 
De zorgbehandelingen 
Zoals u zult zien, worden de zorgbehandelingen beschreven aan de hand van kenmerken, 
bijvoorbeeld wat het ‘Alternatief’ voor die zorgbehandeling is en wat het ‘Aantal 
gebruikers’ is. Deze kenmerken zijn voor alle zorgbehandelingen hetzelfde, maar de 
informatie die bij elk kenmerk gegeven wordt, verschilt per zorgbehandeling. Hieronder 
staan de kenmerken van de zorgbehandelingen uitgelegd. 
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Zorgbehandeling Titel van de zorgbehandeling. 
Toelichting Korte beschrijving van de zorgbehandeling en de doelgroep van de 

zorgbehandeling. 
Aantal gebruikers Het aantal personen dat per jaar gebruik gaat maken van de zorgbehandeling. 
Verwacht effect Het verwachte effect van de zorgbehandeling. Ook wordt vermeld of dit 

effect bewezen is. 
Alternatief Korte beschrijving van de alternatieve zorgbehandeling die er is voor de 

aandoening waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is. Dit alternatief heeft het 
zelfde doel als de zorgbehandeling die u beoordeelt. Ook wordt vermeld of 
dit alternatief wel/niet of deels vergoed wordt uit de basisverzekering.  

Kosten van de 
zorgbehandeling 

Het bedrag dat iemand moet betalen wanneer diegene de zorgbehandeling 
nodig heeft. Hier wordt er vanuit gegaan dat de zorgbehandeling niet in de 
basisverzekering zit. 

Kosten van het 
alternatief 

Het bedrag dat iemand moet betalen wanneer diegene het alternatief voor de 
zorgbehandeling nodig heeft. 

Hoogte eigen 
bijdrage 

Als een zorgbehandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, kan het 
zijn dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen wanneer ze de 
zorgbehandeling nodig hebben. Hier wordt die hoogte van de eigen bijdrage 
vermeld. 

Extra kosten per 
premiebetaler 

Het bedrag dat elke premiebetaler per maand extra moet betalen als de 
zorgbehandeling in de basisverzekering zit. 

 
 
Pagina 5 – 9 
 
U kunt nu eerst de beschrijvingen lezen van de vijf zorgbehandelingen die u gaat 
beoordelen. Lees ze goed, want het is belangrijk dat u weet wat ze inhouden. De 
zorgbehandelingen verschijnen steeds op een volgend scherm nadat u op de knop 
‘Verder’ heeft gedrukt. Wanneer u op de knop ‘Terug’ drukt, gaat u terug naar de vorige 
zorgbehandeling. 
 
[Eén voor één de zorgbehandelingen (de tekst hierboven staat alleen boven de eerste 
zorgbehandeling)] 
 
 
Pagina 10a (BM alles eruit) 
 
De taak 
 
Zou u nu aan willen geven welke van de vijf zorgbehandelingen u in de 
basisverzekering erbij zou willen en welke niet? 
 
[Taak] 
 
Hoe voer ik de taak uit? 
In het kadertje aan de linkerkant staan alle zorgbehandelingen. Zorgbehandelingen die u 
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in de basisverzekering wilt, plaatst u in het bovenste groene kadertje. In het onderste rode 
kadertje plaatst u de zorgbehandelingen die u niet in de basisverzekering wilt. U kunt 
ervoor kiezen geen, één, meerdere of alle zorgbehandeling(en) in de basisverzekering te 
plaatsen. U kunt de zorgbehandelingen net zo lang verslepen van het ene kadertje naar het 
andere totdat u tevreden bent. 
 
Uw keuzes hebben gevolgen voor de hoogte van de maandelijkse premie van de 
basisverzekering. De premie van iedere zorgbehandeling verschijnt wanneer u met de 
muis boven de zorgbehandeling komt. In het bovenste groene kadertje, staat de 
totaalpremie van de basisverzekering. Dit is de premie die u per maand voor de door u 
samengestelde basisverzekering zou betalen. Omdat er al veel zorgbehandelingen in de 
basisverzekering zitten, bedraagt deze basispremie aan het begin van de taak 95 euro.  
 
Alleen de titels van de zorgbehandelingen zijn weergegeven. Als u een zorgbehandeling 
nog een keer helemaal wilt lezen, dan kunt u deze uitklappen door op het informatie-
icoontje te klikken. U kunt dit schermpje weer sluiten door met de linkermuisknop op het 
kruisje in de rechterbovenhoek van het schermpje te klikken. 
 
 
Pagina 10b (BM reëel) 
 
De taak 
 
Zou u nu aan willen geven welke van de vijf zorgbehandelingen u in de 
basisverzekering erbij zou willen en welke niet? 
  
[Taak] 
 
Wat houdt de taak in? 
Zorgbehandelingen die u in de basisverzekering wilt, plaatst u in het bovenste groene 
kadertje. In het onderste rode kadertje staan zorgbehandelingen die niet in de 
basisverzekering zitten. Zorgbehandelingen die u niet in de basisverzekering wilt, plaatst 
u in dit kadertje. U kunt ervoor kiezen geen, één, meerdere of alle zorgbehandeling(en) in 
de basisverzekering te plaatsen. U kunt de zorgbehandelingen net zo lang verslepen van 
het ene kadertje naar het andere totdat u tevreden bent. 
 
Uw keuzes hebben gevolgen voor de hoogte van de maandelijkse premie van de 
basisverzekering. De premie van iedere zorgbehandeling verschijnt wanneer u met de 
muis boven de zorgbehandeling komt. In het bovenste groene kadertje, staat de 
totaalpremie van de basisverzekering. Dit is de premie die u per maand voor de door u 
samengestelde basisverzekering zou betalen. Omdat er al veel zorgbehandelingen in de 
basisverzekering zitten, bedraagt deze basispremie aan het begin van de taak 95 euro. 
 
Alleen de titels van de zorgbehandelingen zijn weergegeven. Als u een zorgbehandeling 
nog een keer helemaal wilt lezen, dan kunt u deze uitklappen door op het informatie-
icoontje te klikken. U kunt dit schermpje weer sluiten door met de linkermuisknop op het 
kruisje in de rechterbovenhoek van het schermpje te klikken. 
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Pagina 11 
 
Waarom vindt u [zorgbehandelingen] belangrijker dan de andere zorgbehandelingen(en)? 
of 
Waarom vindt u [zorgbehandelingen] minder belangrijk dan de andere 
zorgbehandelingen(en)? of 
Waarom vindt u [zorgbehandelingen] alle even belangrijk? of 
Waarom vindt u [zorgbehandelingen] alle even onbelangrijk? 
 
 
Pagina 12 
 
U hebt ervoor gekozen de volgende zorgbehandelingen in de basisverzekering te plaatsen: 
U hebt ervoor gekozen de volgende zorgbehandelingen niet in de basisverzekering te 
plaatsen: 
 
Op basis van uw keuzes zou uw basispremie nog steeds 95,00 euro per maand zijn. of 
Op basis van uw keuzes zou uw basispremie stijgen van 95,00 euro per maand naar … 
euro per maand. of 
Op basis van uw keuzes zou uw basispremie dalen van 95,00 euro per maand naar … 
euro per maand. 
 
Hoe zeker bent u ervan dat u … euro per maand voor deze door u samengestelde 
basisverzekering wilt betalen? 
○ ik wil deze premie zeker betalen voor deze basisverzekering  
○ ik wil deze premie waarschijnlijk betalen voor deze basisverzekering  
○ ik wil deze premie waarschijnlijk niet betalen voor deze basisverzekering  
○ ik wil deze premie zeker niet betalen voor deze basisverzekering  
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Pagina 13 
 
Hoe belangrijk waren onderstaande overwegingen bij het maken van uw keuzes? 
 Zeer 

onbelangrijk 
Onbelangrijk Niet 

onbelangrijk/
niet belangrijk

Belangrijk Zeer 
belangrijk 

De groep patiënten voor 
wie de zorgbehandeling 
bedoeld is. 

O O O O O 

De ernst van de 
aandoening waarvoor de 
zorgbehandeling bedoeld 
is. 

O O O O O 

Of er alternatieve 
zorgbehandelingen zijn 
voor de aandoening 
waarvoor de zorg-
behandeling bedoeld is. 

O O O O O 

Het aantal personen per 
jaar dat gebruik gaat 
maken van de 
zorgbehandeling. 

O O O O O 

Het verwachte effect van 
de zorgbehandeling. 

O O O O O 

De kosten van de 
zorgbehandeling voor 
iemand die er gebruik 
van gaat maken. 

O O O O O 

De kosten van het 
alternatief voor iemand 
die er gebruik van gaat 
maken. 

O O O O O 

De hoogte van de eigen 
bijdrage. 

O O O O O 

Wat de zorgbehandeling 
mij per maand extra zal 
kosten als deze in de 
basisverzekering zou 
zitten. 

O O O O O 

Het nut van de 
zorgbehandeling voor 
mijn huishouden of 
goede bekenden. 

O O O O O 
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Pagina 14 
 
Zou u voor de onderstaande punten aan willen geven of u ze moeilijk of gemakkelijk 
vond? 
 Erg  

gemakkelijk 
Redelijk 
gemak- 
kelijk 

Niet 
gemakkelijk/
niet moeilijk

Redelijk 
moeilijk 

Erg  
moeilijk 

N.v.t. 

Het gebruik van de 
computer voor het 
beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

O O O O O O 

Het slepen met de 
zorgbehandelingen O O O O O O 

Het aangeven welke 
zorgbehandelingen 
ik in de basis-
verzekering wilde 

O O O O O O 

Het uitklappen van 
zorgbehandelingen 
wanneer u ze 
helemaal wilde zien 

O O O O O O 

Het vergelijken  
van de 
zorgbehandelingen 

O O O O O O 

Beslissingen nemen 
over de 
zorgbehandelingen 

O O O O O O 

 
 
Pagina 15 – 25 
 
De waarderingsmethode onafhankelijke vragen. 
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CV MET KOSTEN OF CV ZONDER KOSTEN 
 
 
Pagina 1 
 
Introductie 
 
Waar gaat deze vragenlijst over? 
Fijn dat u mee wilt doen aan ons onderzoek. Deze vragenlijst gaat over beslissingen over 
de inhoud van de basisverzekering. Iedere Nederlander is verplicht om deze 
basisverzekering af te sluiten. De minister van Volksgezondheid bepaalt welke 
zorgbehandelingen onderdeel zijn van de basisverzekering. Met dit onderzoek willen we 
een beeld krijgen van wat er in de maatschappij leeft. De vraag welke zorgbehandelingen 
u op zou willen nemen in de basisverzekering staat centraal. 
 
Uw mening 
Bij het beoordelen van de zorgbehandelingen gaat het echt om wat u belangrijk vindt en 
niet om wat anderen zouden willen. Op basis van uw antwoorden worden niet direct 
beslissingen genomen over welke zorgbehandelingen in de basisverzekering komen. De 
antwoorden van alle deelnemers samen worden door het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ) gebruikt bij het geven van advies aan de minister van Volksgezondheid. Het CVZ 
maakt hierbij ook gebruik van ander wetenschappelijk onderzoek. U kunt dus gerust 
eerlijk antwoord geven, zonder dat u bang hoeft te zijn dat antwoorden fout zijn. 
 
 
Pagina 2 
 
De taak 
De basisverzekering bevat veel zorgbehandelingen. In deze vragenlijst krijgt u slechts vijf 
verschillende zorgbehandelingen voorgelegd. Alle overige zorgbehandelingen uit de 
basisverzekering worden hier niet genoemd. Per zorgbehandeling vragen wij u hoeveel 
geld u per maand maximaal bereid bent extra te betalen om de zorgbehandeling in de 
basisverzekering geplaatst te krijgen. Nadat u dit gedaan hebt, stellen wij u een aantal 
aanvullende vragen.  
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Het zou u dus erg weinig extra 
geld per maand gaan kosten wanneer een zorgbehandeling in de basisverzekering 
opgenomen wordt. Hierdoor lijkt het makkelijker om alle zorgbehandelingen in de 
basisverzekering op te nemen. Er zijn echter erg veel zorgbehandelingen. Als alle kleine 
bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar opgeteld zouden worden, zou de 
basisverzekering erg duur worden. Daarom is het van belang om keuzes te maken. 
 
Nog vragen? 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
Christel van Well 
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telefoonnummer: 030-2729662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030-2729841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
 
 
Pagina 3 
 
De zorgbehandelingen 
Zoals u zult zien, worden de zorgbehandelingen beschreven aan de hand van kenmerken, 
bijvoorbeeld wat het ‘Alternatief’ voor die zorgbehandeling is en wat het ‘Aantal 
gebruikers’ is. Deze kenmerken zijn voor alle zorgbehandelingen hetzelfde, maar de 
informatie die bij elk kenmerk gegeven wordt, verschilt per zorgbehandeling. Hieronder 
staan de kenmerken van de zorgbehandelingen uitgelegd. 
 

Zorgbehandeling Titel van de zorgbehandeling. 

Toelichting Korte beschrijving van de zorgbehandeling en de doelgroep van de 
zorgbehandeling. 

Aantal gebruikers Het aantal personen dat per jaar gebruik gaat maken van de zorgbehandeling.

Verwacht effect Het verwachte effect van de zorgbehandeling. Ook wordt vermeld of dit 
effect bewezen is. 

Alternatief Korte beschrijving van de alternatieve zorgbehandeling die er is voor de 
aandoening waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is. Dit alternatief heeft het 
zelfde doel als de zorgbehandeling die u beoordeelt. Ook wordt vermeld of 
dit alternatief wel/niet of deels vergoed wordt uit de basisverzekering.  

Kosten van de 
zorgbehandeling1 

Het bedrag dat iemand moet betalen wanneer diegene de zorgbehandeling 
nodig heeft. Hier wordt er vanuit gegaan dat de zorgbehandeling niet in de 
basisverzekering zit. 

Kosten van het 

alternatief1 
Het bedrag dat iemand moet betalen wanneer diegene het alternatief voor de 
zorgbehandeling nodig heeft. 

Hoogte eigen 
bijdrage1 

Als een zorgbehandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, kan het 
zijn dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen wanneer ze de 
zorgbehandeling nodig hebben. Hier wordt die hoogte van de eigen bijdrage 
vermeld. 

Extra kosten per 
premiebetaler1 

Het bedrag dat elke premiebetaler per maand extra moet betalen als de 
zorgbehandeling in de basisverzekering zit. 

1  alleen bij de waarderingsmethode met kosten 
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Pagina 4 – 8 
 
U kunt nu eerst de beschrijvingen lezen van de vijf zorgbehandelingen die u gaat 
beoordelen. Lees ze goed, want het is belangrijk dat u weet wat ze inhouden. De 
zorgbehandelingen verschijnen steeds op een volgend scherm nadat u op de knop 
‘Verder’ heeft gedrukt. Wanneer u op de knop ‘Terug’ drukt, gaat u terug naar de vorige 
zorgbehandeling. 
 
[Eén voor één de zorgbehandelingen (de tekst hierboven staat alleen boven de eerste 
zorgbehandeling)] 
 
 
Pagina 9 – 13 
 
De taak 
Omdat er al veel zorgbehandelingen in de basisverzekering zitten, bedraagt de premie 
voor de basisverzekering nu 95,00 euro per maand. Het kan zijn dat deze basispremie bij 
u anders is. Maar voor deze taak gaan we ervan uit dat de basispremie 95,00 euro per 
maand is. 
 
Bij vijf zorgbehandelingen krijgt u krijgt telkens per zorgbehandeling de vraag of u een 
bepaald bedrag extra (dus bovenop de 95 euro) per maand wilt betalen om deze 
zorgbehandeling in de basisverzekering erbij te krijgen. Wanneer u ‘ja’ antwoordt, is dit 
bedrag bij de volgende vraag hoger. Wanneer u ‘nee’ antwoordt, is dit bedrag bij de 
volgende vraag juist lager. Wij vragen u net zolang antwoord te geven tot het bedrag dat u 
maximaal extra zou willen betalen bepaald is. U kunt ook aangeven niets extra te willen 
betalen. Daarna gaat het programma door naar de volgende zorgbehandeling. Uw keuzes 
hebben steeds gevolgen voor de hoogte van de maandelijkse premie van de 
basisverzekering. Bij iedere zorgbehandeling gaat de basispremie omhoog met het bedrag 
dat u voor de zorgbehandeling wilt betalen. 
 
[Taak] 
 
 
Pagina 14 
 
U hebt aangegeven de volgende bedragen maximaal te willen betalen voor de vijf 
zorgbehandelingen: 
 
[Zorginterventies] 
 
Waarom hebt u voor [zorginterventies] alle evenveel geld over? of 
Waarom hebt u voor [zorginterventies] meer geld over dan voor de andere 
zorgbehandelingen? of 
Waarom hebt u voor [zorginterventies] minder geld over dan voor de andere 
zorgbehandelingen? 
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Pagina 15 
 
Op basis van uw keuzes zou uw basispremie nog steeds 95,00 euro per maand zijn. of 
Op basis van uw keuzes zou uw basispremie stijgen van 95,00 euro per maand naar … 
euro per maand. 
 
Hoe zeker bent u ervan dat u 95,00 euro per maand voor deze door u samengestelde 
basisverzekering wilt betalen? 
○ ik wil deze premie zeker betalen voor deze basisverzekering  
○ ik wil deze premie waarschijnlijk betalen voor deze basisverzekering  
○ ik wil deze premie waarschijnlijk niet betalen voor deze basisverzekering  
○ ik wil deze premie zeker niet betalen voor deze basisverzekering  
 
 
Pagina 16 – 20 
 
Op basis van uw keuzes zou uw basispremie nog steeds 95,00 euro per maand zijn. of 
Op basis van uw keuzes zou uw basispremie stijgen van 95,00 euro per maand naar … 
euro per maand. 
 
Hoe zeker bent u ervan dat u maximaal dit bedrag voor deze zorgbehandeling wilt 
betalen? 
 
[Zorgbehandelingen] 
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Pagina 21 
 
Hoe belangrijk waren onderstaande overwegingen bij het maken van uw keuzes? 
 Zeer 

onbelangrijk
Onbe-

langrijk 
Niet 

onbelangrijk/
niet 

belangrijk 

Belangrijk Zeer 
belangrijk 

De groep patiënten voor wie 
de zorgbehandeling bedoeld 
is. 

O O O O O 

De ernst van de aandoening 
waarvoor de 
zorgbehandeling bedoeld is. 

O O O O O 

Of er alternatieve 
zorgbehandelingen zijn voor 
de aandoening waarvoor de 
zorgbehandeling bedoeld is. 

O O O O O 

Het aantal personen per jaar 
dat gebruik gaat maken van 
de zorgbehandeling. 

O O O O O 

Het verwachte effect van de 
zorgbehandeling. 

O O O O O 

De kosten van de 
zorgbehandeling voor 
iemand die er gebruik van 
gaat maken.1 

O O O O O 

De kosten van het alternatief 
voor iemand die er gebruik 
van gaat maken.1 

O O O O O 

De hoogte van de eigen 
bijdrage.1 

O O O O O 

Wat de zorgbehandeling mij 
per maand extra zal kosten 
als deze in de 
basisverzekering zou zitten.1 

O O O O O 

Het nut van de 
zorgbehandeling voor mijn 
huishouden of goede 
bekenden. 

O O O O O 

1 alleen bij de waarderingsmethode met kosten 
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Pagina 22 
 
Zou u voor de onderstaande punten aan willen geven of u ze moeilijk of gemakkelijk 
vond? 
 Erg gemak-

kelijk 
Redelijk 
gemak- 
kelijk 

Niet 
gemakkelijk/
niet moeilijk

Redelijk 
moeilijk 

Erg  
moeilijk 

N.v.t. 

Het gebruik van de 
computer voor het 
beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

O O O O O O 

Het aangeven wat 
ik maximaal wilde 
betalen voor een 
zorgbehandeling 

O O O O O O 

Het vergelijken 
van de 
zorgbehandelingen 

O O O O O O 

Beslissingen 
nemen over de 
zorgbehandelingen 

O O O O O O 

 
 
Pagina 22 – 32 
 
De waarderingsmethode onafhankelijke vragen. 
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OW MET KOSTEN OF OW ZONDER KOSTEN  
 
 
Pagina 1 
 
Introductie 
 
Waar gaat deze vragenlijst over? 
Fijn dat u mee wilt doen aan ons onderzoek. Deze vragenlijst gaat over beslissingen over 
de inhoud van de basisverzekering. Iedere Nederlander is verplicht om deze 
basisverzekering af te sluiten. De minister van Volksgezondheid bepaalt welke 
zorgbehandelingen onderdeel zijn van de basisverzekering. Met dit onderzoek willen we 
een beeld krijgen van wat er in de maatschappij leeft. De vraag welke zorgbehandelingen 
u op zou willen nemen in de basisverzekering staat centraal. 
 
Uw mening 
Bij het beoordelen van de zorgbehandelingen gaat het echt om wat u belangrijk vindt en 
niet om wat anderen zouden willen. Op basis van uw antwoorden worden niet direct 
beslissingen genomen over welke zorgbehandelingen in de basisverzekering komen. De 
antwoorden van alle deelnemers samen worden door het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ) gebruikt bij het geven van advies aan de minister van Volksgezondheid. Het CVZ 
maakt hierbij ook gebruik van ander wetenschappelijk onderzoek. U kunt dus gerust 
eerlijk antwoord geven, zonder dat u bang hoeft te zijn dat antwoorden fout zijn. 
 
 
Pagina 2 
 
De taak  
De basisverzekering bevat veel zorgbehandelingen. In deze vragenlijst krijgt u slechts vijf 
verschillende zorgbehandelingen voorgelegd. Alle overige zorgbehandelingen uit de 
basisverzekering worden hier niet genoemd. Wij willen u vragen van de vijf 
zorgbehandelingen een ordening te maken. Deze ordening maakt u op basis van hoe 
belangrijk u het vindt dat een bepaalde zorgbehandeling aan de basisverzekering wordt 
toegevoegd. Nadat u dit gedaan hebt, vragen wij u aan te geven hoe belangrijk u elke 
zorgbehandeling precies vindt en stellen wij u een aantal aanvullende vragen.  
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Het zou u dus erg weinig extra 
geld per maand gaan kosten wanneer een zorgbehandeling in de basisverzekering 
opgenomen wordt. Hierdoor lijkt het makkelijker om alle zorgbehandelingen in de 
basisverzekering op te nemen. Er zijn echter erg veel zorgbehandelingen. Als alle kleine 
bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar opgeteld zouden worden, zou de 
basisverzekering erg duur worden. Daarom is het van belang om keuzes te maken. 
 
Nog vragen? 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
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Christel van Well 
telefoonnummer: 030-2729662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030-2729841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
 
 
Pagina 3 
 
De oefening 
Omdat u bij deze vragenlijst met de muis rechthoekjes (de zorgbehandelingen) over het 
beeldscherm moet slepen, krijgt u hier nu eerst een oefening voor. 
 
Zou u de rechthoekjes links naar de overeenkomstige rechthoekjes rechts willen 
slepen? Wanneer alle rechthoekjes op hun plek liggen, verschijnt de knop ‘Verder’ 
onderaan de pagina. 
 
[Oefening] 
 
Hoe voer ik de oefening uit? 
Om de rechthoekjes op elkaar te plaatsen, moeten ze met de muis over het beeldscherm 
gesleept worden. U gaat met de cursor van de muis op het rechthoekje staan. De cursor 
verandert dan in een handje/vingertje. U klikt met de linkermuisknop op het rechthoekje. 
Houdt de linkermuisknop ingedrukt terwijl u met de muis naar rechts beweegt totdat het 
rechthoekje ongeveer op het overeenkomstige rechthoekje rechts ligt. Laat dan de 
muisknop los en de rechthoekjes liggen op elkaar. Wanneer alle rechthoekjes op hun plek 
liggen, drukt u op ‘Verder’. 
 
Laptop 
Als u een laptop hebt, zonder aparte muis, dan gaat het slepen anders. U houdt de 
linkermuisknop ingedrukt met de ene hand en beweegt met een vinger van de andere 
hand over het aanraakvlak, totdat het rechthoekje op zijn plaats ligt. Zolang u de 
muisknop ingedrukt houdt, mag u hierbij meerdere malen met uw vinger over het 
aanraakvlak bewegen. 
 
 
Pagina 4 
 
De zorgbehandelingen 
Zoals u zult zien, worden de zorgbehandelingen beschreven aan de hand van kenmerken, 
bijvoorbeeld wat het ‘Alternatief’ voor die zorgbehandeling is en wat het ‘Aantal 
gebruikers’ is. Deze kenmerken zijn voor alle zorgbehandelingen hetzelfde, maar de 
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informatie die bij elk kenmerk gegeven wordt, verschilt per zorgbehandeling. Hieronder 
staan de kenmerken van de zorgbehandelingen uitgelegd. 
 
 

Zorgbehandeling Titel van de zorgbehandeling. 

Toelichting Korte beschrijving van de zorgbehandeling en de doelgroep van de 
zorgbehandeling. 

Aantal gebruikers Het aantal personen dat per jaar gebruik gaat maken van de zorgbehandeling.

Verwacht effect Het verwachte effect van de zorgbehandeling. Ook wordt vermeld of dit 
effect bewezen is. 

Alternatief Korte beschrijving van de alternatieve zorgbehandeling die er is voor de 
aandoening waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is. Dit alternatief heeft het 
zelfde doel als de zorgbehandeling die u beoordeelt. Ook wordt vermeld of 
dit alternatief wel/niet of deels vergoed wordt uit de basisverzekering.  

Kosten van de 
zorgbehandeling1 

Het bedrag dat iemand moet betalen wanneer diegene de zorgbehandeling 
nodig heeft. Hier wordt er vanuit gegaan dat de zorgbehandeling niet in de 
basisverzekering zit. 

Kosten van het 
alternatief1 

Het bedrag dat iemand moet betalen wanneer diegene het alternatief voor de 
zorgbehandeling nodig heeft. 

Hoogte eigen 
bijdrage1 

Als een zorgbehandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, kan het 
zijn dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen wanneer ze de 
zorgbehandeling nodig hebben. Hier wordt die hoogte van de eigen bijdrage 
vermeld. 

Extra kosten per 
premiebetaler1 

Het bedrag dat elke premiebetaler per maand extra moet betalen als de 
zorgbehandeling in de basisverzekering zit. 

1 alleen bij de waarderingsmethode met kosten 
 
 
Pagina 5-9 
 
U kunt nu eerst de beschrijvingen lezen van de vijf zorgbehandelingen die u gaat 
beoordelen. Lees ze goed, want het is belangrijk dat u weet wat ze inhouden. De 
zorgbehandelingen verschijnen steeds op een volgend scherm nadat u op de knop 
‘Verder’ heeft gedrukt. Wanneer u op de knop ‘Terug’ drukt, gaat u terug naar de vorige 
zorgbehandeling. 
 
[Eén voor één de zorgbehandelingen (de tekst hierboven staat alleen boven de eerste 
zorgbehandeling)] 
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Pagina 10 
 
De taak: het ordenen 
 
Wilt u nu de zorgbehandelingen ordenen op belangrijkheid? De zorgbehandeling(en) 
die u het belangrijkst vindt, plaatst u in het bovenste kadertje. De zorgbehandeling(en) die 
u daarna het belangrijkst vindt, plaatst u in het kadertje eronder. 
 
[Taak] 
 
Wat houdt de taak in? 
De zorgbehandeling(en) die u het belangrijkst vindt, plaatst u in het bovenste kadertje. De 
zorgbehandeling(en) die u daarna het belangrijkst vindt, plaatst u in het kadertje eronder. 
Uiteindelijk moeten alle zorgbehandelingen in de kadertjes aan de rechterkant van het 
beeldscherm staan. U kunt aangeven dat u bepaalde zorgbehandelingen even graag in de 
basisverzekering wilt. Dan plaatst u deze zorgbehandelingen in hetzelfde kadertje. Als u 
een zorgbehandeling in een kadertje geplaatst hebt, kunt u deze nog naar een ander 
kadertje verslepen. 
 
Alleen de titels van de zorgbehandelingen zijn weergegeven. Als u een zorgbehandeling 
nog een keer helemaal wilt lezen, dan kunt u deze uitklappen door op het informatie-
icoontje te klikken. U kunt dit schermpje weer sluiten door met de linkermuisknop op het 
kruisje in de rechterbovenhoek van het schermpje te klikken. 
 
 
Pagina 11 
 
U hebt de volgende ordening gemaakt: 
 
[Ordening] 
 
Waarom vindt u [zorginterventies] belangrijker dan de andere zorgbehandeling(en)? of 
Waarom vindt u [zorginterventies] minder belangrijk dan de andere zorgbehandeling(en)? 
of 
Waarom vindt u [zorginterventies] alle even belangrijk? 
 
 
Pagina 12 
 
De taak: aangeven hoe belangrijk u de zorgbehandelingen vindt 
 
Wat houdt de taak in? 
Hieronder staat de ordening die u gemaakt hebt nogmaals afgebeeld. Naast elke 
zorgbehandeling staat een schuifje. Zou u met behulp van het schuifje van elke 
zorgbehandeling aan willen geven hoe belangrijk u deze zorgbehandeling vindt? Nul 
= ‘heel erg onbelangrijk’ en honderd = ‘heel erg belangrijk’. 
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U hebt pas aangegeven hoe belangrijk u een zorgbehandeling vindt, wanneer er rechts 
naast de schaal een getal staat. Dit getal geeft aan hoe belangrijk u een zorgbehandeling 
vindt. 
 
[Taak] 
 
Hoe voer ik de taak uit? 
U kunt een schuifje met de linkermuisknop heen en weer schuiven. Net zoals bij het 
slepen van de zorgbehandelingen, gaat u met de cursor van de muis op het schuifje staan. 
Wanneer u ziet dat de cursor in een soort handje/vingertje verandert, klikt u met de 
linkermuisknop op het schuifje. Houdt de muisknop ingedrukt terwijl u met de muis naar 
rechts beweegt totdat het schuifje op de gewenste plaats staat. Laat dan de muisknop los. 
 
 
Pagina 13 
 
Hoe belangrijk waren onderstaande overwegingen bij het maken van uw keuzes? 
 Zeer 

onbelangrijk
Onbelangrijk Niet 

onbelangrijk/
niet 

belangrijk 

Belangrijk Zeer 
belangrijk 

De groep patiënten voor 
wie de zorgbehandeling 
bedoeld is. 

O O O O O 

De ernst van de aandoe-
ning waarvoor de zorg-
behandeling bedoeld is. 

O O O O O 

Of er alternatieve 
zorgbehandelingen zijn 
voor de aandoening 
waarvoor de zorgbehan-
deling bedoeld is. 

O O O O O 

Het aantal personen per 
jaar dat gebruik gaat 
maken van de 
zorgbehandeling. 

O O O O O 

Het verwachte effect van 
de zorgbehandeling. O O O O O 

De kosten van de 
zorgbehandeling voor 
iemand die er gebruik 
van gaat maken.1 

O O O O O 

De kosten van het alter-
natief voor iemand die er 
gebruik van gaat maken.1 

O O O O O 

De hoogte van de eigen 
bijdrage.1 O O O O O 



190 Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 

 Zeer 
onbelangrijk

Onbelangrijk Niet 
onbelangrijk/

niet 
belangrijk 

Belangrijk Zeer 
belangrijk 

Wat de zorgbehandeling 
mij per maand extra zal 
kosten als deze in de 
basisverzekering zou 
zitten.1 

O O O O O 

Het nut van de 
zorgbehandeling voor 
mijn huishouden of 
goede bekenden. 

O O O O O 

1 alleen bij de waarderingsmethode met kosten 
 
 
Pagina 14 
 
Zou u voor de onderstaande punten aan willen geven of u ze moeilijk of gemakkelijk 
vond? 
 Erg 

gemak-
kelijk 

Redelijk 
gemak-
kelijk 

Niet 
gemakke-
lijk/niet 
moeilijk 

Redelijk 
moeilijk 

Erg 
moeilijk 

N.v.t. 

Het gebruik van de 
computer voor het 
beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

O O O O O O 

Het slepen met de 
zorgbehandelingen O O O O O O 

Het ordenen van de 
zorgbehandelingen O O O O O O 

Het uitklappen van 
zorgbehandelingen 
wanneer u ze helemaal 
wilde zien 

O O O O O O 

Het vergelijken van de 
zorgbehandelingen O O O O O O 

Beslissingen nemen over 
de zorgbehandelingen O O O O O O 

Het geven van een cijfer 
aan de zorgbehandelingen O O O O O O 

 
 
Pagina 15 – 25  
 
De waarderingsmethode onafhankelijke vragen.



Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 191 

DE WAARDERINGSMETHODE ONAFHANKELIJKE VRAGEN 
 
 
Pagina 1  
 
Wat vond u lastig met betrekking tot het maken van keuzes tussen zorgbehandelingen (u 
kunt meerdere opties aanvinken)? 
○ Niets  
○ Het was mij niet duidelijk wat de zorgbehandelingen inhielden  
○ Er waren te veel zorgbehandelingen  
○ Ik kon niet alle zorgbehandelingen onthouden  
○ Ik wilde geen beslissingen nemen over de zorgbehandelingen  
○ Sommige kenmerken van de zorgbehandelingen waren mij niet duidelijk, namelijk 

(…kunt u op de volgende pagina invullen)  
○ Anders, namelijk (…kunt u op de volgende pagina invullen)  
 
Pagina 1b (wanneer nodig) 
U heeft aangegeven dat sommige kenmerken van de zorgbehandelingen u niet duidelijk 
waren. Wilt u hieronder aangeven welke dat zijn? 
 
Pagina 1b (wanneer nodig) 
U heeft aangegeven dat u iets anders lastig vond met betrekking tot de 
zorgbehandelingen. Wilt u hieronder aangeven wat u lastig vond? 
 
 
Pagina 2 
 
Weet u wat u per maand betaalt voor uw zorgverzekering? 
○ Ja  
○ Nee  
 
Wat betaalt u per maand voor uw zorgverzekering? 
… euro per maand voor mijn basisverzekering 
… euro per maand voor mijn aanvullende verzekering 
… euro per maand in totaal voor mijn zorgverzekering 
 
 
Pagina 3 
 
In de basisverzekering zitten zorgbehandelingen waarvan u zelf geen gebruik maakt. Bent 
u bereid om toch in de basisverzekering voor deze zorgbehandelingen te betalen? 
○ Ja  
○ Nee  
 
Waarom bent u bereid om in de basisverzekering te betalen voor een zorgbehandeling 
waarvan u zelf geen gebruik maakt? Of 



192 Preferentieonderzoek PakketAdviezen, NIVEL 2011 

Waarom bent u niet bereid om in de basisverzekering te betalen voor een 
zorgbehandeling waarvan u zelf geen gebruik maakt? 
 
 
Pagina 4 
 
Een zorgbehandeling die niet in de basisverzekering zit, wordt niet vergoed voor mensen 
die hier gebruik van maken. Wanneer mensen toch gebruik maken van deze 
zorgbehandeling, moeten ze deze zelf betalen. 
 
U hebt wellicht niet alle zorgbehandelingen in de basisverzekering opgenomen. Vindt u 
het een probleem om zelf voor deze zorgbehandelingen te moeten betalen wanneer u ze 
nodig hebt? 
○ Ja  
○ Nee  
 
Waarom zou u het een probleem vinden om de zorgbehandelingen die volgens u niet in 
de basisverzekering hoeven zelf te moeten betalen wanneer u deze nodig hebt? of 
Waarom zou u het geen probleem vinden om de zorgbehandelingen die volgens u niet in 
de basisverzekering hoeven zelf te moeten betalen wanneer u deze nodig hebt? 
 
 
Pagina 5 
 
Net als bij de vorige vraag gaat het bij deze vraag over de zorgbehandelingen die u niet in 
de basisverzekering opgenomen hebt. Vindt u het een probleem dat anderen voor deze 
zorgbehandelingen moeten betalen wanneer zij deze nodig hebben? 
○ Ja  
○ Nee  
 
Waarom zou u het een probleem vinden dat anderen deze zorgbehandelingen zelf moeten 
betalen wanneer ze deze nodig hebben? Of 
Waarom zou u het geen probleem vinden dat anderen deze zorgbehandelingen zelf 
moeten betalen wanneer ze deze nodig hebben? 
 
 
Pagina 6 
 
Hebt uzelf of heeft iemand uit uw directe omgeving één of meerdere van de volgende 
zorgbehandelingen nodig (gehad)? 
[Steeds de zorgbeh. 
Invullen] 

Ikzelf Partner Kind Ouder Ander 
familielid

Bekende Niemand

Zorgbehandeling 1 
Zorgbehandeling 2 
Zorgbehandeling 3 
Zorgbehandeling 4 
Zorgbehandeling 5 

O O O O O O O 
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Pagina 7 
 
Hoe hoog schat u de kans in dat u in de toekomst de onderstaande zorgbehandelingen 
nodig hebt? 
[Steeds de zorgbeh. 
Invullen] 

Zeer laag Redelijk laag Gemiddeld Redelijk hoog Zeer hoog 

Zorgbehandeling 1 
Zorgbehandeling 2 
Zorgbehandeling 3 
Zorgbehandeling 4 
Zorgbehandeling 5 

O O O O O 

 
Hoe hoog schat u de kans in dat iemand uit uw directe omgeving in de toekomst de 
onderstaande zorgbehandelingen nodig heeft? 
[Steeds de zorgbeh. 
Invullen] 

Zeer laag Redelijk laag Gemiddeld Redelijk hoog Zeer hoog 

Zorgbehandeling 1 
Zorgbehandeling 2 
Zorgbehandeling 3 
Zorgbehandeling 4 
Zorgbehandeling 5 

O O O O O 

 
 
Pagina 8 
 
Hieronder worden verschillende groepen met elkaar vergeleken. In hoeverre bent u het 
ermee eens dat de ene groep meer voor de basisverzekering moet betalen dan de andere? 
Wilt u dat de linkergroep meer betaalt dan kruist u één van de linkervakjes aan. Wilt u dat 
de rechtergroep meer betaalt, dan kruist u een rechtervakje aan. 
 
 
 Veel 

meer 
Iets 

meer 

Beiden 
even-
veel 

Iets 
meer 

Veel 
meer  

 Ouderen O O O O O Jongeren 

 Mensen die heel gezond 
leven, b.v. door te letten 
op hun voeding 

O O O O O 
Mensen die niet gezond 
leven, bv. Niet letten op 
hun voeding 

 Mensen met genetische 
aanleg om in de 
toekomst een ernstige 
ziekte te krijgen 

O O O O O 

Mensen zonder genetische 
aanleg om in de toekomst 
een ernstige ziekte te 
krijgen 

 Mensen die roken O O O O O Mensen die niet roken 

 Mensen met hogere 
inkomens O O O O O Mensen met lagere 

inkomens 
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Welke van de onderstaande mogelijkheden heeft uw voorkeur voor de financiering van de 
gezondheidszorg? 
○ De gezondheidszorg moet onbeperkte financiering krijgen en alle vormen van 

behandeling hebben evenveel prioriteit  
○ De financiering voor de gezondheidszorg moet worden beperkt en sommige vormen 

van behandeling hebben een hogere prioriteit dan anderen  
○ Weet niet  
 
 
Pagina 9 
 
Bent u een man of een vrouw? 
○ Man  
○ Vrouw  
 
Wat is uw geboortedatum? 
[uitklapmenu’s]  
 
 
Pagina 10 
 
Hebt u nog opmerkingen of suggesties? U kunt die hieronder kwijt: 
Opmerkingen en/of suggesties: 
[……] 
  
 
Pagina 11 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. Uw antwoorden zijn verzonden. 
Hartelijk dank voor het invullen! 
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COMBINATIES VAN WAARDERINGSMETHODEN 
 
BM ALLES ERUIT & OW MET KOSTEN 
 
 
Pagina 1 
 
Zelfde als pagina 1 van BM alles eruit. 
 
 
Pagina 2 
 
De taak 
De basisverzekering bevat veel zorgbehandelingen. In deze vragenlijst krijgt u slechts vijf 
verschillende zorgbehandelingen voorgelegd. Alle overige zorgbehandelingen uit de 
basisverzekering worden hier niet genoemd. Wij willen u vragen de huidige 
basisverzekering aan te passen. Dit doet u door van de vijf zorgbehandelingen aan te 
geven welke u in de basisverzekering erbij wilt en welke niet. 
 
Vervolgens vragen wij u om van dezelfde vijf zorgbehandelingen een ordening te maken. 
Deze ordening maakt u op basis van hoe belangrijk u het vindt dat een bepaalde 
zorgbehandeling aan de basisverzekering wordt toegevoegd. Nadat u dit gedaan hebt, 
vragen wij u aan te geven hoe belangrijk u elke zorgbehandeling precies vindt. Tenslotte 
stellen wij u een aantal aanvullende vragen.  
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Het zou u dus erg weinig extra 
geld per maand gaan kosten wanneer een zorgbehandeling in de basisverzekering 
opgenomen wordt. Hierdoor lijkt het makkelijker om alle zorgbehandelingen in de 
basisverzekering op te nemen. Er zijn echter erg veel zorgbehandelingen. Als alle kleine 
bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar opgeteld zouden worden, zou de 
basisverzekering erg duur worden. Daarom is het van belang om keuzes te maken. 
 
Nog vragen? 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
Christel van Well 
telefoonnummer: 030-2729662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030-2729841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
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Pagina 3 – 13  
 
Zelfde als pagina 3 – 13 van BM alles eruit. 
 
 
Pagina 14 – 17 
 
Zelfde als pagina 10 – 13 van OW met kosten. 
 
 
Pagina 18 
 
Nadat u vijf zorgbehandelingen bekeken had, hebt u meerdere taken uitgevoerd. Eerst 
vroegen wij u de basisverzekering aan te passen door aan te geven welke 
zorgbehandelingen u op wilt nemen in de basisverzekering. Daarna vroegen wij u 
zorgbehandelingen op volgorde van belangrijkheid te zetten. Welke taak vond u het 
gemakkelijkst? Als u de eerste taak gemakkelijker vond dan kruist u één van de 
linkervakjes aan. Vond u de tweede taak gemakkelijker, dan kruist u een rechtervakje 
aan. 
 
 Veel 

gemakkelijker 
Iets 

gemakkelijker
Geen verschil Iets 

gemakkelijker
Veel 

gemakkelijker 
 

De eerste 
taak 

O O O O O De tweede 
taak 

 
 
Pagina 19 – einde 
 
De waarderingsmethodeonafhankelijke vragen. 
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OW MET KOSTEN & BM ALLES ERUIT 
 
 
Pagina 1 
 
Zelfde als pagina 1 van OW met kosten. 
 
 
Pagina 2 
 
De taak 
De basisverzekering bevat veel zorgbehandelingen. In deze vragenlijst krijgt u slechts vijf 
verschillende zorgbehandelingen voorgelegd. Alle overige zorgbehandelingen uit de 
basisverzekering worden hier niet genoemd. Wij willen u vragen van de vijf 
zorgbehandelingen een ordening te maken. Deze ordening maakt u op basis van hoe 
belangrijk u het vindt dat een bepaalde zorgbehandeling aan de basisverzekering wordt 
toegevoegd. Nadat u dit gedaan hebt, vragen wij u aan te geven hoe belangrijk u elke 
zorgbehandeling precies vindt. 
 
Vervolgens vragen wij u de huidige basisverzekering aan te passen. Dit doet u door van 
de zelfde vijf zorgbehandelingen aan te geven welke u in de basisverzekering erbij wilt en 
welke niet. Tenslotte stellen wij u een aantal aanvullende vragen.  
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Het zou u dus erg weinig extra 
geld per maand gaan kosten wanneer een zorgbehandeling in de basisverzekering 
opgenomen wordt. Hierdoor lijkt het makkelijker om alle zorgbehandelingen in de 
basisverzekering op te nemen. Er zijn echter erg veel zorgbehandelingen. Als alle kleine 
bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar opgeteld zouden worden, zou de 
basisverzekering erg duur worden. Daarom is het van belang om keuzes te maken. 
 
Nog vragen? 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
Christel van Well 
telefoonnummer: 030-2729662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030-2729841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
 
 
Pagina 3-13 
 
Zelfde als pagina 3 – 13 van OW met kosten. 
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Pagina 14-17 
 
Zelfde als pagina 10a – 13 van BM alles eruit. 
  
 
Pagina 18 
 
Nadat u vijf zorgbehandelingen bekeken had, hebt u meerdere taken uitgevoerd. Eerst 
vroegen wij u zorgbehandelingen op volgorde van belangrijkheid te zetten. Daarna 
vroegen wij u de basisverzekering aan te passen door aan te geven welke zorgbehande-
lingen u op wilt nemen in de basisverzekering. Welke taak vond u het gemakkelijkst? Als 
u de eerste taak gemakkelijker vond dan kruist u één van de linkervakjes aan. Vond u de 
tweede taak gemakkelijker, dan kruist u een rechtervakje aan. 
 Veel 

gemakkelijker 
Iets 

gemakkelijker
Geen verschil Iets 

gemakkelijker
Veel 

gemakkelijker 
 

De eerste 
taak 

O O O O O De tweede 
taak 

 
 
Pagina 19 – 29 
 
De waarderingsmethodeonafhankelijke vragen. 
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CV ZONDER KOSTEN & OW ZONDER KOSTEN 
 
 
Pagina 1 
 
Zelfde als pagina 1 van CV zonder kosten. 
 
 
Pagina 2 
 
De taak 
De basisverzekering bevat veel zorgbehandelingen. In deze vragenlijst krijgt u slechts vijf 
verschillende zorgbehandelingen voorgelegd. Alle overige zorgbehandelingen uit de 
basisverzekering worden hier niet genoemd. Per zorgbehandeling vragen wij u hoeveel 
geld u per maand maximaal bereid bent extra te betalen om de zorgbehandeling in de 
basisverzekering geplaatst te krijgen. 
Vervolgens vragen wij u om van dezelfde vijf zorgbehandelingen een ordening te maken. 
Deze ordening maakt u op basis van hoe belangrijk u het vindt dat een bepaalde 
zorgbehandeling aan de basisverzekering wordt toegevoegd. Nadat u dit gedaan hebt, 
vragen wij u aan te geven hoe belangrijk u elke zorgbehandeling precies vindt. Tenslotte 
stellen wij u een aantal aanvullende vragen.  
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Het zou u dus erg weinig extra 
geld per maand gaan kosten wanneer een zorgbehandeling in de basisverzekering 
opgenomen wordt. Hierdoor lijkt het makkelijker om alle zorgbehandelingen in de 
basisverzekering op te nemen. Er zijn echter erg veel zorgbehandelingen. Als alle kleine 
bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar opgeteld zouden worden, zou de 
basisverzekering erg duur worden. Daarom is het van belang om keuzes te maken. 
 
Nog vragen? 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
Christel van Well 
telefoonnummer: 030-2729662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030-2729841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
 
 
Pagina 3 – 22 
 
Zelfde als pagina 3 van OW zonder kosten en pagina 3 – 21 van CV zonder kosten. 
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Pagina 23 – 26 
 
Zelfde als pagina 10 – 13 van OW zonder kosten. 
 
 
Pagina 27 
 
Nadat u vijf zorgbehandelingen bekeken had, hebt u meerdere taken uitgevoerd. Eerst 
vroegen wij u per zorgbehandeling aan te geven hoeveel u hiervoor extra zou willen 
betalen. Daarna vroegen wij u zorgbehandelingen op volgorde van belangrijkheid te 
zetten. Welke taak vond u het gemakkelijkst? Als u de eerste taak gemakkelijker vond 
dan kruist u één van de linkervakjes aan. Vond u de tweede taak gemakkelijker, dan 
kruist u een rechtervakje aan. 
 

 Veel 
gemakkelijker 

Iets 
gemakkelijker

Geen verschil Iets 
gemakkelijker

Veel 
gemakkelijker 

 

De 
eerste 
taak 

O O O O O De 
tweede 
taak 

 
 
Pagina 28 – 38 
 
De waarderingsmethodeonafhankelijke vragen. 
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OW ZONDER KOSTEN & CV ZONDER KOSTEN 
 
 
Pagina 1 
 
Zelfde als pagina 1 van OW zonder kosten. 
 
 
Pagina 2  
 
De taak 
De basisverzekering bevat veel zorgbehandelingen. In deze vragenlijst krijgt u slechts vijf  
verschillende zorgbehandelingen voorgelegd. Alle overige zorgbehandelingen uit de 
basisverzekering worden hier niet genoemd. Wij willen u vragen van de vijf 
zorgbehandelingen een ordening te maken. Deze ordening maakt u op basis van hoe 
belangrijk u het vindt dat een bepaalde zorgbehandeling aan de basisverzekering wordt 
toegevoegd. Nadat u dit gedaan hebt, vragen wij u aan te geven hoe belangrijk u elke 
zorgbehandeling precies vindt. 
 
 
Vervolgens vragen wij u per zorgbehandeling hoeveel geld u per maand maximaal bereid 
bent extra te betalen om de zorgbehandeling in de basisverzekering geplaatst te krijgen. 
Tenslotte stellen wij u een aantal aanvullende vragen.  
 
Belang van het maken van keuzes 
Elke zorgbehandeling op zich heeft een erg lage premie. Het zou u dus erg weinig extra 
geld per maand gaan kosten wanneer een zorgbehandeling in de basisverzekering 
opgenomen wordt. Hierdoor lijkt het makkelijker om alle zorgbehandelingen in de 
basisverzekering op te nemen. Er zijn echter erg veel zorgbehandelingen. Als alle kleine 
bedragen die de zorgbehandelingen kosten bij elkaar opgeteld zouden worden, zou de 
basisverzekering erg duur worden. Daarom is het van belang om keuzes te maken. 
 
Nog vragen? 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
Christel van Well 
telefoonnummer: 030-2729662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030-2729841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
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Pagina 3 – 13 
 
Zelfde als pagina 3 – 13 van OW zonder kosten. 
 
 
Pagina 14 – 27 
 
Zelfde als pagina 9 – 21 van CV zonder kosten. 
 
 
Pagina 28 
 
Nadat u vijf zorgbehandelingen bekeken had, hebt u meerdere taken uitgevoerd. Eerst 
vroegen wij u zorgbehandelingen op volgorde van belangrijkheid te zetten. Daarna 
vroegen wij u per zorgbehandeling aan te geven hoeveel u hiervoor extra zou willen 
betalen. Welke taak vond u het gemakkelijkst? Als u de eerste taak gemakkelijker vond 
dan kruist u één van de linkervakjes aan. Vond u de tweede taak gemakkelijker, dan 
kruist u een rechtervakje aan. 
 
 Veel 

gemakkelijker 
Iets 

gemakkelijker
Geen 

verschil 
Iets 

gemakkelijker
Veel 

gemakkelijker 
 

De eerste 
taak 

O O O O O De tweede 
taak 

 
 
Pagina 29 – 39 
 
De waarderingsmethodeonafhankelijke vragen. 
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TABJES 
 
 
Consumentenpanel Gezondheidszorg 
 
Het Panel 
Het Consumentenpanel bestaat uit een groot aantal mensen, dat gemiddeld drie keer per 
jaar een vragenlijst krijgt toegestuurd over thema’s rond de gezondheidszorg. Doel van 
het panel is op landelijk niveau informatie te verzamelen over de meningen en ervaringen 
van gebruikers van gezondheidszorg. 
 
Organisatie 
Het Consumentenpanel wordt beheerd door het NIVEL, het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg. 
De onderwerpen om aan de panelleden voor te leggen worden in overleg met de 
programmacommissie gekozen. In deze commissie zitten afgevaardigden van het 
Ministerie van VWS, de Inspectie van de Gezondheidszorg, het College voor 
Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraars Nederland, de NPCF en de Consumentenbond. 
Maar ook andere organisaties kunnen een verzoek indienen voor onderzoek binnen het 
Consumentenpanel. 
 
Wat gebeurt er met de resultaten? 
De uitkomsten van onderzoek worden gebruikt ter ondersteuning van het beleid in de 
gezondheidszorg. Over de resultaten van de peilingen van het Consumentenpanel wordt 
openbaar gerapporteerd. We doen dit vooral in de vorm van factsheets en artikelen. Deze 
zijn ook op onze website te vinden. De onderwerpen die in het Consumentenpanel 
worden behandeld zijn actueel en beleidsrelevant. Dit heeft vaak ook de aandacht van de 
media en het komt daardoor nogal eens voor dat er berichten over het onderzoek in de 
krant of andere media verschijnen. 
 
Beheer van persoonsgegevens 
Elk lid van het Consumentenpanel Gezondheidszorg krijgt een uniek nummer 
toegewezen, waaraan de contactgegevens en de gegeven antwoorden van een persoon 
gekoppeld kunnen worden. Met behulp van dit nummer kunnen we bepalen wie een 
specifieke vragenlijst heeft teruggestuurd en kunnen we de antwoorden die op 
verschillende momenten worden gegeven aan elkaar koppelen. Deze gegevens worden 
zorgvuldig beheerd door het NIVEL. De privacy van de panelleden wordt gewaarborgd 
doordat de toegang tot dit databestand beperkt is tot een klein aantal mensen. Bovendien 
hebben de mensen die de resultaten van de verschillende peilingen analyseren geen 
toegang tot de persoonsgegevens. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is aangemeld 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer 1262949).  
 
Contact 
consumentenpanel@nivel.nl 
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Verzekerdenpanel 
 
Het Panel 
Het Verzekerdenpanel bestaat uit een groot aantal mensen, dat verzekerd is bij Univé, 
VGZ, IZZ of Trias. De panelleden krijgen ongeveer drie keer per jaar een vragenlijst over 
zorgverzekeringen of gezondheidszorg in het algemeen. 
 
Organisatie 
Het Verzekerdenpanel wordt beheerd door het NIVEL, het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg. 
De onderwerpen om aan de panelleden voor te leggen worden in overleg met de 
stuurgroep gekozen. 
 
Wat gebeurt er met de resultaten? 
De uitkomsten van onderzoek worden gebruikt door de zorgverzekeraar om bijvoorbeeld 
de dienstverlening te verbeteren. Over onderwerpen die van algemeen belang zijn wordt 
openbaar gerapporteerd. We doen dit vooral in de vorm van factsheets en artikelen. Deze 
zijn ook op onze website te vinden. 
 
Beheer van persoonsgegevens 
Elk lid van het Verzekerdenpanel krijgt een uniek nummer toegewezen, waaraan de 
contactgegevens en de gegeven antwoorden van een persoon gekoppeld kunnen worden. 
Met behulp van dit nummer kunnen we bepalen wie een specifieke vragenlijst heeft 
teruggestuurd en kunnen we de antwoorden die op verschillende momenten worden 
gegeven aan elkaar koppelen. Deze gegevens worden zorgvuldig beheerd door het 
NIVEL. De privacy van de panelleden wordt gewaarborgd doordat de toegang tot dit 
databestand beperkt is tot een klein aantal mensen. Bovendien hebben de mensen die de 
resultaten van de verschillende peilingen analyseren geen toegang tot de 
persoonsgegevens. Het Verzekerdenpanel is aangemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens (meldingsnummer 1309664). 
 
Contact 
verzekerdenpanel@nivel.nl 
 
 
Help 
 
- Betekenis kenmerken 
- Zorgbehandelingen verslepen 
- Hele zorgbehandelingen bekijken 
- Een scherm sluiten 
 
Betekenis kenmerken 
De zorgbehandelingen worden beschreven aan de hand van kenmerken, bijvoorbeeld wat 
het ‘Alternatief’ voor die zorgbehandeling is en wat het ‘Aantal personen dat per jaar 
gebruik gaat maken van de zorgbehandeling’ is. Deze kenmerken zijn voor alle 
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zorgbehandelingen hetzelfde, maar de informatie die bij elk kenmerk gegeven wordt, 
verschilt per zorgbehandeling. Zo maken er van de zorgbehandeling ‘Sta-opstoel’ 22.000 
personen per jaar gebruik, maar maken er van dyslexiezorg 5.450 personen per jaar 
gebruik. In de tabel hieronder staan de kenmerken van de zorgbehandelingen uitgelegd. 
 
 

Zorgbehandeling Titel van de zorgbehandeling. 
Toelichting Korte beschrijving van de zorgbehandeling en de doelgroep van de 

zorgbehandeling. 
Aantal gebruikers Het aantal personen dat per jaar gebruik gaat maken van de zorgbehandeling.
Verwacht effect Het verwachte effect van de zorgbehandeling. Ook wordt vermeld of dit 

effect bewezen is. 
Alternatief Korte beschrijving van de alternatieve zorgbehandeling die er is voor de 

aandoening waarvoor de zorgbehandeling bedoeld is. Dit alternatief heeft het 
zelfde doel als de zorgbehandeling die u beoordeelt. Ook wordt vermeld of 
dit alternatief wel/niet of deels vergoed wordt uit de basisverzekering.  

Kosten van de 
zorgbehandeling1 

Het bedrag dat iemand moet betalen wanneer diegene de zorgbehandeling 
nodig heeft. Hier wordt er vanuit gegaan dat de zorgbehandeling niet in de 
basisverzekering zit. 

Kosten van het 
alternatief1 

Het bedrag dat iemand moet betalen wanneer diegene het alternatief voor de 
zorgbehandeling nodig heeft. 

Hoogte eigen 
bijdrage1 

Als een zorgbehandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, kan het 
zijn dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen wanneer ze de 
zorgbehandeling nodig hebben. Hier wordt die hoogte van de eigen bijdrage 
vermeld. 

Extra kosten per 
premiebetaler1 

Het bedrag dat elke premiebetaler per maand extra moet betalen als de 
zorgbehandeling in de basisverzekering zit. 

1 alleen bij de waarderingsmethode met kosten 
 
 
Zorgbehandelingen verslepen 
Computer 
Om een zorgbehandeling te verslepen, gaat u met de cursor van de muis op de 
zorgbehandeling staan. Wanneer u ziet dat de cursor in een soort handje/vingertje 
verandert, klikt u met de linkermuisknop op het vierkantje. Houdt de linkermuisknop 
ingedrukt terwijl u met de muis naar rechts beweegt totdat het vierkantje ongeveer op de 
juiste plaats op het beeldscherm ligt. Laat dan de muisknop los. 
 
Laptop 
Als u een laptop heeft, zonder aparte muis, dan gaat het slepen anders. U houdt de 
linkermuisknop ingedrukt met de ene hand en beweegt met een vinger van de andere 
hand over het aanraakvlak, totdat het vierkantje op zijn plaats ligt. Zolang u de muisknop 
ingedrukt houdt, mag u hierbij meerdere malen met uw vinger over het aanraakvlak 
bewegen. 
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Hele zorgbehandelingen bekijken 
Wanneer u een zorgbehandeling nog een keer helemaal wilt lezen, dan kunt u deze 
uitklappen door met de linkermuisknop op het vergrootglaasje te klikken. 
Wanneer u de zorgbehandeling bekeken hebt, kunt u het schermpje sluiten door met de 
linkermuisknop op het kruisje in de rechterbovenhoek van het schermpje te klikken. 
 
Een scherm sluiten 
U kunt een schermpje sluiten door met de linkermuisknop op het kruisje in de 
rechterbovenhoek van het schermpje te klikken. 
 
 
Contact 
 
U kunt contact opnemen met: 
 
Christel van Well 
telefoonnummer: 030 2 729 662 
e-mail: consumentenpanel@nivel.nl 
 
Ria Karamat Ali 
telefoonnummer: 030 2 729 841 
e-mail: verzekerdenpanel@nivel.nl 
 
Bij voorkeur tussen 10.00 en 12.30 uur bellen (niet op woensdag). 
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Bijlage 11 Overige resultaten 
 
 
 
 
 
 
Tabel B11.1 Algemene gegevens van de respondenten per taak 
 

taak kenmerk 

BM BMr CVmk CVzk OWmk OWzk BM & 
OWmk 

OWmk  
& BM 

CVzk  
& OWzk 

OWzk  
& CVzk 

Geslacht: 
(%(N)) 
man 49 (130) 46 (113) 52 (129) 57 (144) 53 (129) 53 (132) 51 (125) 56 (140) 57 (137) 53 (135) 
vrouw 
 

51 (133) 54 (133) 48 (120) 43 (109) 47 (115) 47 (117) 49 (121) 44 (112) 43 (102) 47 (122) 

Leeftijd  
(M( SD)) 
 

51 (16) 53 (16) 52 (16) 53 (16) 51 (16) 51 (16) 52 (17) 51 (16) 51 (17) 52 (16) 

Opleidings-
niveau: (%(N)) 

          

laag 10 (25) 9 (21) 10 (24) 11 (27) 12 (29) 8 (21) 9 (22) 9 (23) 5 (12) 11 (27) 
midden 41 (107) 50 (123) 42 (105) 43 (110) 49 (120) 45 (112) 42 (103) 46 (116) 46 (110) 46 (118) 
hoog 49 (128) 40 (98) 45 (113) 44 (111) 38 (92) 45 (111) 47 (116) 42 (107) 47 (112) 42 (107) 
missing 
 

1 (3) 2 (4) 3 (7) 2 (5) 1 (3) 2 (5) 2 (5) 2 (6) 2 (5) 2 (5) 

Gezondheid: 
(%(N)) 

          

matig/slecht 11 (29) 12 (30) 11 (28) 13 (34) 11 (26) 13 (33) 17 (43) 12 (31) 16 (39) 14 (37) 
goed 48 (127) 48 (117) 53 (132) 43 (110) 50 (122) 45 (112) 47 (116) 53 (134) 45 (107) 44 (114) 
zeer goed/ 
uitstekend 

39 (103) 39 (95) 35 (87) 43 (108) 38 (93) 40 (99) 35 (85) 33 (82) 38 (92) 40 (104) 

missing 
 

2 (4) 2 (4) 1 (2) 0 (1) 1 (3) 2 (5) 1 (2) 2 (5) 0 (1) 1 (2) 

Inkomen1: 
(%(N)) 

          

<1900 24 (63) 24 (59) 26 (64) 26 (66) 25 (62) 18 (45) 25 (61) 24 (61) 26 (62) 28 (72) 
1901-2900 27 (71) 30 (75) 29 (73) 31 (78) 34 (82) 33 (81) 24 (58) 31 (79) 34 (82) 28 (72) 
>2900 29 (77) 27 (67) 27 (68) 28 (71) 25 (60) 31 (78) 30 (75) 25 (62) 24 (57) 28 (72) 
missing 
 

20 (52) 18 (45) 18 (44) 15 (38) 16 (40) 18 (45) 21 (52) 20 (50) 16 (38) 16 (41) 

Totaal 263 246 249 253 244 249 246 252 239 257 

1 netto maandinkomen van het huishouden 
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Tabel B11.2 Per taak het percentage respondenten dat aangegeven heeft bepaalde 
aspecten van die taak gemakkelijk of moeilijk te vinden 

 
taak 

OW zonder kosten (N=249) OW met kosten (N=244) 

aspect 

moeilijk 
(%) 

neutraal 
(%) 

gemak-
kelijk 
(%) 

n.v.t. 
(%) 

moeilijk
(%) 

neutraal 
(%) 

gemak-
kelijk 
(%) 

n.v.t. 
(%) 

Het gebruik van de 
computer voor het 
beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

 4,4  9,6  85,9  0,0  6,2  4,1  89,3  0,4 

Het slepen met de 
zorgbehandelingen 

 2,0  5,6  92,4  0,0  1,6  1,2  96,7  0,4 

Het ordenen van de 
zorgbehandelingen 

 10,8  14,5  74,7  0,0  8,2  10,7  80,7  0,4 

Het geven van een cijfer 
aan zorgbehandelingen 

 36,1  17,3  46,2  0,4  32,8  18,4  47,5  1,2 

Het uitklappen van 
zorgbehandelingen 
wanneer u ze helemaal 
wilde zien 

 2,8  12,9  73,9  10,4  5,3  11,5  68,4  14,8 

Het vergelijken van de 
zorgbehandelingen 

 22,5  15,3  59,8  2,4  18,0  15,2  63,5  3,3 

Beslissingen nemen over 
de zorgbehandelingen 

 40,6  21,2  38,2  0,0  34,8  19,3  44,7  1,2 
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Tabel B11.3 Per taak het percentage respondenten dat aangegeven heeft bepaalde 
aspecten van die taak gemakkelijk of moeilijk te vinden 

 
taak 

CV zonder kosten alleen (N=230) CV met kosten (N=229) 

aspect 

moeilijk 
(%) 

neutraal 
(%) 

gemak-
kelijk 
(%) 

n.v.t. 
(%) 

moeilijk
(%) 

neutraal 
(%) 

gemak-
kelijk 
(%) 

n.v.t. 
(%) 

Het gebruik van de 
computer voor het 
beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

 12,2  15,2  71,3  1,3  9,6  17,9  71,6  0,9 

Het aangeven welke 
zorgbehandelingen ik in 
de basisverzekering 
wilde 

 31,3  13,9  52,6  2,2  27,5  17,9  53,3  1,3 

Het uitklappen van 
zorgbehandelingen 
wanneer u ze helemaal 
wilde zien 

 10,9  20,9  54,4  13,9  11,8  24,9  53,7  9,6 

Het vergelijken van de 
zorgbehandelingen 

 20,9  25,7  47,0  6,5  19,7  29,7  48,0  2,6 

Beslissingen nemen over 
de zorgbehandelingen 

 37,8  21,7  38,7  1,7  38,0  24,5  36,7  0,9 
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Tabel B11.4 Per taak het percentage respondenten dat aangegeven heeft bepaalde 
aspecten van die taak gemakkelijk of moeilijk te vinden 

 
taak 

BM alleen (N=263) BM reëel (N=246) 

aspect 

moeilijk 
(%) 

neutraal 
(%) 

gemak-
kelijk 
(%) 

n.v.t. 
(%) 

moeilijk
(%) 

neutraal 
(%) 

gemak-
kelijk 
(%) 

n.v.t. 
(%) 

Het gebruik van de 
computer voor het 
beoordelen van de 
zorgbehandelingen 

 3,8  7,0  87,8  0,4  6,5  6,9  86,6  0,0 

Het slepen met de 
zorgbehandelingen 

 1,1  2,3  96,2  0,4  1,6  1,6  96,8  0,0 

Het aangeven welke 
zorgbehandelingen ik in 
de basisverzekering 
wilde 

 19,4  12,9  67,3  0,4  16,7  13,4  69,9  0,0 

Het uitklappen van 
zorgbehandelingen 
wanneer u ze helemaal 
wilde zien 

 3,4  14,5  71,5  10,7  4,5  11,4  69,5  14,6 

Het vergelijken van de 
zorgbehandelingen 

 16,0  20,5  60,1  3,4  16,7  22,0  59,8  1,6 

Beslissingen nemen over 
de zorgbehandelingen 

 33,8  19,8  45,3  1,1  35,4  19,9  43,9  0,8 
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Tabel B11.5 Per taak het percentage respondenten dat de keuze heeft gebaseerd op de 
verschillende kenmerken van de interventiebeschrijvingen 

 
taak 

OW zonder kosten (N=745) OW met kosten (N=742) 

kenmerk 

onbelangrijk 
(%) 

niet 
onbelangrijk/
niet belangrijk 

(%) 

belangrijk  
(%) 

onbelangrijk 
(%) 

niet 
onbelangrijk/ 
niet belangrijk 

(%) 

belangrijk  
(%) 

De groep patiënten voor 
wie de zorgbehandeling 
bedoeld is. 

 8,2  12,0  79,9  7,6  10,4  82,1 

De ernst van de 
aandoening waarvoor de 
zorgbehandeling 
bedoeld is. 

 2,2  8,1  89,8  2,0  6,6  91,4 

Of er alternatieve 
zorgbehandelingen zijn 
voor de aandoening 
waarvoor de 
zorgbehandeling 
bedoeld is. 

 5,5  25,1  69,4  6,6  24,8  68,6 

Het aantal personen per 
jaar dat gebruik gaat 
maken van de 
zorgbehandeling. 

 23,0  26,9  50,2  24,8  28,7  46,5 

Het verwachte effect 
van de zorgbehandeling. 

 3,2  11,4  85,4  2,6  9,0  88,4 

De kosten van de 
zorgbehandeling voor 
iemand die er gebruik 
van gaat maken. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  22,6  29,9  47,4 

De kosten van het 
alternatief voor iemand 
die er gebruik van gaat 
maken. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  17,7  34,9  47,4 

De hoogte van de eigen 
bijdrage. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  20,8  30,5  48,8 

Wat de zorgbehandeling 
mij per maand extra zal 
kosten als deze in de 
basisverzekering zou 
zitten. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  23,3  29,3  47,4 

Het nut van de 
zorgbehandeling voor 
mijn huishouden of 
goede bekenden. 

 25,5  28,1  46,4  21,7  25,7  52,6 
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Tabel B11.6 Per taak het percentage respondenten dat de keuze heeft gebaseerd op de 
verschillende kenmerken van de interventiebeschrijvingen 

 
taak 

CV zonder kosten (N=662) CV met kosten (N=229) 

kenmerk 

onbelangrijk 
(%) 

niet 
onbelangrijk/
niet belangrijk 

(%) 

belangrijk 
(%) 

onbelangrijk 
(%) 

niet 
onbelangrijk/ 
niet belangrijk 

(%) 

belangrijk 
(%) 

De groep patiënten voor 
wie de zorgbehandeling 
bedoeld is. 

 7,9  16,3  75,8  8,7  16,6  74,7 

De ernst van de 
aandoening waarvoor de 
zorgbehandeling 
bedoeld is. 

 2,7  11,8  85,5  4,8  12,7  82,5 

Of er alternatieve 
zorgbehandelingen zijn 
voor de aandoening 
waarvoor de 
zorgbehandeling 
bedoeld is. 

 8,5  23,3  68,3  8,7  24,9  66,4 

Het aantal personen per 
jaar dat gebruik gaat 
maken van de 
zorgbehandeling. 

 22,2  25,4  52,4  15,7  31,4  52,8 

Het verwachte effect 
van de zorgbehandeling. 

 3,2  10,9  86,0  3,1  10,5  86,5 

De kosten van de 
zorgbehandeling voor 
iemand die er gebruik 
van gaat maken. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  8,7  33,6  57,6 

De kosten van het 
alternatief voor iemand 
die er gebruik van gaat 
maken. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  10,0  35,4  54,6 

De hoogte van de eigen 
bijdrage. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  8,3  26,2  65,5 

Wat de zorgbehandeling 
mij per maand extra zal 
kosten als deze in de 
basisverzekering zou 
zitten. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  7,4  18,8  73,8 

Het nut van de 
zorgbehandeling voor 
mijn huishouden of 
goede bekenden. 

 20,5  26,3  53,2  14,9  24,9  60,3 
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Tabel B11.7 Per taak het percentage respondenten dat de keuze heeft gebaseerd op de 
verschillende kenmerken van de interventiebeschrijvingen 

 
taak 

BM (N=761) BM reëel (N=246) 

kenmerk 

onbelangrijk
(%) 

niet 
onbelangrijk/

niet 
belangrijk 

(%) 

belangrijk 
(%) 

onbelangrijk
(%) 

niet 
onbelangrijk/ 

niet 
belangrijk 

(%) 

belangrijk 
(%) 

De groep patiënten voor wie 
de zorgbehandeling bedoeld 
is. 

 7,8  9,6  82,7  5,7  12,2  82,1 

De ernst van de aandoening 
waarvoor de 
zorgbehandeling bedoeld is. 

 3,4  7,2  89,4  2,4  7,7  89,8 

Of er alternatieve 
zorgbehandelingen zijn 
voor de aandoening 
waarvoor de 
zorgbehandeling bedoeld is. 

 6,2  27,5  66,4  8,5  32,1  59,4 

Het aantal personen per jaar 
dat gebruik gaat maken van 
de zorgbehandeling. 

 22,9  31,0  46,1  20,3  28,5  51,2 

Het verwachte effect van de 
zorgbehandeling. 

 2,9  9,9  87,3  0,8  10,2  89,0 

De kosten van de 
zorgbehandeling voor 
iemand die er gebruik van 
gaat maken. 

 16,2  30,4  53,5  13,4  27,2  59,4 

De kosten van het 
alternatief voor iemand die 
er gebruik van gaat maken. 

 14,3  36,5  49,2  14,2  32,9  52,9 

De hoogte van de eigen 
bijdrage. 

 17,1  34,0  48,9  11,4  32,9  55,7 

Wat de zorgbehandeling mij 
per maand extra zal kosten 
als deze in de 
basisverzekering zou zitten. 

 20,8  31,4  47,8  15,5  26,4  58,1 

Het nut van de 
zorgbehandeling voor mijn 
huishouden of goede 
bekenden. 

 20,1  26,0  53,9  16,3  21,5  62,2 
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Tabel B11.8 Voor OW totaal, OW zonder kosten en OW met kosten de gemiddelde 
waardering van de zorginterventies 

 
taak 

OW totaal (N=1487) OW zonder kosten (N=745) OW met kosten (N=742) 

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% bti gemiddelde 
waardering 

95% bti gemiddelde 
waardering 

95% bti 

Dyslexiezorg 71,3 68,4-74,3 70,8 66,4-75,2 71,9 67,9-75,8 
Thuisdialyse 80,5 78,3-82,7 81,7 78,8-84,7 79,4 76,2-82,7 
Trommelvliesbuisjes 69,6 66,4-72,8 67,7 63,2-72,3 71,7 67,1-82,7 
Gezichtsvet 49,4 46,0-52,7 47,5 42,8-52,2 51,4 67,1-76,3 
Spataderen 66,8 64,2-69,4 66,8 63,0-70,7 66,8 46,7-56,1 
Cholesterolverlagers 66,2 62,8-69,7 65,8 61,2-70,4 66,8 63,2-70,3 
Sta-opstoelen 53,0 49,8-56,2 53,0 48,4-57,7 53,0 61,6-72,0 
Bedhoezen type b 44,6 41,4-47,7 43,3 38,9-47,8 45,6 41,1-50,0 
Anti-snurkbeugel 49,3 45,9-52,8 49,1 44,2-54,0 49,6 44,8-54,4 
Tekst-/beeldtelefoons 55,6 52,3-58,8 54,6 49,8-59,5 56,5 52,2-60,7 
Koelvest 56,7 53,6-59,8 54,7 50,3-59,2 58,3 54,1-62,5 
Benzodiazepinen 56,1 53,0-59,3 56,0 51,4-60,5 56,3 52,0-60,5 
Acetylcysteïne 68,6 65,7-71,6 65,8 61,5-70,1 71,3 67,4-75,3 
Vruchtbaarheid 62,9 59,4-66,4 61,3 56,3-66,3 64,4 59,5-69,3 
Epilatie transseksuelen 30,0 26,7-33,4 30,0 25,3-34,7 30,0 25,2-34,9 
Beating the blues 55,5 52,2-58,7 57,0 52,2-61,9 53,9 49,5-58,4 
Warmtebehandeling 74,2 71,4-77,0 72,8 69,1-76,6 75,8 71,7-79,8 
Zuurstoftherapie 69,7 66,7-72,7 67,7 63,8-71,6 72,7 68,2-77,2 
Leefstijlinterventie 59,1 55,4-62,7 60,3 55,4-65,3 57,7 52,2-63,1 
Prostaatkanker 82,2 80,1-84,4 82,2 79,1-85,2 82,3 79,3-85,3 
Bekkenfysiotherapie 70,1 67,6-72,6 69,4 65,9-72,9 70,8 67,2-74,3 
Erectiestoornis 48,5 45,0-51,9 49,0 44,0-54,1 47,9 43,3-52,6 
Herstel en balans 72,0 69,4-74,6 70,2 66,3-74,1 73,7 70,3-77,2 
Bewaren sperma 51,0 47,0-54,9 50,6 44,8-56,3 51,3 45,9-56,7 
Neurorevalidatie 67,4 64,6-70,2 64,2 59,9-68,4 70,2 66,5-73,9 
NESS Handmaster 54,1 51,1-57,2 48,1 43,1-53,0 58,7 55,0-62,5 
Heupbeschermers 51,9 48,6-55,2 51,5 46,8-56,1 52,3 47,7-57,0 
Steunhart 80,1 77,6-82,6 76,8 73,1-80,6 83,3 80,1-86,5 
Stamceltherapie 78,5 75,9-81,2 75,0 71,3-78,7 82,1 78,4-85,8 
Bedhoezen type a 43,1 38,2-48,0 40,4 34,1-46,8 45,4 38,1-52,6 
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Tabel B11.9 Per taak (OW zonder kosten alleen en OW zonder kosten in combinatie) 
de gemiddelde waardering van de zorginterventies 

 
taak 

OW zonder kosten alleen (N=249) OW zonder kosten in combinatie (N=496) 

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 74,2 67,5-80,9 69,2 63,5-74,8 
Thuisdialyse 81,2 76,5-85,9 82,1 78,3-85,9 
Trommelvliesbuisjes 68,7 61,1-76,3 67,2 61,6-72,9 
Gezichtsvet 51,0 42,7-59,4 46,0 40,3-51,7 
Spataderen 64,1 57,9-70,3 68,2 63,3-73,0 
Cholesterolverlagers 68,2 62,1-74,2 64,6 58,4-70,8 
Sta-opstoelen 53,5 46,9-60,2 52,7 46,4-59,0 
Bedhoezen type b 42,0 35,6-48,3 44,1 38,1-50,1 
Anti-snurkbeugel 51,3 43,6-59,0 47,9 41,6-54,2 
Tekst-/beeldtelefoons 56,8 49,7-64,0 53,3 46,8-59,8 
Koelvest 53,6 45,9-61,4 55,3 49,8-60,8 
Benzodiazepinen 52, 8 45,1-60,5 58,1 52,5-63,7 
Acetylcysteïne 64,8 55,6-74,0 66,3 61,6-71,0 
Vruchtbaarheid 70,1 61,7-78,5 57,8 51,8-63,8 
Epilatie transseksuelen 33,3 24,0-42,7 28,6 23,2-34,0 
Beating the blues 59,8 51,6-68,0 55,8 49,8-61,7 
Warmtebehandeling 78,3 72,5-84,1 70,2 65,4-75,0 
Zuurstoftherapie 75,2 68,3-82,1 65,4 60,9-70,0 
Leefstijlinterventie 60,3 52,4-68,2 60,3 54,0-66,7 
Prostaatkanker 85,7 81,5-89,9 80,6 76,7-84,5 
Bekkenfysiotherapie 69,3 63,5-75,0 69,5 65,1-73,9 
Erectiestoornis 51,0 43,0-59,0 47,7 41,1-54,2 
Herstel en balans 67,5 60,3-74,8 71,5 66,9-76,1 
Bewaren sperma 62,5 53,6-71,4 43,0 36,0-49,9 
Neurorevalidatie 67,1 59,2-75,1 62,8 57,8-67,9 
NESS Handmaster 42,1 32,4-51,8 50,4 44,7-56,1 
Heupbeschermers 50,3 42,1-58,6 52,0 46,4-57,7 
Steunhart 79,8 74,2-85,4 75,4 70,6-80,3 
Stamceltherapie 78,9 73,3-84,4 73,1 68,4-77,8 
Bedhoezen type a 40,4 34,1-46,8 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel B11.10 Per taak (OW met kosten alleen en OW met kosten in combinatie) de 
gemiddelde waardering van de zorginterventies 

 
taak 

OW met kosten alleen (N=244) OW met kosten in combinatie (N=498) 

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 75,7 69,8-81,6 70,4 65,4-75,3 
Thuisdialyse 81,3 74,9-87,7 78,6 74,9-82,4 
Trommelvliesbuisjes 73,0 65,7-80,2 71,0 65,1-77,0 
Gezichtsvet 46,4 36,6-56,2 53,3 48,0-58,6 
Spataderen 64,6 58,0-71,2 67,8 63,6-71,9 
Cholesterolverlagers 76,5 67,9-85,1 62,7 56,4-69,0 
Sta-opstoelen 50,9 41,8-59,9 53,9 48,8-58,9 
Bedhoezen type b 46,9 39,7-54,1 44,8 39,2-50,5 
Anti-snurkbeugel 44,3 35,7-53,0 51,8 46,0-57,6 
Tekst-/beeldtelefoons 58,9 52,6-65,2 55,5 50,1-60,9 
Koelvest 58,4 50,2-66,5 58,3 53,3-63,2 
Benzodiazepinen 60,4 53,1-67,7 54,1 48,9-59,3 
Acetylcysteïne 75,1 67,3-82,8 69,8 65,3-74,3 
Vruchtbaarheid 70,6 61,6-79,5 61,8 56,0-67,6 
Epilatie transseksuelen 26,6 18,4-34,7 31,1 25,3-36,9 
Beating the blues 57,1 49,3-65,0 52,2 46,8-57,5 
Warmtebehandeling 76,9 70,8-82,9 75,2 69,9-80,5 
Zuurstoftherapie 74,8 66,5-83,0 71,6 66,2-77,0 
Leefstijlinterventie 59,7 48,5-71,0 56,8 50,7-63,0 
Prostaatkanker 82,5 77,2-87,9 82,2 78,7-85,8 
Bekkenfysiotherapie 73,4 67,7-79,1 69,5 65,0-74,1 
Erectiestoornis 52,1 43,4-60,8 46,0 40,5-51,4 
Herstel en balans 71,0 62,9-79,1 74,5 70,7-78,4 
Bewaren sperma 49,7 41,3-58,0 52,5 45,4-59,5 
Neurorevalidatie 70,1 63,5-76,7 70,3 65,7-74,8 
NESS Handmaster 61,8 55,1-68,5 57,3 52,8-61,9 
Heupbeschermers 55,7 48,0-63,3 50,4 44,5-56,3 
Steunhart 86,0 80,7-91,3 82,0 78,0-86,0 
Stamceltherapie 78,3 71,3-85,4 84,4 80,2-88,5 
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Tabel B11.12 Per taak (OW zonder kosten als eerste en OW zonder kosten als tweede) 
de gemiddelde waardering van de zorginterventies 

 
taak 

OW zonder kosten als eerste (N=257) OW zonder kosten als tweede (N=239) 

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 74,6 67,1-82,1 63,8 55,5-72,0 
Thuisdialyse 85,1 80,1-90,2 78,7 73,0-84,3 
Trommelvliesbuisjes 74,6 67,9-81,2 58,0 49,1-66,8 
Gezichtsvet 52,9 46,0-59,8 38,0 29,2-46,9 
Spataderen 71,2 64,5-78,0 64,4 57,4-71,4 
Cholesterolverlagers 69,6 61,8-77,3 57,9 48,0-67,7 
Sta-opstoelen 55,5 47,8-63,2 48,9 38,2-59,5 
Bedhoezen type b 46,9 38,8-54,9 40,9 31,9-49,9 
Anti-snurkbeugel 54,4 46,2-62,6 41,5 32,2-50,7 
Tekst-/beeldtelefoons 55,3 47,2-63,4 50,8 40,3-61,4 
Koelvest 62,3 56,0-68,5 45,6 36,5-54,6 
Benzodiazepinen 63,6 56,6-70,6 51,1 42,5-59,7 
Acetylcysteïne 76,4 70,6-82,1 57,3 51,3-63,3 
Vruchtbaarheid 64,5 58,2-70,7 50,1 39,8-60,5 
Epilatie transseksuelen 35,4 27,5-43,5 20,7 14,4-27,0 
Beating the blues 56,8 49,3-64,3 54,5 44,9-64,2 
Warmtebehandeling 72,3 65,5-79,1 67,7 61,0-74,5 
Zuurstoftherapie 71,9 66,6-77,2 59,5 52,5-66,4 
Leefstijlinterventie 65,8 57,2-74,4 54,6 45,4-63,9 
Prostaatkanker 82,6 78,0-87,2 77,5 70,6-84,5 
Bekkenfysiotherapie 74,7 69,4-80,0 64,6 57,9-71,3 
Erectiestoornis 53,0 44,5-61,5 41,8 32,0-51,6 
Herstel en balans 76,6 71,0-82,2 66,4 59,4-73,4 
Bewaren sperma 40,4 31,3-63,6 45,2 34,7-55,6 
Neurorevalidatie 65,3 58,1-72,5 60,1 53,0-67,1 
NESS Handmaster 57,3 51,0-63,6 41,3 31,8-50,8 
Heupbeschermers 54,7 46,7-62,6 49,8 41,8-57,7 
Steunhart 81,2 75,6-86,8 68,5 60,7-76,4 
Stamceltherapie 73,1 66,6-79,7 73,0 66,2-79,8 
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Tabel B11.13 Per taak (OW met kosten als eerste en OW met kosten als tweede) de 
gemiddelde waardering van de zorginterventies 

 
taak 

OW met kosten als eerste (N=252) OW met kosten als tweede (N=246) 

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 73,7 68,6-78,8 67,0 58,5-75,5 
Thuisdialyse 80,6 76,4-84,8 76,7 70,5-82,9 
Trommelvliesbuisjes 74,3 68,1-80,5 67,3 56,8-77,9 
Gezichtsvet 55,6 49,1-62,1 51,3 43,2-59,4 
Spataderen 66,6 60,7-72,5 68,7 62,9-74,6 
Cholesterolverlagers 66,8 57,5-76,1 58,9 50,4-67,3 
Sta-opstoelen 55,1 48,4-61,9 52,5 44,8-60,1 
Bedhoezen type b 47,6 39,9-55,4 42,4 34,3-50,5 
Anti-snurkbeugel 52,8 45,2-60,4 50,5 41,5-59,4 
Tekst-/beeldtelefoons 52,2 44,2-60,1 58,7 51,4-66,0 
Koelvest 56,5 49,6-63,5 60,3 53,2-67,4 
Benzodiazepinen 57,7 50,8-64,6 50,3 42,5-58,1 
Acetylcysteïne 70,8 65,5-76,1 68,5 60,6-76,3 
Vruchtbaarheid 62,0 53,5-70,5 61,6 53,6-69,6 
Epilatie transseksuelen 28,8 20,3-37,3 33,1 25,1-41,1 
Beating the blues 52,3 44,8-59,9 52,0 44,4-59,6 
Warmtebehandeling 73,3 66,6-80,0 77,1 68,9-85,3 
Zuurstoftherapie 68,9 60,8-77,0 74,2 67,0-81,3 
Leefstijlinterventie 60,7 53,0-68,5 51,7 41,8-61,6 
Prostaatkanker 82,5 78,0-87,1 81,9 76,3-87,5 
Bekkenfysiotherapie 71,1 64,6-77,5 67,9 61,5-74,2 
Erectiestoornis 48,6 41,8-55,3 42,0 32,9-51,0 
Herstel en balans 76,3 70,5-82,1 73,1 68,0-78,2 
Bewaren sperma 55,3 45,3-65,4 49,5 39,6-59,4 
Neurorevalidatie 66,5 59,5-73,4 73,8 67,9-79,6 
NESS Handmaster 54,4 48,9-60,0 60,0 52,9-67,0 
Heupbeschermers 54,7 47,2-62,2 43,2 33,9-52,4 
Steunhart 81,3 76,2-86,5 82,7 76,5-88,9 
Stamceltherapie 86,2 80,6-91,8 83,0 77,0-89,0 
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Tabel B11.14  De gemiddelde waardering van de zorginterventies gemaakt door zieke 
en gezonde mensen voor het totale aantal respondenten van de OW 
methode 

 
OW totaal (N=1469) ¹ 

gezond (N=1260)2 niet gezond (209)3 

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 71,7 68,6-74,8 69,1 59,6-78,6 
Thuisdialyse 80,5 78,2-82,9 80,3 73,8-86,8 
Trommelvliesbuisjes 69,1 65,6-72,7 72,9 65,2-80,6 
Gezichtsvet 49,2 45,5-52,9 51,9 43,9-59,8 
Spataderen 66,0 63,2-68,9 72,4 66,3-78,6 
Cholesterolverlagers 66,7 63,1-70,4 62,4 51,5-73,3 
Sta-opstoelen 53,1 49,6-56,6 55,9 47,6-64,1 
Bedhoezen type b 44,5 41,0-47,9 45,8 37,4-54,2 
Anti-snurkbeugel 47,4 43,7-51,1 61,0 52,6-69,5 
Tekst-/beeldtelefoons 54,8 51,3-58,2 60,7 52,2-69,3 
Koelvest 56,0 52,7-59,3 61,2 52,0-70,4 
Benzodiazepinen 56,3 53,1-59,6 59,1 49,4-68,8 
Acetylcysteïne 68,6 65,5-71,8 69,2 60,7-77,7 
Vruchtbaarheid 63,4 59,7-67,0 61,5 50,4-72,6 
Epilatie transseksuelen 30,2 26,5-33,9 29,0 20,7-37,3 
Beating the blues 56,1 52,5-59,6 52,7 44,3-61,2 
Warmtebehandeling 75,2 72,2-78,2 70,4 63,5-77,2 
Zuurstoftherapie 69,6 66,3-72,9 69,5 62,2-76,8 
Leefstijlinterventie 59,0 55,0-62,9 60,0 49,4-70,6 
Prostaatkanker 81,7 79,4-84,1 85,1 79,8-90,3 
Bekkenfysiotherapie 69,5 66,7-72,4 72,9 67,4-78,5 
Erectiestoornis 47,2 43,5-50,9 53,9 45,2-62,7 
Herstel en balans 71,5 68,7-74,4 74,1 67,2-81,0 
Bewaren sperma 52,5 48,4-56,6 37,0 25,0-49,0 
Neurorevalidatie 67,4 64,3-70,4 67,7 59,3-76,0 
NESS Handmaster 53,7 50,2-57,2 56,1 49,2-63,0 
Heupbeschermers 51,9 48,5-55,4 52,9 42,0-63,7 
Steunhart 80,2 77,5-83,0 79,2 72,4-85,9 
Stamceltherapie 77,3 74,4-80,1 83,4 76,1-90,7 
Bedhoezen type a 42,4 37,0-47,8 46,7 34,8-58,6 

¹  van 18 respondenten is geen informatie over hun gezondheid aanwezig 
² ‘gezond’ houdt in dat mensen aangegeven hebben een goede, zeer goede of uitstekende gezondheid te 

hebben 
3 ‘niet gezond’ houdt in dat respondenten aangegeven hebben een matige of slechte gezondheid te hebben 
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Tabel B11.15 Betalingsbereidheid om zorginterventies op te nemen in de 
basisverzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten middels CV 
totaal, CV zonder kosten en CV met kosten 

 
taak 

CV totaal (N=891) CV met kosten (N=229) CV zonder kosten (N=662)

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% bti gemiddelde 
waardering 

95% bti gemiddelde 
waardering 

95% bti 

Dyslexiezorg 0,62 0,40-0,84 0,45 0,21-0,70 0,67 0,40-0,95 
Thuisdialyse 1,48 0,52-2,44 1,05 0,27-1,82 1,61 0,39-2,83 
Trommelvliesbuisjes 0,52 0,34-0,70 0,27 0,14-0,40 0,62 0,37-0,87 
Gezichtsvet 0,20 0,10-0,31 0,19 -0,04-0,41 0,21 0,08-0,33 
Spataderen 0,61 0,50-0,72 0,43 0,25-0,60 0,66 0,54-0,79 
Cholesterolverlagers 0,92 0,66-1,18 0,96 0,41-1,52 0,91 0,62-1,21 
Sta-opstoelen 0,27 0,16-0,37 0,31 0,06-0,55 0,25 0,14-0,37 
Bedhoezen type b 0,14 0,09-0,20 0,10 0,02-0,18 0,16 0,09-0,24 
Anti-snurkbeugel 0,17 0,10-0,24 0,16 -0,02-0,34 0,17 0,10-0,24 
Tekst-/beeldtelefoons 0,42 0,29-0,55 0,36 0,16-0,56 0,44 0,28-0,60 
Koelvest 0,67 0,41-0,93 0,43 0,17-0,69 0,77 0,42-1,13 
Benzodiazepinen 0,48 0,30-0,67 0,25 0,06-0,44 0,57 0,33-0,80 
Acetylcysteïne 0,61 0,38-0,83 0,39 0,10-0,68 0,67 0,39-0,95 
Vruchtbaarheid 0,76 0,11-1,41 0,23 0,05-0,41 0,92 0,07-1,77 
Epilatie transseksuelen 0,06 0,02-0,10 0,04 -0,01-0,09 0,07 0,02-0,12 
Beating the blues 0,36 0,24-0,47 0,16 0,06-0,25 0,41 0,27-0,56 
Warmtebehandeling 0,71 0,38-1,04 0,63 -0,09-1,27 0,74 0,35-1,13 
Zuurstoftherapie 0,42 0,31-0,53 0,23 0,06-0,40 0,49 0,35-0,63 
Leefstijlinterventie 1,12 0,76-1,48 0,18 0,01-0,35 1,43 0,97-1,88 
Prostaatkanker 0,78 0,59-0,98 0,49 0,28-0,70 0,86 0,62-1,09 
Bekkenfysiotherapie 0,92 0,59-1,27 0,70 0,33-1,07 0,97 0,57-1,38 
Erectiestoornis 0,18 0,09-0,26 0,14 0,01-0,28 0,19 0,08-0,30 
Herstel en balans 0,66 0,51-0,82 0,46 0,27-0,65 0,74 0,54-0,94 
Bewaren sperma 0,14 0,07-0,21 0,13 -0,02-0,28 0,14 0,06-0,22 
Neurorevalidatie 0,43 0,30-0,55 0,44 0,13-0,74 0,42 0,30-0,55 
NESS Handmaster 0,35 0,15-0,55 0,45 -0,14-1,05 0,30 0,14-0,47 
Heupbeschermers 0,57 0,43-0,71 0,56 0,22-0,90 0,58 0,43-0,72 
Steunhart 1,52 0,71-2,32 1,19 0,42-1,96 1,63 0,58-2,67 
Stamceltherapie 0,96 0,68-1,23 0,82 0,19-1,44 1,00 0,70-1,31 
Bedhoezen type a 0,11 0,03-0,19 0,09 0,03-0,14 0,13 -0,03-0,29 
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Tabel B11.16 Betalingsbereidheid om zorginterventies op te nemen in de 
basisverzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten middels CV 
zonder kosten alleen en in combinatie 

 
taak 

CV zonder kosten alleen (N=230) CV zonder kosten in combinatie (N=432)

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 0,73 0,21-1,25 0,65 0,31-0,98 
Thuisdialyse 0,85 0,57-1,12 2,13 0,07-4,18 
Trommelvliesbuisjes 0,53 0,18-0,89 0,66 0,33-0,98 
Gezichtsvet 0,28 -0,06-0,61 0,17 0,08-0,27 
Spataderen 0,50 0,32-0,68 0,74 0,58-0,91 
Cholesterolverlagers 0,88 0,48-1,27 0,93 0,53-1,32 
Sta-opstoelen 0,14 0,05-0,23 0,32 0,15-0,49 
Bedhoezen type b 0,09 -0,02-0,20 0,20 0,10-0,30 
Anti-snurkbeugel 0,11 0,06-0,17 0,20 0,10-0,31 
Tekst-/beeldtelefoons 0,42 0,21-0,63 0,45 0,22-0,69 
Koelvest 0,50 0,20-0,79 0,93 0,39-1,47 
Benzodiazepinen 0,46 0,20-0,71 0,62 0,29-0,96 
Acetylcysteïne 0,63 0,15-1,12 0,69 0,33-1,04 
Vruchtbaarheid 0,44 0,24-0,65 1,22 -0,16-2,59 
Epilatie transseksuelen 0,12 -0,00-0,23 0,05 0,00-0,09 
Beating the blues 0,44 0,22-0,65 0,40 0,20-0,60 
Warmtebehandeling 0,68 0,30-1,05 0,77 0,23-1,31 
Zuurstoftherapie 0,44 0,19-0,69 0,51 0,34-0,67 
Leefstijlinterventie 1,00 0,57-1,42 1,71 1,01-2,41 
Prostaatkanker 0,99 0,57-1,40 0,79 0,49-1,09 
Bekkenfysiotherapie 0,64 0,36-0,92 1,13 0,55-1,71 
Erectiestoornis 0,18 0,01-0,34 0,19 0,05-0,33 
Herstel en balans 0,73 0,35-1,12 0,75 0,51-0,99 
Bewaren sperma 0,10 -0,00-0,21 0,16 0,05-0,28 
Neurorevalidatie 0,36 0,17-0,56 0,47 0,29-0,64 
NESS Handmaster 0,45 0,00-0,89 0,24 0,10-0,39 
Heupbeschermers 0,41 0,17-0,65 0,63 0,45-0,82 
Steunhart 1,63 -0,29-3,55 1,62 0,38-2,87 
Stamceltherapie 0,80 0,50-1,11 1,10 0,67-1,52 
Bedhoezen type a 0,13 -0,03-0,29 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel B11.17 Betalingsbereidheid om zorginterventies op te nemen in de 
basisverzekering met betrouwbaarheidsintervallen, gemeten wanneer 
contingent valuation zonder kosten als eerste of als tweede is voorgelegd 

 
taak 

CV zonder kosten als eerste (N=208) CV zonder kosten als tweede (N=224) 

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 0,34 0,20-0,49 0,96 0,30-1,61 
Thuisdialyse 0,84 0,49-1,18 3,27 -0,64-7,19 
Trommelvliesbuisjes 0,46 0,23-0,69 0,80 0,26-1,34 
Gezichtsvet 0,14 0,03-0,25 0,21 0,05-0,36 
Spataderen 0,54 0,40-0,69 0,92 0,64-1,20 
Cholesterolverlagers 0,61 0,28-0,94 1,16 0,52-1,80 
Sta-opstoelen 0,30 -0,04-0,64 0,33 0,15-0,50 
Bedhoezen type b 0,26 0,08-0,44 0,15 0,04-0,25 
Anti-snurkbeugel 0,09 0,04-0,15 0,33 0,11-0,56 
Tekst-/beeldtelefoons 0,54 0,12-0,97 0,37 0,13-0,61 
Koelvest 0,67 0,22-1,11 1,13 0,24-2,03 
Benzodiazepinen 0,61 -0,00-1,22 0,63 0,27-1,00 
Acetylcysteïne 0,56 -0,02-1,15 0,82 0,40-1,24 
Vruchtbaarheid 0,69 0,13-1,25 1,64 -0,85-4,13 
Epilatie transseksuelen 0,04 -0,01-0,09 0,05 -0,01-0,12 
Beating the blues 0,33 0,17-0,50 0,47 0,10-0,84 
Warmtebehandeling 0,48 0,27-0,69 1,02 0,01-2,03 
Zuurstoftherapie 0,43 0,21-0,65 0,60 0,35-0,85 
Leefstijlinterventie 1,65 0,50-2,81 1,77 0,93-2,61 
Prostaatkanker 0,71 0,19-1,24 0,83 0,47-1,20 
Bekkenfysiotherapie 0,68 0,34-1,03 1,62 0,45-2,79 
Erectiestoornis 0,07 -0,02-0,15 0,33 0,05-0,60 
Herstel en balans 0,48 0,28-0,67 0,99 0,57-1,41 
Bewaren sperma 0,14 -0,00-0,28 0,19 0,00-0,38 
Neurorevalidatie 0,35 0,15-0,54 0,60 0,29-0,90 
NESS Handmaster 0,20 0,01-0,39 0,27 0,06-0,49 
Heupbeschermers 0,43 0,25-0,60 0,91 0,56-1,26 
Steunhart 0,93 0,43-1,42 2,21 -0,08-4,51 
Stamceltherapie 0,98 0,35-1,61 1,22 0,63-1,81 
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Tabel B11.18  Betalingsbereidheid van gezonde1 en zieke2 respondenten om 
zorginterventies op te nemen in de basisverzekering met 
betrouwbaarheidsintervallen, gemeten middels contingent valuation 
zonder kosten 

 
CVzk totaal (N=658) 

gezond (N=556)1 ziek (N=102)2 

zorginterventie 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

gemiddelde 
waardering 

95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 0,73 0,42-1,04 0,22 -0,03-0,47 
Thuisdialyse 1,68 0,17-3,20 1,32 0,51-2,12 
Trommelvliesbuisjes 0,65 0,36-0,93 0,49 0,12-0,86 
Gezichtsvet 0,21 0,06-0,35 0,22 0,01-0,43 
Spataderen 0,61 0,47-0,76 0,82 0,54-1,09 
Cholesterolverlagers 0,89 0,54-1,23 1,04 0,44-1,63 
Sta-opstoelen 0,21 0,13-0,28 0,48 -0,08-1,03 
Bedhoezen type b 0,20 0,11-0,30 0,05 -0,03-0,13 
Anti-snurkbeugel 0,17 0,09-0,24 0,19 -0,05-0,43 
Tekst-/beeldtelefoons 0,41 0,26-0,55 0,59 -0,07-1,25 
Koelvest 0,78 0,38-1,18 0,63 -0,09-1,34 
Benzodiazepinen 0,60 0,33-0,87 0,38 -0,05-0,82 
Acetylcysteïne 0,57 0,35-0,79 1,21 -0,25-2,67 
Vruchtbaarheid 1,01 0,03-2,00 0,35 0,11-0,59 
Epilatie transseksuelen 0,06 0,01-0,11 0,14 -0,06-0,34 
Beating the blues 0,42 0,26-0,58 0,35 -0,01-0,71 
Warmtebehandeling 0,74 0,27-1,21 0,81 0,36-1,25 
Zuurstoftherapie 0,51 0,36-0,66 0,40 -0,04-0,84 
Leefstijlinterventie 1,53 1,01-2,04 0,85 0,19-1,51 
Prostaatkanker 0,93 0,65-1,21 0,51 0,24-0,78 
Bekkenfysiotherapie 0,95 0,47-1,43 1,12 0,43-1,82 
Erectiestoornis 0,21 0,08-0,33 0,11 -0,12-0,34 
Herstel en balans 0,71 0,53-0,88 0,66 -0,14-1,47 
Bewaren sperma 0,16 0,07-0,25 0,00 -0,00-0,01 
Neurorevalidatie 0,43 0,28-0,57 0,41 0,11-0,71 
NESS Handmaster 0,30 0,11-0,50 0,30 0,03-0,57 
Heupbeschermers 0,57 0,41-0,73 0,63 0,18-1,08 
Steunhart 1,31 0,43-2,18 3,82 -2,37-10,00 
Stamceltherapie 0,92 0,58-1,26 1,09 0,53-1,65 
Bedhoezen type a 0,12 -0,07-0,31 0,19 -0,22-0,61 

1 ‘gezond’ houdt in dat mensen aangegeven hebben een goede, zeer goede of uitstekende gezondheid te 
hebben 

2 ‘ziek’ houdt in dat respondenten aangegeven hebben een matige of slechte gezondheid te hebben 
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Tabel B11.19 Per taak (BM en BM reëel) het percentage mensen dat een bepaalde 
zorginterventie in de basisverzekering wilde met 
betrouwbaarheidsintervallen 

 
taak 

BM + BMr (1007) BM (N=761) BM reëel (N=246) 

zorginterventie 

% 95% bti % 95% bti % 95% bti 

Dyslexiezorg 74,0 66,9-80,3 78,0 70,0-84,8 62,2 46,5-76,2 
Thuisdialyse 91,5 86,5-95,1 91,8 86,2-95,7 90,2 76,9-97,3 
Trommelvliesbuisjes 80,0 73,0-85,9 83,2 75,5-89,3 68,6 50,7-83,1 
Gezichtsvet 41,3 33,5-49,3 40,3 31,4-49,7 43,9 28,5-60,3 
Spataderen 73,9 66,7-80,2 77,2 68,9-84,1 65,3 50,4-78,3 
Cholesterolverlagers 56,3 48,2-64,2 52,2 42,7-61,6 67,4 51,5-80,9 
Sta-opstoelen 41,6 34,4-49,1 38,9 30,9-47,4 51,2 35,1-67,1 
Bedhoezen type b 35,8 29,0-43,0 35,5 27,6-44,0 36,7 23,4-51,7 
Anti-snurkbeugel 43,0 35,5-50,8 42,4 34,1-51,1 45,5 28,1-63,6 
Tekst-/beeldtelefoons 46,4 38,7-54,3 41,9 33,2-50,9 61,5 44,6-76,6 
Koelvest 29,8 23,5-36,7 34,4 26,9-42,6 14,9 6,2-28,3 
Benzodiazepinen 38,4 31,6-45,5 36,3 28,8-44,2 47,4 31,0-64,2 
Acetylcysteïne 70,6 63,1-77,3 70,8 62,2-78,4 70,0 53,5-83,4 
Vruchtbaarheid 52,4 44,5-60,2 56,8 47,3-65,9 41,7 27,6-56,8 
Epilatie transseksuelen 12,7 8,2-18,5 12,4 7,4-19,1 13,6 5,2-27,4 
Beating the blues 42,2 34,3-50,4 39,8 30,9-49,3 50,0 32,9-67,1 
Warmtebehandeling 79,7 72,3-85,9 79,8 71,1-86,9 79,5 63,5-90,7 
Zuurstoftherapie 74,1 66,5-80,7 67,3 57,7-75,9 89,6 77,3-96,5 
Leefstijlinterventie 41,1 33,6-48,9 42,4 33,9-51,3 36,1 20,8-53,8 
Prostaatkanker 92,7 87,6-96,2 92,2 86,1-96,2 94,6 81,8-99,3 
Bekkenfysiotherapie 77,1 70,5-82,9 73,8 65,7-80,8 87,2 74,3-95,2 
Erectiestoornis 36,2 29,1-43,8 35,2 26,9-44,2 38,8 25,2-53,8 
Herstel en balans 77,3 70,8-83,0 82,7 75,6-88,4 59,1 43,2-73,7 
Bewaren sperma 38,0 30,7-45,7 43,0 34,3-52,0 23,3 11,8-38,6 
Neurorevalidatie 75,7 68,6-81,9 75,2 67,0-82,3 77,5 61,5-89,2 
NESS Handmaster 46,1 38,6-53,7 45,1 36,7-53,6 50.0 32,9-67,1 
Heupbeschermers 29,9 23,3-37,3 29,0 21,4-37,6 32,6 19,5-48,0 
Steunhart 86,7 80,7-91,4 88,4 81,5-93,3 81,8 67,3-91,8 
Stamceltherapie 77,2 70,1-83,4 82,6 74,4-89,0 65,4 50,9-78,0 
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Tabel B11.20 Per taak (BM alleen en BM in combinatie met OW met kosten) het 
percentage mensen dat een bepaalde zorginterventie in de 
basisverzekering wilde met betrouwbaarheidsintervallen 

 
taak 

BM alleen (N=263) BM in combinatie (N=498) 

zorginterventie 

% 95% 
betrouwbaarheids-

interval 

% 95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 85,7 70,8-94,4 74,7 64,5-83,3 
Thuisdialyse 93,6 82,5-98,7 91,0 83,6-95,8 
Trommelvliesbuisjes 78,3 63,6-89,1 86,1 76,5-92,8 
Gezichtsvet 40,5 24,8-57,9 40,2 29,6-51,7 
Spataderen 77,8 62,9-88,8 76,9 66,2-85,4 
Cholesterolverlagers 62,9 44,9-78,5 47,5 36,2-59,0 
Sta-opstoelen 41,3 27,0-56,8 37,8 28,2-48,1 
Bedhoezen type b 37,2 23,0-53,3 34,7 25,4-45,0 
Anti-snurkbeugel 43,1 30,2-56,8 42,0 31,1-53,5 
Tekst-/beeldtelefoons 39,5 24,0-56,6 42,9 32,5-53,7 
Koelvest 24,0 13,1-38,2 39,6 30,0-49,8 
Benzodiazepinen 36,7 24,6-50,1 36,0 26,6-46,2 
Acetylcysteïne 75,0 60,4-86,4 68,3 57,1-78,1 
Vruchtbaarheid 55,3 38,3-71,4 57,5 45,9-68,5 
Epilatie transseksuelen 10,6 3,5-23,1 13,3 7,1-22,1 
Beating the blues 44,2 29,1-60,1 37,3 26,4-49,3 
Warmtebehandeling 68,8 50,0-83,9 84,4 74,4-91,7 
Zuurstoftherapie 59,2 44,2-73,0 73,8 60,9-84,2 
Leefstijlinterventie 39,6 25,8-54,7 44,0 33,2-55,3 
Prostaatkanker 93,9 83,1-98,7 91,1 82,6-96,4 
Bekkenfysiotherapie 72,7 59,0-83,9 74,0 63,9-83,2 
Erectiestoornis 33,3 20,0-49,0 36,3 25,8-47,8 
Herstel en balans 81,3 67,4-91,1 83,3 74,7-90,0 
Bewaren sperma 40,8 27,0-55,8 44,3 33,1-55,9 
Neurorevalidatie 77,3 62,2-88,5 74,2 63,8-82,9 
NESS Handmaster 34,0 21,2-48,8 51,1 40,4-61,7 
Heupbeschermers 30,4 17,7-45,8 28,2 19,0-39,0 
Steunhart 92,9 80,5-98,5 86,2 77,1-92,7 
Stamceltherapie 80,6 64,0-91,8 83,5 73,5-90,9 
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Tabel B11.21 Per taak (BM als eerste en BM als tweede) het percentage mensen dat 
een bepaalde zorginterventie in de basisverzekering wilde met 
betrouwbaarheidsintervallen 

 
taak 

BM als eerste (N=246) BM als tweede (N=252) 

zorginterventie 

% 95% 
betrouwbaarheids-

interval 

% 95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 73,3 58,1-85,4 76,1 61,2-87,4 
Thuisdialyse 86,0 73,3-94,2 96,0 86,3-99,5 
Trommelvliesbuisjes 81,1 64,8-92,0 90,5 77,4-97,3 
Gezichtsvet 40,9 26,3-56,8 39,5 24,0-56,6 
Spataderen 77,8 62,9-88,8 75,7 58,8-88,2 
Cholesterolverlagers 39,0 24,2-55,5 56,4 39,6-72,2 
Sta-opstoelen 41,7 27,6-56,8 34,0 21,2-48,8 
Bedhoezen type b 33,3 20,8-47,9 36,2 22,7-51,5 
Anti-snurkbeugel 44,4 27,9-61,9 40,0 25,7-55,7 
Tekst-/beeldtelefoons 47,8 32,9-63,1 37,8 23,8-53,5 
Koelvest 35,4 22,2-50,5 43,4 29,8-57,7 
Benzodiazepinen 32,0 19,5-46,7 40,0 26,4-54,8 
Acetylcysteïne 71,4 53,7-85,4 66,0 50,7-79,1 
Vruchtbaarheid 44,7 28,6-61,7 69,0 52,9-82,4 
Epilatie transseksuelen 15,7 7,0-28,6 10,3 2,9-24,2 
Beating the blues 32,4 18,0-49,8 42,1 26,3-59,2 
Warmtebehandeling 87,2 72,6-95,7 81,6 65,7-92,3 
Zuurstoftherapie 67,7 48,6-83,3 80,0 61,4-92,3 
Leefstijlinterventie 32,4 18,0-49,8 53,2 38,1-67,9 
Prostaatkanker 94,7 82,3-99,4 87,8 73,8-95,9 
Bekkenfysiotherapie 70,7 54,5-83,9 77,8 62,9-88,8 
Erectiestoornis 31,3 16,1-50,0 39,6 25,8-54,7 
Herstel en balans 87,5 75,9-94,8 78,3 63,6-89,1 
Bewaren sperma 38,5 23,4-55,4 50,0 33,8-66,2 
Neurorevalidatie 83,0 69,2-92,4 64,3 48,0-78,4 
NESS Handmaster 54,2 39,2-68,6 47,7 32,5-63,3 
Heupbeschermers 21,9 9,3-40,0 32,1 19,9-46,3 
Steunhart 86,0 72,1-94,7 86,4 72,6-94,8 
Stamceltherapie 91,1 78,8-97,5 73,5 55,6-87,1 
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Tabel B11.22 Per taak (BM en BM reëel) het percentage zieke en gezonde mensen dat 
een bepaalde zorginterventie in de basisverzekering wilde met 
betrouwbaarheidsintervallen 

 
BM (N=761) 

gezond (N=647)1 niet gezond (103)2 

zorginterventie 

% 95% 
betrouwbaarheids-

interval 

% 95% 
betrouwbaarheids-

interval 

Dyslexiezorg 79,5 71,0-86,4 64,3 35,1-87,2 
Thuisdialyse 92,6 86,5-96,6 87,5 67,6-97,3 
Trommelvliesbuisjes 82,1 73,4-88,8 88,9 65,3-98,6 
Gezichtsvet 38,6 29,1-48,8 50,0 24,7-75,3 
Spataderen 75,0 65,7-82,8 94,4 72,7-99,9 
Cholesterolverlagers 51,5 41,2-61,8 52,9 27,8-77,0 
Sta-opstoelen 38,7 30,1-47,9 41,2 18,4-67,1 
Bedhoezen type b 32,8 24,7-41,8 53,3 26,6-78,7 
Anti-snurkbeugel 38,3 29,4-47,8 61,9 38,4-81,9 
Tekst-/beeldtelefoons 42,2 33,1-51,8 41,7 15,2-72,3 
Koelvest 30,9 22,9-39,9 43,5 23,2-65,5 
Benzodiazepinen 34,7 26,9-43,2 47,6 23,0-72,2 
Acetylcysteïne 70,2 60,4-78,8 72,7 49,8-89,3 
Vruchtbaarheid 59,6 49,5-69,1 41,7 15,2-72,3 
Epilatie transseksuelen 10,4 5,5-17,5 23,8 8,2-47,2 
Beating the blues 41,0 31,3-51,3 29,4 10,3-56,0 
Warmtebehandeling 81,7 72,4-89,0 64,3 35,1-87,2 
Zuurstoftherapie 64,1 53,5-73,9 80,0 51,9-95,7 
Leefstijlinterventie 43,3 33,6-53,3 41,7 22,1-63,4 
Prostaatkanker 91,8 85,0-96,2 94,1 71,3-99,9 
Bekkenfysiotherapie 71,1 61,8-79,2 83,3 62,6-95,3 
Erectiestoornis 34,6 25,6-44,4 41,2 18,4-67,1 
Herstel en balans 82,6 75,0-88,6 82,4 56,6-96,2 
Bewaren sperma 44,2 34,9-53,9 35,7 12,8-64,9 
Neurorevalidatie 74,6 65,6-82,3 77,8 52,4-93,6 
NESS Handmaster 42,1 33,2-51,5 60,0 36,1-80,9 
Heupbeschermers 28,3 20,2-37,6 35,3 14,2-61,7 
Steunhart 89,5 82,0-94,7 81,0 58,1-94,6 
Stamceltherapie 81,8 72,8-88,9 84,6 54,6-98,1 

1 ‘gezond’ houdt in dat mensen aangegeven hebben een goede, zeer goede of uitstekende gezondheid te 
hebben 

2  ‘niet gezond’ houdt in dat respondenten aangegeven hebben een matige of slechte gezondheid te hebben 
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