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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennende studie naar internationale
presentatiewijzen van keuze-informatie over de zorg voor consumenten. Het onderzoek
werd door het NIVEL uitgevoerd in opdracht van het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu), met subsidie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
Voor de website www.kiesBeter.nl, die wordt beheerd door het RIVM, is het belangrijk
om inzicht te krijgen in verschillende bestaande mogelijkheden om keuze-informatie over
de zorg te presenteren. De huidige beschrijvende studie zet voor verschillende landen
gebruikte presentatiewijzen op websites uiteen. Keuze-informatie voor consumenten
wordt daarbij breed opgevat: verschillende kwaliteitsaspecten en indicatoren, maar ook
feitelijke informatie (bijvoorbeeld over de grootte van een instelling). Met deze kennis
over wat er feitelijk (wereldwijd) gebeurt op het gebied van de presentatie van
consumenteninformatie over de zorg kan het RIVM nadere keuzes maken over de
presentatie van informatie op www.kiesBeter.nl.

Utrecht, oktober 2008
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1 Inleiding

Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor keuze-informatie over de zorg voor
consumenten. Dit soort informatie is bedoeld om zorgaanbieders en zorgverzekeraars met
elkaar te kunnen vergelijken en zo de keuzes van consumenten in de zorg te
ondersteunen. In sommige landen, zoals de Verenigde Staten en Engeland, bestaat al
relatief lange tijd ervaring met dit soort keuze-informatie, met name over
zorgverzekeraars en ziekenhuizen. In andere landen is er wel aandacht voor keuzeinformatie, maar moet dit nog grotendeels ontwikkeld en uitgekristalliseerd worden (zie
de overzichtsstudie van Lugtenberg en Westert, 2007). Ook in Nederland is al redelijk
wat ervaring opgedaan met keuze-informatie in de zorg. Verschillende websites bieden
dit soort informatie aan consumenten, zoals www.kiesBeter.nl en www.independer.nl.

1.1

Gebruik keuze-informatie
Ondanks de ruime ervaring in sommige landen met keuze-informatie, is er nog
nauwelijks bewijs dat consumenten de informatie ook echt gebruiken. Hoewel
consumenten in verschillende onderzoeken aangeven dat zij geïnteresseerd zijn in dit
soort informatie (bijvoorbeeld Trisolini en Eisenberg, 2007), behoefte te hebben aan dit
soort informatie (Hibbard en Peters, 2003) en men ook wel steeds meer op de hoogte lijkt
te zijn, valt het gebruik van de informatie in de praktijk tegen (Hibbard et al., 2001;
Farley et al., 2001; Farley et al., 2002). In veel onderzoeken wordt gesuggereerd dat de
informatie te complex is voor consumenten, en dat er wat betreft de presentatiewijze heel
wat winst te behalen valt. Fung et al. (2008) concluderen in hun review van effecten van
openbare kwaliteitsinformatie over de zorg: ‘Despite its theoretical appeal, making
public reporting work requires successfully addressing several challenges, most notably
designing and implementing a reporting system appropriate for its purpose’. Uit (met
name kwalitatief) onderzoek waarin formats worden getest onder consumenten komt naar
voren dat consumenten keuze-informatie in de zorg in grote lijnen wel begrijpen
(bijvoorbeeld het doel van de informatie), maar veel knelpunten ervaren die gaan spelen
als de informatie in detail bekeken wordt. Door de presentatie van informatie wat betreft
deze knelpunten aan te passen zou de houding van consumenten ten aanzien van het
gebruik van de informatie verbeterd kunnen worden. Knelpunten die veelal in onderzoek
naar voren komen zijn:
De grote hoeveelheid informatie. Consumenten voelen zich al vrij snel overladen door
een grote hoeveelheid informatie (Peters et al., 2007; Damman et al., 2008). Verder is
bekend dat consumenten een voorkeur hebben om informatie op één pagina te zien
(Gerteis et al., 2007); Een vuistregel uit de psychologische literatuur is dat consumenten
slechts zes ‘stukken’ informatie tegelijk kunnen verwerken (Slovic, 1982). Een mogelijke
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oplossing voor het probleem van veel informatie zijn zogenoemde ‘drill down paths’, wat
doorklikmogelijkheden zijn om meer gedetailleerde informatie aan te bieden. Op die
manier wordt er meer gelaagdheid in de informatie aangebracht en komt niet alle
informatie in één keer tegelijk.
De complexiteit van taal waarmee kwaliteitsaspecten worden aangeduid (Hibbard en
Jewett, 1996; Jewett en Hibbard, 1996; Gerteis et al., 2007; Damman et al., 2008) en
waarmee statistische begrippen en uitleg van onderzoeksmethoden (Trisolini en
Eisenberg, 2007, mortaliteitsdata) worden weergegeven. Om te zorgen voor begrijpelijke
terminologie kunnen cognitieve tests met consumenten uitgevoerd worden voordat
daadwerkelijke publicatie plaatsvindt. Ook expertraadpleging van communicatiedeskundigen en taalkundigen is mogelijk. Wat betreft informatie over onderzoeksmethoden en analyses lijkt het voor de hand liggend om duidelijke links aan te bieden.
Onderzoek van Damman et al. (2008) liet zien dat consumenten wel kritisch zijn als het
gaat om de onderzoeksmethoden en toegang willen hebben tot informatie daarover.
Moeilijkheden met een negatieve formulering van kwaliteitsaspecten en gebruikte
metingen (Gerteis et al., 2007). Zo is het bijvoorbeeld lastig voor consumenten als een
kwaliteitsaspect aangeeft hoe vaak een negatieve gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een
mogelijke oplossing is om kwaliteitsindicatoren positief te formuleren. Hier is nog niet
veel onderzoek naar gedaan.
De interpretatie van symbolen en grafische weergave, zoals staafdiagrammen en
sterren (Gerteis et al., 2007; Damman et al., 2008). Het gebruik van symbolen wordt wel
aangeraden door verschillende onderzoekers (zie bijvoorbeeld Ancher en Kaufman, 2007)
om te zorgen voor eenvoud en een vermindering van de hoeveelheid informatie.
Inkadering (framing) van de informatie. Moet informatie over de kwaliteit van
zorgaanbieders positief of juist negatief ingekaderd worden? Daarbij gaat het
bijvoorbeeld over of de nadruk wordt gelegd op de problemen (negatieve resultaten) of op
de dingen die goed gaan (positieve resultaten (Elliott et al., 2007; Gerteis et al., 2007).
Het is bekend dat een nadruk op negatieve informatie meer de aandacht trekt dan een
nadruk op positieve gebeurtenissen (Rozin en Royzman, 2001). Voor keuze-informatie in
de zorg is het onduidelijk wat consumenten het beste ondersteunt.
De integratie van informatie van verschillende types of uit verschillende bronnen,
vooral wanneer deze tegenstrijdige (conflicting) informatie bevat. Uit onderzoek van
Fung et al. (2005) blijkt dat consumenten behoefte hebben aan zowel technische als interpersoonlijke kwaliteitsinformatie bij het kiezen van een primary care physician. Uit de
focusgroepen die de CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and
Systems) onderzoekers hebben verricht blijkt dat consumenten het meest geïnteresseerd
zijn in aspecten zoals communicatie en beleefdheid. Ook is bekend dat een focus op zorg
uitkomsten (in plaats van op procesmaten) problemen op kan leveren bij consumenten
(Schneider en Epstein, 1998). Hoe consumenten omgaan met verschillende soorten
informatie over de zorg is nog grotendeels onbekend.
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Meer in het algemeen concluderen veel onderzoekers dat keuze-informatie niet goed is
afgestemd op hoe consumenten informatie verwerken en keuzes maken. In de literatuur
over computers en communicatie wordt wel gesproken over een cognitive fit: het
afstemmen van bepaalde presentatiewijzen op bepaalde beslissingstaken of
zoekstrategieën (zie bijvoorbeeld Hong et al., 2005; Speier, 2006). Uit deze beschrijving
blijkt al dat er geen algemeen geaccepteerde richtlijnen bestaan die de meest optimale
presentatiewijzen van data beschrijven. Wat de beste presentatiewijze is hangt sterk af
van de soort taak die de consument moet verrichten, van de relatie tussen de data, en van
het doel van de consument.

1.2

De website www.kiesBeter.nl
De website www.kiesBeter.nl is een initiatief vanuit de overheid en is begin 2005
opgericht. Dit initiatief is expliciet bedoeld om de keuzes van consumenten in de zorg te
ondersteunen. Er is op dit moment informatie beschikbaar over verschillende sectoren
van de zorg, zoals ziekenhuizen, zorgverzekeraars, VV&T (verpleeghuizen,
verzorgingshuizen en thuiszorg), gehandicaptenzorg, en de GGZ (geestelijke
gezondheidszorg). Er worden ook verschillende types keuze-informatie geboden,
namelijk:
• Etalage-informatie: feitelijke informatie over instellingen en hun zorgaanbod, zoals
gegevens over naam, adres en woonplaats, entiteit van zorgverlener, specialismen,
faciliteiten, kosten, en wachttijden.
• Kwaliteitsinformatie op basis van prestatie-indicatoren en/of bestaande registraties:
medisch-inhoudelijke en zorginhoudelijke prestaties van zorgaanbieders op basis van
feitelijke informatie, zoals het aantal ontvangen klachten. Deze data zijn veelal
afkomstig van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of van de zorgaanbieders
zelf.
• Ervaringsinformatie vanuit cliëntenperspectief: prestaties van zorgaanbieders zoals
zorggebruikers die ervaren. Deze data zijn veelal afkomstig van CQ-index metingen
of andere gevalideerde methodieken. De CQ-index is de standaard voor het meten
van klantervaringen in de zorg in Nederland (zie www.centrumklantervaringzorg.nl;
www.nivel.nl/cqindex).
De presentatie van keuze-informatie over de zorg op kiesBeter is zoveel mogelijk
afgestemd op wat er bekend is uit de literatuur en op resultaten van eigen uitgevoerde
usability tests. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat CQ-index informatie het beste
gepresenteerd kan worden met behulp van drie sterren (in tegenstelling tot vijf sterren) en
met de zorgaanbieders in alfabetische volgorde (in tegenstelling tot een rangorde;
Damman et al., 2008). De wijze van presenteren is echter niet gestandaardiseerd over de
verschillende zorgsectoren, omdat de mogelijkheden onder andere afhangen van de
hoeveelheid beschikbare informatie. Voor de VV&T sector bijvoorbeeld zijn
verschillende types keuze-informatie beschikbaar, die je voor een aantal instellingen
tegelijk kunt bekijken. De verschillende typen informatie worden zoveel mogelijk op één
scherm gepresenteerd, waarna de consument verder kan klikken op meer gedetailleerde
informatie.
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De integratie van verschillende soorten informatie zou problematisch kunnen zijn voor de
consument. Bij www.kiesBeter.nl is dit één van de huidige knelpunten bij de presentatie
van de keuze-informatie. Er is een grote hoeveelheid informatie van verschillende typen
beschikbaar. Vooralsnog is onduidelijk hoe verschillende typen informatie gepresenteerd
kunnen worden, en wat de voor-en nadelen zijn van bepaalde methoden van weergave.
Het is bekend dat consumenten graag veel informatie willen, maar dat ze afhaken bij een
te grote hoeveelheid informatie. Ook bleek uit een eerder kwalitatief onderzoek onder
Nederlandse consumenten dat zij moeite hadden om betekenis te geven aan informatie die
strijdig aan elkaar lijkt te zijn, zoals wanneer een ziekenhuis goed op één bepaald aspect
presteerde, maar slecht op een ander aspect (Damman et al., 2008). Hoe de verschillende
typen informatie weergegeven zouden kunnen of moeten worden is dus een punt dat voor
kiesBeter nadere aandacht verdient. Maar ook wat betreft de overige beschreven
knelpunten is het voor www.kiesBeter.nl belangrijk om inzicht te krijgen in bestaande
mogelijkheden. KiesBeter maakt bijvoorbeeld gebruik van doorklikmogelijkheden en
selectiemogelijkheden op plaats/postcode en andere filterlijsten. Vragen die daarbij
spelen zijn hoe de informatie gepresenteerd kan worden en welke methoden daarvoor
gebruikt kunnen worden.

1.3

Het huidige onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden rondom de presentatie van (verschillende
typen) keuze-informatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de
presentatiewijzen van keuze-informatie in binnen- en buitenland. Daarbij werd specifieke
aandacht besteed aan hoe verschillende typen informatie al dan niet geïntegreerd
weergegeven worden. De volgende vraagstelling werd daarbij beantwoord:
‘Welke presentatiewijzen van keuze-informatie over de zorg worden er
internationaal gehanteerd om (verschillende typen) informatie weer te
geven?’
Door de mogelijkheden op een rij te zetten kunnen de ervaringen in Nederland en in het
buitenland door kiesBeter maximaal benut worden. Het doel van de studie is daarbij niet
om zo volledig mogelijk te zijn, maar een indruk te geven van de
presentatiemogelijkheden die elders gebruikt worden

1.4

Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk wordt eerst het plan van aanpak uiteengezet. Vervolgens geven
we in hoofdstuk 3 een beschrijving van de presentatie van informatie op Nederlandse
websites. Daarna volgen verschillende hoofdstukken die per land een beschrijving geven
van de presentatie op de gevonden websites. Na elke beschrijving van een website volgen
in figuren voorbeelden van hoe de informatie eruitziet op de website. In hoofdstuk 14
worden de resultaten samengevat en volgt een korte discussie.
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2 Methode van onderzoek

Ter oriëntatie op mogelijke literatuur en websites met keuze-informatie over de zorg zijn
twee Nederlandse kernpublicaties over keuze-informatie over de zorg als uitgangspunt
genomen, namelijk:
- Groenewoud AS, Kreuger L, Huijsman R. Keuzevrijheid, Keuzemogelijkheden en
Keuze-ondersteuning in de Gezondheidszorg (2006). Een verkennende, internationale
studie ter ondersteuning van een reflectie op de ingeslagen weg. Rotterdam:
EUR/iBMG.
- Lugtenberg M, Westert GP (2007). Kwaliteit van de gezondheidszorg en keuzeinformatie voor burgers: een internationale verkenning van initiatieven. Tilburg:
Universiteitsdrukkerij.
Hoewel deze publicaties zelf niet ingaan op de specifieke presentatiewijzen van keuzeinformatie over de zorg, geven ze wel een gedegen overzicht van bestaande internationale
initiatieven voor keuze-informatie. De beschreven websites zijn opgezocht en de
presentatiewijzen zijn geanalyseerd. Daarna volgde een verdere zoektocht naar websites.

2.1

Plan van aanpak
Om tot een inventarisatie van bestaande mogelijkheden tot het presenteren van
verschillende typen keuze-informatie over de zorg te komen is gebruik gemaakt van een
combinatie van een literatuur- en een websearch, en daarnaast is een korte vragenlijst (zie
de bijlage) per e-mail uitgezet. Om daadwerkelijke websites met keuze-informatie over
de zorg te vinden is op de volgende manieren gezocht:
• De resultaten van de twee bovengenoemde kernpublicaties zijn geïnventariseerd;
• In de literatuur (zie volgende alinea) is gezocht naar websites met keuze-informatie in
de zorg;
• Via gerichte deskresearch is gezocht in het online zoekprogramma Google met
verschillende gestandaardiseerde termen (kwaliteit, kwaliteitsindicatoren,
gezondheidszorg, vergelijken, kiezen, informatie, patiënten, consumenten,
tevredenheid, zorgverzekering, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, geestelijke
gezondheidszorg) in verschillende talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Deens, Zweeds, Noors, en Fins).
• De gevonden websites met een beschikbaar e-mailadres zijn gemaild met het verzoek
om een korte vragenlijst in het Engels in te vullen over de door hen gehanteerde
presentatiewijzen.
• Wat betreft landen waar in eerste instantie geen websites met keuze-informatie
werden gevonden zijn e-mails gestuurd naar de betreffende ministeries van
volksgezondheid en andere organisaties via de links op de websites van de
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ministeries. In die e-mails werd gevraagd naar de stand van zaken en ontwikkelingen
rondom het al dan niet publiceren van informatie over de zorg aan consumenten.
In eerste instantie is een selectie van landen gemaakt op basis van de kernpublicaties. De
geselecteerde landen waren Nederland, Australië, Canada, Denemarken, Duitsland,
Engeland, en de Verenigde Staten. Daarna is via de literatuur en web search verder
gekeken naar mogelijke landen die keuze-informatie over de zorg aanbieden, met een
focus op andere landen in Europa.
Er is op verschillende manieren gezocht naar literatuur over presentatiewijzen van keuzeinformatie over de zorg, namelijk:
• Search in de literatuur database Pubmed met Engelse termen. Met behulp van de
zoekopdrachten health care quality, performance indicators, comparative
information, consumer information, report cards, consumer choice, integrated
information, conflicting information,inconsistent information, home care, hospitals,
nursing homes, health plans, website, benchmark, technical information, information
design, presentation format, zijn in totaal 23 artikelen gevonden die op het eerste
gezicht aansloten bij onze probleemstelling. Via de referenties in deze artikelen zijn
nog een aantal artikelen gevonden.
• Naast deze eerste search in Pubmed is ook ná het inventariseren van de gevonden
websites gezocht in de literatuur rondom consumentenpsychologie en informatie
design. In de database Omega is gezocht met behulp van de specifieke termen
information format, presentation, conflicting information, information structure,
attribute information.

2.2

Analyse
De gevonden websites zijn daadwerkelijk bezocht en geanalyseerd wat betreft de
gehanteerde presentatiewijzen. Per website zijn stap voor stap de verschillende
mogelijkheden doorlopen en beschreven. Daarbij is systematisch gekeken naar de
volgende aspecten:
- het feit of de informatie expliciet is opgezet voor de consument;
- de zorgsectoren waarvoor informatie gepresenteerd wordt;
- de soorten informatie die gepresenteerd worden;
- de structuur (opbouw) van de gepresenteerde informatie;
- de manier waarop verschillende soorten informatie gepresenteerd worden (integratie
van informatie);
- de gebruikte symbolen, staafdiagrammen en andere methoden om de data weer te
geven;
- doorklikmogelijkheden die worden aangeboden;
- selectiemogelijkheden die worden aangeboden.
De antwoorden op de vragen in de geretourneerde vragenlijsten zijn geïnventariseerd en
waar mogelijk verwerkt bij de beschrijving van de informatie. De gevonden resultaten
hangen samen met de ontwikkelingen in de zorgstelsels in de verschillende landen. Het
voert te ver voor het huidige onderzoek om de verschillende zorgstelsels te beschrijven.
Daarvoor wordt verwezen naar bovengenoemde kernpublicaties.
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3 Nederland

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van hoe informatie gepresenteerd wordt op
Nederlandse websites met keuze-informatie over de zorg, inclusief de website die voor
ons het uitgangspunt was voor de internationale vergelijking (www.kiesBeter.nl). Er zijn
in totaal twaalf websites in Nederland gevonden die keuze-informatie over de zorg
aanbieden.

3.1

KiesBeter (www.kiesBeter.nl)
Deze website is een initiatief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en
Sport en wordt beheerd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
De website heeft als doel om een antwoord te bieden op alle vragen van burgers over
gezondheid en zorg. De opzet van de website is dus breder dan alleen het presenteren van
keuze-informatie over de zorg. Voor de huidige studie wordt alleen de keuze-informatie
besproken.
Soort informatie
Op deze website worden verschillende soorten informatie gepresenteerd voor
verschillende zorgsectoren, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen,
thuiszorginstellingen, ggz-instellingen, instellingen in de gehandicaptenzorg,
eerstelijnszorg, palliatieve zorg, en zorgverzekeringen. Er is etalage-informatie
beschikbaar, maar ook veel kwaliteitsinformatie, zowel op basis van prestatie-indicatoren
als op basis van patiëntenervaringen.
Presentatiewijze
Via de startpagina kun je op verschillende manieren keuze-informatie over de zorg
zoeken, bijvoorbeeld via Kwaliteit zorginstellingen in kaart, zorgverleners, en via
Zorgverzekeringen.
Via Kwaliteit zorginstellingen in kaart is er informatie beschikbaar voor instellingen in de
VV&T sector (verpleging, verzorging, en thuiszorg). Je kunt zoeken naar een
kwaliteitskaart voor een instelling door te zoeken op naam. Er zijn maximaal drie
instellingen te selecteren om onderling te vergelijken. Als je dit doet kom je op een
overzicht dat in drie blokken is gescheiden: het eerste blok is informatie gebaseerd op
patiëntenervaringen (blauw), het tweede blok is kwaliteitsinformatie gebaseerd op eigen
metingen van de organisaties (groen), en het derde blok geeft alle kwaliteitsinformatie
van de organisaties (doorklikken op kwaliteitskaart). In alle drie de blokken staan de
keuzeaspecten in de rijen en de instellingen in de kolommen. Alle informatie wordt
weergegeven door middel van sterren: 1 ster = Veel minder goed dan gemiddeld; 2
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sterren = Minder goed dan gemiddeld; 3 sterren = Gemiddeld; 4 sterren = Beter dan
gemiddeld; en 5 sterren = Veel beter dan gemiddeld. Via een tabblad bij
patiëntenervaringen kun je ook nog informatie krijgen die gebaseerd is op de ervaringen
van familieleden. In het linkermenu worden ook andere zoekstrategieën aangeboden,
zoals het zoeken via postcode of via het keuzeoverzicht. Via het keuzeoverzicht kun je
weer maximaal 3 instellingen vergelijken op zeer gedetailleerde informatie, waaronder
veel etalage-informatie. Onderaan de tabel (in de kolommen de instellingen en in de rijen
de aspecten) kun je weer klikken op de kwaliteitskaart.
Via Zorgverleners is voor de meeste zorgsectoren ook keuze-informatie beschikbaar,
meestal in de vorm van etalage-informatie. Voor sommige sectoren is ook
kwaliteitsinformatie beschikbaar, zoals voor de gehandicaptenzorg en ziekenhuizen. Alle
informatie die je kunt vinden is qua opzet in principe hetzelfde als hierboven beschreven
voor de kwaliteitskaarten in de VV&T. Er wordt echter niet altijd de optie geboden om
meerdere instellingen onderling te vergelijken (bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg).
Als je informatie over ziekenhuizen wilt vergelijken kun je zowel in het algemeen zoeken
als voor specifieke aandoeningen. Voor zes aandoeningen is specifieke informatie
beschikbaar. De presentatiewijze is in principe weer hetzelfde als bij de eerdere
voorbeelden: er wordt hier vooral etalage-informatie gepresenteerd maar ook
kwaliteitsinformatie, en het wordt weergegeven in een tabel met in de rijen de
keuzeaspecten en in de kolommen de ziekenhuizen. In het linkermenu wordt weer de
optie gegeven om op andere manieren te zoeken, en daartussen staan ook links naar
kwaliteit, wachttijden en prijzen. Via Kwaliteit kun je weer maximaal drie ziekenhuizen
vergelijken, dit keer alleen op kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de
gezondheidszorg. Alle informatie wordt gepresenteerd met behulp van getallen (scores),
waarbij tussen haakjes een letter (A, B, C, D, E) staat weergegeven. Een A betekent dat
het ziekenhuis een betere score heeft dan het gemiddelde van alle ziekenhuizen. Een E
score geeft aan dat het ziekenhuis lager scoort dan het gemiddelde in Nederland. Je kunt
zelf ook de indicatoren selecteren waarvoor je informatie wilt zien. De wachttijden en de
prijzen kun je alleen bekijken per ziekenhuis.
Via Zorgverzekeringen is veel informatie te verkrijgen over de zorgverzekeringen, zoals
prijzen, inhoud van de polissen en kwaliteitsgegevens. Via Zoek en vergelijk kun je via
verfijnde zoekopdrachten polissen zoeken en vergelijken. Je komt dan op een overzicht
met zorgverzekeringen die gerangschikt op prijs (de goedkoopste bovenaan) staan
weergegeven in een tabel. In de rijen staan de zorgverzekeringen en in de kolommen de
keuzeaspecten: de polis, de prijs, en de kwaliteitsscore. Voor de kwaliteitsscore wordt een
waarderingscijfer met sterren (een driesterrensystematiek) gebruikt. Je kunt weer drie
aanbieders selecteren en verder vergelijken op polisinhoud. Meer gedetailleerde
informatie over de kwaliteit is te vinden via Overzicht servicescores waar met een
driesterrensystematiek op verschillende thema’s wordt gewerkt. De tabel die daar
verschijnt presenteert de zorgverzekeraars in de rijen en de keuzeaspecten (allemaal
kwaliteitsinformatie op basis van patiëntenervaringen) in de kolommen. Doorklikken op
de verschillende aspecten geeft meer gedetailleerde informatie in horizontale
staafdiagrammen, die percentages gegeven antwoorden van verzekerden weergeven.
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Integratie informatie
Voor de VV&T sector zijn drie verschillende soorten informatie op één pagina
weergegeven, maar in duidelijk van elkaar gescheiden blokken en met behulp van
verschillende kleuren. De algemene kwaliteitsinformatie wordt echter niet weergegeven,
deze is alleen beschikbaar als je op de link van Kwaliteitskaart klikt. Je krijgt dan echter
alleen informatie voor één instelling, en dus geen vergelijkende informatie. Ook voor de
sector van zorgverzekeringen is er redelijke integratie van verschillende soorten
informatie. In de overzichtstabel worden polis, prijs en kwaliteitsscore geïntegreerd
weergegeven. Voor de overige sectoren is er minder integratie van informatie. Bij de
informatie over ziekenhuizen wordt etalage-informatie wel met kwaliteitsinformatie op
basis van prestatie-indicatoren geïntegreerd.
Ontwikkeling van de website
De gebruikte presentatiewijzen zijn gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek/wetenschappelijke kennis, op usability tests onder consumenten en
consumentenpanels. Op dit moment werkt kiesBeter.nl aan het project kiesBeter 2.0.
Hierin wordt een nieuw concept voor de website, kiesBeter 2.0, ontwikkeld. Het doel
hiervan is om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid structureel te verbeteren,
zodat ‘vraaggerichtheid’ verder gestalte krijgt. Eind 2008 wordt de kwaliteitsinformatie
voor de onderdelen Ziekenhuizen, Verpleging Verzorging en Thuiszorg,
Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg geëvalueerd met behulp van
focusgroepen en consumentenpanels. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de
presentatiewijze, de integratie van verschillende soorten kwaliteitsinformatie en
taalgebruik.
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3.2

Independer (www.independer.nl)
Deze website is een initiatief van Independer.nl, een handelsnaam van Robin Hood N.V.
De website wil met onafhankelijk advies en marktbrede productvergelijkingen op het
gebied van financiën en gezondheidszorg consumenten helpen om te kiezen. Voor de
huidige studie is alleen gekeken naar de informatie over de zorg. De website met
informatie over de zorg is expliciet bedoeld om consumentenkeuzes in de zorg te
ondersteunen, en de informatie is dan ook vergelijkend van aard.
Soort informatie
Op deze website worden verschillende soorten informatie gepresenteerd voor
verschillende zorgsectoren (huisartsenzorg, ziekenhuizen, thuiszorg, fysiotherapeuten). Er
is veel etalage-informatie beschikbaar, maar ook kwaliteitsinformatie. De kwaliteitsinformatie bestaat zowel uit informatie gebaseerd op bestaande registraties (zoals
prestatie-indicatoren) als informatie op basis van patiënten- en huisartsenervaringen. De
informatie wordt door externe partijen aangeleverd: de meeste data zijn afkomstig van
Mediquest en de data van de zorgverzekeraars van Zorgweb. Dit zijn twee andere
organisaties die informatie over de zorg in Nederland verzamelen.
Presentatiewijze
De startpagina over de gezondheidszorg geeft drie opties om te klikken: 1) Huisartsen in
de buurt; 2) Ziekenhuizen en klinieken; 3) Onze gezondheidscentra. Ze worden
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weergegeven door middel van woorden, maar ook door middel van foto’s die de sectoren
weergeven.
Klikken op Huisartsen in de buurt geeft een nieuw overzichtsmenu om te zoeken naar
huisartsen of huisartsenpraktijken. Je kunt zoeken op naam of op postcode. Via postcode
kun je zelf de afstand bepalen om in te zoeken. Er wordt een tabel gepresenteerd met in
de rijen de huisartsen of praktijken en in de kolommen acht keuzeaspecten. De aspecten
zijn bijvoorbeeld afstand tot de praktijk, het type praktijk, het aantal mannelijke en
vrouwelijke artsen, het feit of de praktijk onderdeel is van een gezondheidscentrum, en
het aanbod van speciale spreekuren (allemaal etalage-informatie). De informatie wordt
allemaal door middel van woorden en getallen weergegeven. De tabel gebruikt
verschillende kleuren blauw. Je kunt bij de rijen links drie praktijken aanklikken om
verder te vergelijken. Je komt dan op een overzicht met in de kolommen de drie
praktijken en in de rijen wat meer gedetailleerde informatie over contactgegevens. Verder
is dezelfde etalage-informatie als in de overzichtstabel weergegeven. Het zoeken naar een
individuele huisarts werkt hetzelfde als het zoeken naar een praktijk, alleen is er net even
wat andere informatie weergegeven, zoals het geslacht van de arts.
Klikken op Ziekenhuizen en klinieken geeft een keuzeoptie via behandelingen en via
specialismen. Je kunt zoeken op postcode, nadat je de specifieke behandeling/aandoening
hebt ingetypt (bijvoorbeeld heupartrose). Je kunt ook gelijk kiezen of je de
zorginstellingen gerangschikt wilt zien op afstand of op wachttijd. Je komt op een
overzichtstabel met in de rijen de ziekenhuizen en in de kolommen verschillende
keuzeaspecten. Er worden verschillende soorten informatie in de tabel weergegeven,
namelijk etalage-informatie (afstand, type zorginstelling) en kwaliteitsinformatie
(kwaliteitsscores en openheid van gegevens). Er zijn vier hoofdkolommen die zijn
onderverdeeld in acht onderliggende kolommen. Er worden verschillende presentatiewijzen gehanteerd. De etalage-informatie wordt gepresenteerd door middel van woorden
en cijfers, en de kwaliteitsinformatie grotendeels door middel van symbolen. De scores
worden weergegeven als sterren: er zijn maximaal vier sterren mogelijk: 1 ster = matig;
2 sterren = voldoende; 3 sterren = goed; 4 sterren = uitstekend. Voor de openheid van
gegevens worden andere symbolen gebruikt, namelijk rondjes met een pen in
verschillende kleuren: rood = laag; oranje = matig; geel = voldoende; groen = hoog. Voor
het patiëntenoordeel tenslotte worden weer cijfers gebruikt. Net als bij de huisartsen kan
men in het linkermenu bij de ziekenhuizen drie ziekenhuizen selecteren om verdere
informatie op te vragen. Je komt op eenzelfde overzicht als bij de huisartsen, maar voor
de ziekenhuizen wordt wel meer informatie gepresenteerd (detailoverzicht).
Verschillende aspecten uit het eerdere overzicht staan weergegeven met een verdere
uitsplitsing naar achterliggende items. Zo staat er informatie weergegeven voor
patiëntvriendelijkheid volgens de huisarts. In deze tabellen met meer gedetailleerde
informatie voor drie ziekenhuizen staan dezelfde soorten informatie weer afgebakend van
elkaar weergegeven door het gebruik van dikgedrukte kopjes en witregels. Daarnaast
wordt de meeste kwaliteitsinformatie weergegeven door sterren. Er is ook nog extra
informatie toegevoegd, namelijk informatie over het aanbod van zorg, die afkomstig is
van de website kiesBeter.
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Via Onze gezondheidscentra kom je op een pagina met informatie over de
gezondheidscentra van Independer zelf. Dit onderdeel van de website biedt geen keuzeinformatie.
Via de startpagina kun je ook nog meer informatie vinden via het menu links over
thuiszorg, fysiotherapie, en zorgverzekeringen (Vind en vergelijk). Via
thuiszorgorganisaties zoek je weer op postcode en eventueel een speciaal
zorgprogramma. Je komt op een overzichtstabel die weer lijkt op die van de ziekenhuizen
en huisartsen: in de rijen staan de thuiszorgorganisaties en in de kolommen verschillende
keuzeaspecten, bestaande uit etalage-informatie en kwaliteitsinformatie. De kwaliteitsinformatie is afkomstig van kiesBeter en wordt weergegeven met behulp van
waarderingscijfers. De rest van de informatie bestaat uit woorden om het type organisatie
en het zorgaanbod te omschrijven. Je kunt weer drie organisaties verder vergelijken en je
komt dan weer op een soortgelijke beschrijving als in de detailoverzichten bij huisartsen
en ziekenhuizen.
Via fysiotherapeuten kun je op naam of op regio zoeken naar fysiotherapeuten. Het werkt
weer hetzelfde als bij de thuiszorgorganisaties, met dezelfde opzet en inhoud van
tabellen. Voor de fysiotherapeuten is echter geen kwaliteitsinformatie beschikbaar.
Via zorgverzekeringen kom je automatisch op een pagina waar je moet kiezen voor
vergelijk alle basispakketten en aanvullingen. Je moet vervolgens behoorlijk wat
persoonlijke informatie en wensen invullen om tot daadwerkelijke informatie te komen.
Independer maakt dan een persoonlijk advies voor de zorg die verzekerd zou moeten
worden op basis van jouw situatie. Daarna klik je op toon zorgverzekeringen en verschijnt
de keuze-informatie op maat. Er wordt een aantal zorgverzekeringen onder elkaar
weergeven: elke zorgverzekeringen in een eigen rij, duidelijk afgebakend van de
volgende. Bovenin staat de beste keuze volgens Independer. Er worden steeds vier
keuzeaspecten getoond: 1) maandpremie; 2) kwaliteit; 3) klantopinie; 4) acceptatie. Die
vier aspecten kennen allemaal hun eigen presentatiewijze: de maandpremie en de
kwaliteit door middel van symbolen (muntstuk en sterren). De klantopinie wordt
weergegeven met behulp van een staafdiagram en een waarderingscijfer (hoe hoger het
cijfer hoe meer gevuld het staafje). De acceptatie wordt weergegeven in woorden. Via het
rechtermenu kun je vervolgens zorgverzekeringen aanvinken om verder te vergelijken.
Via deze weg kom je weer op een detailvergelijking. De drie zorgverzekeringen staan in
dit overzicht in de kolommen, en de verschillende keuzeaspecten in de rijen, waarbij
gedetailleerde onderverdelingen worden weergegeven. De meeste informatie betreft
beschrijvingen van de inhoud van de polissen. Voor sommige aspecten worden echter
sterren gebruikt, waarbij vijf sterren het maximum is (hoe meer sterren hoe beter).
Integratie informatie
De overzichtstabellen bieden verschillende soorten informatie tegelijk: namelijk etalageinformatie (afstand, type zorginstelling) en kwaliteitsinformatie (kwaliteitsscores en
openheid van gegevens). Er zijn steeds hoofdkolommen die zijn onderverdeeld in
onderliggende kolommen. Er worden verschillende presentatiewijzen gehanteerd. De
etalage-informatie wordt gepresenteerd door middel van woorden en cijfers, en de
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kwaliteitsinformatie (als die aanwezig is) grotendeels door middel van symbolen. De
typen informatie worden van elkaar gescheiden in de tabel door regels wit te hanteren,
maar dus ook door het gebruik van verschillende presentatiewijzen. In de achterliggende
tabellen met meer gedetailleerde informatie voor drie ziekenhuizen staan dezelfde soorten
informatie weer afgebakend van elkaar weergegeven door het gebruik van dikgedrukte
kopjes en witregels. Daarnaast wordt de meeste kwaliteitsinformatie weergegeven door
sterren. Bij de informatie over de zorgverzekeraars worden verschillende soorten
informatie van elkaar onderscheiden door het gebruik van kleuren en kopjes.
Ontwikkeling van de website
De gebruikte presentatiewijzen zijn gebaseerd op eigen usability tests onder
consumenten, op bestaande wetenschappelijke kennis, en op evaluaties van andere
onderdelen van de website. Uit een recente test van de informatie over zorgverzekeringen
kwam naar voren dat consumenten de informatie goed begrepen. De informatie over de
ziekenhuizen is door het NIVEL getest met behulp van cognitieve interviews onder
consumenten (Damman et al., 2008). Verder worden de uitkomsten van ‘Geef uw
mening’ gebruikt om de website te verbeteren. Op basis hiervan is nu gekozen voor een
ander format, namelijk het format dat ook wordt gebruikt voor financieel advies.
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3.3

Ziekenhuizen transparant (www.ziekenhuizentransparant.nl)
Deze website is een initiatief van de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ). De site bevat
informatie over onder meer patiënttevredenheid, wachttijden en veiligheid, maar ook
allerlei informatie over organisatorische aspecten en de kwaliteitssystemen van
zorginstellingen. De indicatoren zijn ontwikkeld om in één oogopslag een beeld te geven
van de activiteiten en prestaties van de ziekenhuizen. De zorginhoudelijke indicatoren
zijn primair bedoeld voor de uitoefening van het toezicht door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) en mogelijk ander gebruik door de overheid, maar ook om
verantwoording af te leggen aan het brede publiek.
Soort informatie
De website biedt informatie van verschillende typen, en zowel etalage-informatie en
kwaliteitsinformatie. Er is informatie gebaseerd op patiënttevredenheid en op basis van
bestaande registraties zoals prestatie-indicatoren. Je kunt deze informatie per ziekenhuis
opvragen. De website biedt echter geen vergelijkende informatie over verschillende
ziekenhuizen.
Presentatiewijze
Op de startpagina kun je ziekenhuizen zoeken op plaats. Je krijgt een overzicht te zien
met de ziekenhuizen in die plaats. Je kunt op elk ziekenhuis verder klikken voor meer
informatie, maar je kunt geen vergelijkende informatie opvragen voor alle gevonden
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ziekenhuizen samen. Er volgt een overzicht met aspecten waarover informatie
beschikbaar is. In feite zijn dit verschillende soorten informatie, zoals patiënttevredenheid
en informatie uit prestatie-indicatoren (basisset zorginhoudelijk). Op elk van die aspecten
kun je doorklikken. Ze worden niet gezamenlijk weergegeven. Alle informatie wordt
gepresenteerd door middel van woorden en cijfers, waarbij per regel een nieuw aspect
wordt gepresenteerd, met daarachter het resultaat. De basisset zorginhoudelijk bestaat uit
de meeste achterliggende informatie. In het linkermenu kun je meer gedetailleerde
informatie aanklikken per indicator (de pagina begint automatisch op alfabet met de
eerste indicator: decubitus).
Integratie van informatie
Verschillende soorten informatie worden niet geïntegreerd weergegeven maar
afzonderlijk per pagina.
Ontwikkeling van de website
Ieder jaar worden de gegevens ververst en leveren de ziekenhuizen dus nieuwe gegevens
aan. De NVZ evalueert verder jaarlijks de indicatoren, samen met de IGZ, de Orde van
Medisch Specialisten en de Federatie van Universitair Medische Centra. Waar nodig
worden de indicatoren bijgesteld. Het is verder niet bekend hoe de ontwikkeling van de
presentatiewijzen verder zal plaatsvinden.
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3.4

Zorgkiezer (www.zorgkiezer.nl)
Deze website is een project van DGN Publishers B.V. (een internetbedrijf) en bestaat
sinds 2005. Het doel van de website is om een vergelijkingssite te bieden over
ziekenhuizen en zorgverzekeringen, om zowel consumenten als professionals te helpen
met het kiezen van een zorgverzekering of een ziekenhuis. Ook wil de website bijdragen
aan het meer algemene doel van transparantie over de zorg via internet. De website haalt
haar inkomsten uit reclame en het doorsturen van offerteaanvragen.
Soort informatie
De website biedt informatie over ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Binnenkort volgt ook
informatie over tandartsen en fysiotherapeuten. Er is etalage-informatie beschikbaar,
maar ook kwaliteitsinformatie.
Presentatiewijze
Op de startpagina kun je kiezen tussen ziektekosten en zorg. Via Behandeling (zorg) kom
je op een pagina met poppetjes waarop je kunt klikken voor bepaalde aandoeningen of
behandelingen. Als je via deze weg op een bepaald lichaamsdeel klikt wordt specifiek
hiervoor informatie gezocht. Er volgt een overzicht van verschillende aandoeningen die
met het lichaamsdeel te maken kunnen hebben en je kunt verder via plaats je
zoekopdracht verfijnen. Dan kom je op een overzichtstabel met de keuze-informatie voor
de ziekenhuizen in de geselecteerde plaats. De tabel geeft de ziekenhuizen in rijen en de
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keuzeaspecten in kolommen. Er worden vier soorten informatie in de tabel gepresenteerd,
die van elkaar worden onderscheiden door kleurgebruik: donkergroen = algemene
informatie over de instelling; blauw = kwalitatieve informatie of prijsinformatie; oranje =
wachttijd in weken van het specialisme; en lichtgroen = wachttijd in weken van de
behandeling. Er worden veertien achterliggende keuzeaspecten weergegeven in één van
de genoemde kleuren. Het betreft zowel etalage-informatie (type instelling, aantal
bedden) als kwaliteitsinformatie. De kwaliteitsinformatie bestaat uit twee
waarderingscijfers afkomstig van de NVZ, en uit scores op basis van bestaande
ranglijsten (AD en Elsevier). Via specialismen (zorg) werkt het op dezelfde manier als
via Behandeling.
Via Ziektekosten kun je informatie over zorgverzekeringen krijgen. Je komt direct op een
zeer grote uitgebreide tabel met keuzeaspecten in de kolommen en zorgverzekeringen in
de rijen. De zorgverzekeringen (polissen) die onder een overkoepelende zorgverzekeraar
horen staan apart weergegeven.
Integratie van informatie
Etalage-informatie en kwaliteitsinformatie worden geïntegreerd weergegeven in
overzichtelijke tabellen. Door middel van kleurgebruik wordt duidelijk gemaakt om welk
type informatie het gaat. De tabellen zijn met name overzichtelijk omdat er slechts een
beperkt aantal ziekenhuizen wordt weergegeven (die je hebt geselecteerd op plaats).
Ontwikkeling van de website
ZorgKiezer.nl is in samenwerking met de zorginstellingen en verzekeraars zelf
ontwikkeld. Alle zorginstellingen hebben via een backoffice applicatie toegang tot hun
gegevens om deze te controleren en waar nodig aan te vullen. In de toekomst wordt ook
informatie over tandartsen en fysiotherapeuten gepresenteerd op de website. Er is verder
geen informatie gevonden over de ontwikkeling van de presentatiewijzen
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3.5

Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl)
Deze website is een initiatief van Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP), de
brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties in Nederland. Zorgbelang zet
zich op landelijk en regionaal niveau in voor de belangen van zorgvragers door het
verzamelen van ervaringen en standpunten over onderwerpen die met zorg te maken
hebben.
Soort informatie
Deze website biedt informatie over verschillende zorgsectoren binnen de langdurige zorg,
namelijk over verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, en ggz
instellingen. Er wordt op deze website slechts één soort informatie gepresenteerd,
namelijk etalage-informatie (contactgegevens en beperkte informatie over het aanbod).
Via directe links naar kiesBeter wordt wel kwaliteitsinformatie over de betreffende
instelling weergegeven.
Presentatiewijze
Via Zorgaanbieder kiezen kun je binnen je regio zoeken naar informatie over
verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, en ggz instellingen. Je komt direct op een
lijst met gevonden instellingen, waarbij voor iedere instelling kort een omschrijving staat
weergegeven. Je kunt vervolgens doorklikken op een bepaalde instelling. Er volgt alleen
etalage-informatie, met daarbij een link naar kiesBeter om gedetailleerde
kwaliteitsinformatie te vinden. Alle zorgsectoren hebben dezelfde opzet op deze website.
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Integratie van informatie
De etalage-informatie wordt apart van de links naar kiesBeter weergegeven bij de
informatie per instelling. Er is dus nauwelijks sprake van integratie van verschillende
soorten informatie.
Ontwikkeling van de website
De ontwikkeling van de website is erg gericht op het vrijgeven van zogenoemde ‘harde’
en ‘zachte’ informatie over zorggerelateerde onderwerpen: harde informatie (informatie
die objectief is of via wetenschappelijke methodieken geobjectiveerd is) en zachte
informatie (ervaringsinformatie verkregen via allerlei vormen van enquêtering). Het idee
is dat beide soorten informatie van belang zijn voor de zorggebruiker. Over de
ontwikkeling van de presentatiewijzen is geen informatie gevonden.
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3.6

Agis website (www.agisweb.nl)
Op de website zorgverzekeraar Agis wordt -naast veel andere informatie- keuzeinformatie over ziekenhuizen voor bepaalde aandoeningen gepresenteerd. Er wordt
keuze-informatie aangeboden, maar wel beperkt voor de door hen gecontracteerde
ziekenhuizen. Het doel is om consumenten te informeren over de opties die er zijn binnen
de gezondheidszorg, maar ook om te laten zien waar Agis zich mee bezighoudt.
Soort informatie
Via de Agis Zorggids (http://www.agisweb.nl/zorgverzekering/kwaliteit_gids_zorggids)
wordt etalage-informatie aangeboden over veel verschillende soorten zorginstellingen,
zoals ziekenhuizen, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, parademische zorg, en
zorgverzekeraars. Het betreft adresgegevens en een geografische kaart met de locatie van
de instelling. Deze informatie is dus niet vergelijkend van aard: men kan geen expliciete
vergelijkingen tussen instellingen maken. Verder wordt er op de website informatie
gepresenteerd op basis van patiëntenervaringen (verzameld met CQ-index vragenlijsten:
http://www.agisweb.nl/zorgverzekering/kwaliteit_gids_patientervaringen_zorg). Deze
informatie is vooralsnog alleen beschikbaar over ziekenhuizen voor een aantal
aandoeningen / behandelingen.
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Presentatiewijze
De etalage-informatie via de Agis Zorggids wordt gepresenteerd in rijen met adres en
contactgegevens. Daarvoor moet men eerst via een selectiemenu met verschillende
keuzemogelijkheden (naam zorgverlener, type zorgverlener, trefwoord, woonplaats) de
zoekopdracht verfijnen. Via de link kaart kom je op een geografische kaart met daarop de
locatie van de zorgverlener aangegeven.
De CQ-index informatie wordt weergegeven in een tabelvorm met in de rijen de
ziekenhuizen in alfabetische volgorde, en de keuzeaspecten in kolommen. Er worden
slechts enkele (drie tot zeven) keuzeaspecten gepresenteerd. Via een keuzemenu kun je
kiezen uit verschillende aandoeningen of informatie gebaseerd op een meting met een
algemene ziekenhuisvragenlijst. De ziekenhuizen staan in alfabetische volgorde maar
door op de keuzeaspecten te klikken worden ze gesorteerd van goed presterend naar
slecht presterend. Er worden symbolen gebruikt als presentatiewijze, namelijk bolletjes:
1 bolletje = benedengemiddeld; 2 bolletjes = gemiddeld; en 3 bolletjes = bovengemiddeld.
De tabel biedt geen mogelijkheid om verder door te klikken voor meer gedetailleerde
informatie.
Integratie van informatie
Er is slechts één soort informatie beschikbaar als het gaat om vergelijkende keuzeinformatie, namelijk kwaliteitsinformatie op basis van patiëntenervaringen. Deze
informatie wordt apart voor verschillende aandoeningen / behandelingen gepresenteerd.
De etalage-informatie over ziekenhuizen is te vinden op een ander deel van de website.
Ontwikkeling van de website
De presentatie van de vergelijkende CQ-index informatie is gebaseerd op de CQ-index
richtlijnen, maar ook op wat er bekend is uit de literatuur over presentatiewijzen.
Bovendien zijn experts geraadpleegd om de presentatiewijze te bepalen. De
presentatiewijzen zijn vooralsnog niet getest onder consumenten. Op dit moment is er
alleen CQ-index informatie beschikbaar op de website. Er is een projectgroep bij Agis
opgericht die zich momenteel bezighoudt met de vraag of er ook andere soorten
kwaliteitsinformatie gepubliceerd zouden moeten worden op de Agis website, en op
welke manier.
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3.7

Menzis behandelwijzer
(http://www.menzis.nl/web/Consumenten/HulpBijZorg/DeBehandelwijzerVanMenzi
s.htm#height=469)
De behandelwijzer op de website van zorgverzekeraar Menzis biedt een keuzehulp voor
bezoekers van de website wat betreft de eigen gecontracteerde ziekenhuizen, voor een
aantal behandelingen. De ziekenhuizen leveren data aan bij de afdeling zorginkoop van
Menzis of bij Mediquest, een organisatie die de data verzamelt en verwerkt voor Menzis.
Soort informatie
De informatie betreft de door Menzis gecontracteerde ziekenhuizen, en is expliciet
bedoeld als keuze-informatie voor consumenten. Er worden verschillende soorten
informatie over de ziekenhuizen weergegeven, namelijk etalage-informatie en
kwaliteitsinformatie op basis van bestaande registraties en patiëntenervaringen.
Presentatiewijze
Via het invoeren van je postcode kun je in een overzicht aanklikken voor welke
behandeling je informatie wil hebben. Je krijgt dan een standaard tabelvorm met in de
rijen de ziekenhuizen in de regio en in de kolommen een aantal keuzeaspecten (ongeveer
5 tot 6). Ook wordt er informatie op basis van objectieve indicatoren gepresenteerd (één
algemene waardering in sterren; 1 ster = matig; 2 sterren = voldoende; 3 sterren = goed;
en 4 sterren = uitstekend). Er wordt qua presentatiewijze gebruik gemaakt van zowel
woorden als symbolen (sterren en plusjes en rondjes). Voor de score op aangeleverde
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gegevens worden rondjes gebruikt die tot een zekere mate gevuld kunnen zijn: hoe meer
gevuld: hoe meer gegevens zijn aangeleverd. De plusjes voor patiëntenervaringen zijn
gebaseerd op een vergelijking met de gemiddelde score: 1 plusje = ondergemiddeld;
2 plusjes = gemiddeld; en 3 plusjes = bovengemiddeld. De tabel biedt geen mogelijkheid
om verder door te klikken voor gedetailleerde informatie.
Integratie van informatie
Er worden verschillende soorten informatie geïntegreerd weergegeven in de
overzichtstabel, zoals de kenmerken afstand en wachttijden maar ook patiëntenervaringen
(CQ-index). Daarbij worden wel verschillende presentatiewijzen gebruikt, maar dit is niet
één op één met het soort informatie. Voor patiëntenervaringen moet verder geklikt
worden op het pijltje. Deze informatie zelf wordt dus niet geïntegreerd weergegeven in de
tabel, maar verschijnt in de tabel als je op het pijltje klikt.
Ontwikkeling van de website
De presentatiewijzen op deze website zijn gekozen in samenspraak met Mediquest. Deze
organisatie voert continu onderzoek uit als het gaat om presentatie van informatie over de
zorg aan consumenten. De objectieve kwaliteitsindicatoren worden weergegeven met
behulp van sterren omdat de onderliggende data lastig interpreteerbaar zijn. De informatie
gebaseerd op patiëntenervaringen is gebaseerd op de richtlijnen van de CQ-index. Er is
expliciet voor gekozen om deze informatie niet in één score uit te drukken, maar in scores
op verschillende aspecten. De huidige presentatiewijzen zijn nog niet getest onder
consumenten. Wel is er een e-mailadres beschikbaar waarop suggesties gedaan kunnen
worden. Vooralsnog gaan deze suggesties vooral over dat men informatie over een andere
behandeling wil hebben.
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3.8

VGZ website (www.vgz.nl)
Zorgverzekeraar VGZ biedt op haar website een Zorggids
(http://www.vgz.nl/container/scripts/openexternal.asp?url=http://212.127.254.94/VGZ/zo
ek2.asp) met etalage-informatie over de gecontracteerde zorgverleners. Maar ook is er
een digitale keuzehulp te vinden op het gebied van ziekenhuizen (Vergelijk en kies:
http://www.vgz.nl/container/scripts/openexternal.asp?url=http://www.mediquest.nl/testuv
it/Input.aspx?src=vgz)
Soort informatie
Er worden verschillende soorten informatie gepresenteerd op deze website. Er is etalageinformatie beschikbaar, zoals informatie over contactgegevens en het zorgaanbod. Maar
ook is er kwaliteitsinformatie op deze website te vinden: zowel patiëntenervaringen als
informatie gebaseerd op metingen met objectieve indicatoren (gegevens via Mediquest).
Presentatiewijze
Via de Zorggids zoekt men via selectiemenu’s (op naam van de zorgverlener, de
zorgsoort, of regio) naar een bepaalde zorgverlener. In hetzelfde scherm verschijnen de
gevonden zorgverleners met hun adres- en contactgegevens. Er worden geen
doorklikmogelijkheden aangeboden.
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De keuzehulp Vergelijk en kies werkt op eenzelfde manier als die van zorgverzekeraar
Menzis (zie paragraaf 3.7). Via het invoeren van je postcode en het aanklikken van de
aandoening kom je op een overzichtstabel met in de rijen de ziekenhuizen en in de
kolommen enkele keuzeaspecten (voor staaroperaties zijn er bijvoorbeeld zes aspecten
beschikbaar). De informatie wordt dus geïntegreerd weergegeven. Er wordt qua
presentatiewijze gebruik gemaakt van zowel woorden als symbolen (vierkantjes):
1 vierkantje = matig; 2 vierkantjes = voldoende; 3 vierkantjes = goed; 4 vierkantjes =
uitstekend. De tabel biedt geen mogelijkheid om verder door te klikken voor
gedetailleerde informatie. Door op de buttons naast de keuzeaspecten te klikken worden
de aanbieders gesorteerd van goed presterend naar slecht presterend. Klikken op de
keuzeaspecten zelf geeft meer informatie over het aspect met behulp van een mouse-over.
Klikken op de aanbieder geeft algemene informatie over het ziekenhuis.
Integratie van informatie
Verschillende soorten informatie worden geïntegreerd weergegeven in een tabel. Er is
geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten informatie. De
presentatiewijze verschilt wel per kolom (per keuzeaspect).
Ontwikkeling van de website
Het is niet duidelijk hoe de website van VGZ verder ontwikkeld gaat worden als het gaat
om het presenteren van keuze-informatie over de zorg.
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3.9

CZ Ziekenhuisvergelijker (http://www.itouchdesign.nl/choicz/#app=bbf5&83b7selectedIndex=1&25df-selectedIndex=0)
Met dit onderdeel van haar website biedt zorgverzekeraar CZ keuze-informatie over de
gecontracteerde ziekenhuizen.
Soort informatie
Er worden verschillende soorten informatie gepresenteerd op deze website. Er is etalageinformatie beschikbaar, zoals informatie over wachttijden, en ook kwaliteitsinformatie.
De kwaliteitsinformatie bestaat uit eigen registraties van ziekenhuizen (verzameld via
Mediquest) en uit informatie gebaseerd op patiëntenervaringen. De informatie is
beschikbaar voor individuele ziekenhuizen, maar ook als vergelijkende informatie voor
verschillende ziekenhuizen.
Presentatiewijze
Op de startpagina kun je kiezen uit informatie voor verschillende ziekenhuisspecialismen,
die staan weergegeven met behulp van plaatjes. Als je er één aanklikt kom je op een
pagina met een verdere specificatie van de aandoening of behandeling waarvoor je
informatie wilt zien. De stap daarna bestaat uit het kiezen van een ziekenhuis, dit kun je
doen door op de geografische kaart te klikken. De informatie over wachttijden wordt
beschrijvend weergegeven, namelijk het aantal weken. De informatie over de medische
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kwaliteit wordt gepresenteerd door middel van paarse sterren (er zijn vier sterren
mogelijk). Voor de informatie over de patiëntenervaringen wordt een methode met vijf
sterren gebruikt, die geel van kleur zijn. Verder staan er ook nog drie waarderingscijfers
weergegeven voor die kwaliteitsaspecten (deskundigheid arts, respectvolle bejegening, en
informatievoorziening). Als je met je muis op het ziekenhuis in de geografische kaart gaat
staan, verschijnt er informatie over dat ziekenhuis in beeld, die bestaat uit
contactgegevens en de sterren op basis van patiëntenervaringen.
Wat betreft de vergelijkende informatie (die je kunt opvragen na het invoeren van
postcode) wordt gebruik gemaakt van een tabel met in de rijen de ziekenhuizen en in de
tabellen de keuzeaspecten. Er zijn weer verschillende soorten informatie beschikbaar,
maar deze kunnen alleen afzonderlijk bekeken worden. Er wordt ook hier gebruik
gemaakt van presentatie met behulp van cijfers en sterren. Er zijn geen doorklikmogelijkheden.
Integratie van informatie
Verschillende soorten informatie worden weergegeven in een tabel aan de linkerkant van
de pagina. Er worden daarin drie verschillende soorten weergegeven, die je afzonderlijk
kunt bekijken (en dus niet in één keer samen).
Ontwikkeling van de website
Het is niet duidelijk hoe de website van CZ verder ontwikkeld gaat worden als het gaat
om het presenteren van keuze-informatie over de zorg.
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3.10

AD Ziekenhuis top 100 (www.ad.nl/ziekenhuistop100)
De ziekenhuis top 100 is een jaarlijks initiatief van het Algemeen Dagblad (AD). De lijst
met ziekenhuizen is ook online beschikbaar op de website van het AD. Hoewel het hier
dus niet echt om een website gaat met keuze-informatie, maar om een krant die zijn
informatie ook online aanbiedt, willen we toch een schets geven van de presentatiewijze.
De ziekenhuizen hebben de gegevens zelf aangeleverd.
Soort informatie
Er wordt alleen informatie over ziekenhuizen gepresenteerd door het AD. Er wordt voor
verschillende specialisaties geïntegreerd in één tabel per ziekenhuis informatie
weergegeven. De informatie bestaat uit kwaliteitsinformatie op basis van objectieve
indicatoren en patiëntenoordelen. Er wordt zowel vergelijkende informatie geboden als
informatie per ziekenhuis.
Presentatiewijze
Er wordt een tabelvorm gehanteerd om de resultaten weer te geven: in de rijen staan alle
ziekenhuizen (zonder voorselectie) en in de kolommen staan de plaats en de score van het
ziekenhuis (in procenten). Hoe hoger de score, hoe beter. De score is samengesteld uit
prestaties op achterliggende kwaliteitsaspecten. Als je met de muis op één van de
ziekenhuizen gaat staan verschijnt ook de score van de voorgaande twee jaren. Klikken
op één van de ziekenhuizen geeft uitgebreide informatie op verschillende gedetailleerde
aspecten (detailoverzicht). In de rijen staat een grote hoeveelheid kwaliteitsaspecten over
verschillende specialisaties, en in de kolommen staan opgave en score. Alle informatie
staat in cijfers en woorden weergegeven, er worden geen symbolen gebruikt. In het
rechtermenu bovenaan de pagina bestaan nog opties om de informatie op een andere
manier te bekijken. Via vergelijk ziekenhuizen kun je twee ziekenhuizen selecteren om
met elkaar te vergelijken. Op deze manier krijg je dezelfde informatie als in de optie per
ziekenhuis, maar dan met een extra kolom voor een extra ziekenhuis. Via selecteer
kwaliteitsaspect kun je specifiek voor een bepaald aspect informatie krijgen. Dan
verschijnt weer een top 100, maar dan voor het specifieke aspect dat is geselecteerd. Op
die manier kun je ook een ingreep selecteren (selecteer ingreep) en op postcode
selecteren (zoek op postcode).
Integratie van informatie
Informatie over de prestaties op verschillende specialistische afdelingen wordt
geïntegreerd weergegeven in de tabellen per ziekenhuis. Met behulp van kopjes met
opvulkleur (lichtblauw) wordt het onderscheid tussen de verschillende aspecten
weergegeven. De patiëntenoordelen staan samen met de andere informatie weergegeven
in deze tabellen, maar wel gescheiden door middel van een kopje.
Ontwikkeling van de website
De ziekenhuis top 100 is nu vijf keer jaarlijks uitgevoerd. Wat betreft de laatste meting
geldt dat er voor de tweede keer gegevens van de Vereniging Kind en Ziekenhuis over
kindvriendelijkheid en (prettig) bevallen zijn meegeteld. Het is niet duidelijk hoe de
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website van het AD verder ontwikkeld gaat worden als het gaat om het presenteren van
de informatie van de ziekenhuis top 100.
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3.11

Elsevier (http://www.elsevier.nl/artimg/200709/besteziekenhuizen.pdf; en
http://www.elsevier.nl/bestespecialisten)

Het tijdschrift Elsevier stelt ieder jaar lijsten samen van de beste ziekenhuizen en
specialisten. Naast publicatie in het tijdschrift zelf worden de prestaties van ziekenhuizen
en specialisten ook online beschikbaar gesteld. Ook hier geldt weer dat het niet echt om
een website met keuze-informatie gaat, maar om een tijdschrift dat deze lijst publiceert.
Soort informatie
Er wordt informatie over ziekenhuizen en specialisten gepresenteerd. De aspecten die
voor ziekenhuizen worden gepresenteerd betreffen verschillende soorten informatie, zoals
medisch functioneren, omgang met de patiënt, en faciliteiten, onderzoek en opleiding. Dit
is dus zowel etalage-informatie (zorgaanbod), als kwaliteitsinformatie. De informatie is
verzameld door 5000 deskundigen in de zorg te ondervragen. Voor specialisten werd aan
deskundigen gevraagd een vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van specialisten. Dit
betreft dus alleen kwaliteitsinformatie.
Presentatiewijze
Via Beste ziekenhuizen kom je in eerste instantie op een journalistiek stukje, waarin naar
voren wordt gehaald wat de best en slechtst presterende ziekenhuizen zijn. Via een link
kun je tot de informatie zelf komen, dit is een link naar een PDF bestand. In dit bestand
vindt men een groot overzicht van ziekenhuizen en hun prestaties. De resultaten worden
weergegeven in twee tabellen (de eerste helft van de ziekenhuizen staat in de eerste tabel
en de tweede helft van de ziekenhuizen in de tweede tabel). De ziekenhuizen staan
weergegeven op alfabetische volgorde van de plaats waarin ze zich bevinden. Er worden
acht keuzeaspecten gepresenteerd in de kolommen: zeven aparte aspecten en één
algemeen oordeel (beoordeling totaal). Die zeven aspecten zijn weer opgebouwd uit
achterliggende aspecten, zo blijkt uit het stukje dat geschreven is op de website. Er is
geen informatie te verkrijgen over deze achterliggende aspecten. Met andere woorden: er
zijn geen doorklikmogelijkheden. Er worden symbolen gebruikt om de prestaties weer te
geven, namelijk rondjes: een groen gevuld rondje = uitstekend; een groen ongevuld
rondje = goed; een zwart ongevuld rondje = gemiddeld; een rood ongevuld rondje =
matig; en een rood gevuld rondje = slecht.
Via Beste specialisten kom je in eerste instantie weer op een journalistiek stukje, waarin
naar voren wordt gehaald wat de best en slechtst presterende ziekenhuizen zijn als het
gaat om de specialisten. Onderaan de pagina vind je links naar de informatie met de
prestaties van ziekenhuizen per regio. Er zijn vijf links voor vijf verschillende
specialismen. In de rapporten staan de percentages positieve oordelen in staafdiagrammen
afgezet tegen het gemiddelde (een rode lijn). Hoe groter de staafjes hoe beter. De
ziekenhuizen staan gerangschikt op prestatie. Opvallend is dat niet alle ziekenhuizen
onder elkaar staan, maar dat ze gegroepeerd staan per regio. Voor elk specialisme wordt
een ander kleur staafjes gebruikt (algemene chirurgie = roze; cardiologie = blauw;
gynaecologie = groen; interne geneeskunde = paars; orthopedie = oranje). De scores zijn
samengesteld uit prestaties op verschillende achterliggende aspecten, zoals medische
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deskundigheid, begrip voor de patiënt, oog voor medische vernieuwing, een goede
samenwerking met de huisarts en de bereidheid om elkaar onderling te corrigeren.
Integratie van informatie
De verschillende kwaliteitsaspecten van de ziekenhuizen (die verschillende typen
informatie vertegenwoordigen) worden geïntegreerd weergegeven in één overzichtstabel.
Alle aspecten worden bovendien op eenzelfde manier weergegeven: door middel van
rondjes met kleuren. Wat betreft de informatie over de specialisten wordt er maar één
score weergegeven door middel van een percentage. Deze lijkt te zijn samengesteld uit
verschillende achterliggende aspecten, die verschillende soorten informatie weergeven
(zoals medische deskundigheid en begrip voor de patiënt).
Ontwikkeling van de website
Het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ wordt jaarlijks uitgevoerd. Vorig jaar is er voor
het eerst op verschillende hoofdpunten beoordeeld, met elk hun eigen winnaar. Het is niet
duidelijk hoe de website van Elsevier verder ontwikkeld gaat worden wat betreft de
presentatie van de informatie over ziekenhuizen en specialisten.
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3.12

Vaatpatienten (www.vaatpatient.nl)
Deze website is een initiatief van de Vereniging van Vaatpatiënten. De website, die meer
dan alleen keuze-informatie biedt, heeft als belangrijk onderdeel keuze-informatie via
Kies ziekenhuis.
Soort informatie
Er wordt alleen informatie over ziekenhuizen aangeboden, en zowel etalage-informatie
als kwaliteitsinformatie. De kwaliteitsinformatie is gebaseerd op gegevens die de
ziekenhuizen zelf aanleveren in de vragenlijsten die door Mediquest zijn uitgezet. Ook
wordt er een keurmerk gegeven door de Vereniging van Vaatpatiënten. Naast de
informatie over ziekenhuizen biedt de website ook ervaringsverhalen van patiënten. Deze
zijn niet specifiek bedoeld om patiënten te informeren over de kwaliteit van ziekenhuizen,
maar meer op de ervaringen met de ziekte en de zorg in het algemeen.
Presentatiewijze
Via Kies ziekenhuis moet je eerst je postcode invoeren. Dan wordt er gezocht naar
ziekenhuizen in de regio van die postcode. Je komt direct op een overzichtstabel met in
de rijen de ziekenhuizen en in de kolommen de keuzeaspecten. Het keurmerk wordt door
middel van symbolen gepresenteerd. Er wordt een selectiemogelijkheid geboden door
links op de pagina maximaal drie ziekenhuizen aan te vinken om verder te vergelijken.
Dan kom je op een overzicht met in de rijen meer gedetailleerde aspecten en in de
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kolommen drie ziekenhuizen. Dit detailoverzicht biedt kwaliteitsinformatie op basis van
bestaande registraties. De verschillende hoofdaspecten worden van elkaar onderscheiden
door het gebruik van kopjes en kleuren. Alle informatie wordt hier gepresenteerd door
middel van woorden en cijfers. Via het hoofdoverzicht kun je ook doorklikken per
ziekenhuis. Dan krijg je dezelfde informatie als bij het vergelijken van drie ziekenhuizen,
maar dan alleen voor dat ene ziekenhuis.
Integratie van informatie
In de detailoverzichten wordt etalage-informatie (zorgaanbod) geïntegreerd weergegeven
met kwaliteitsinformatie (uitkomsten). De ervaringsverhalen van patiënten zijn niet
geïntegreerd met de tabellen, maar zijn te vinden op een ander deel van de website.
Ontwikkeling van de website
Het is niet duidelijk hoe de website van de Vereniging van Vaatpatiënten verder
ontwikkeld gaat worden wat betreft de presentatie van de informatie over ziekenhuizen en
specialisten.
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4 Australië

Er is slechts één website gevonden in Australië die vergelijkende informatie over de zorg
publiek maakt.

4.1

Your hospitals (http://www.health.vic.gov.au/yourhospitals/index.htm)
Deze website is een initiatief van het ‘Consumer Participation and Information Program’.
Het is een lokaal initiatief in de staat Victoria en presenteert informatie over de prestaties
van publieke ziekenhuizen. De website staat onder toezicht van ‘the Performance
Reporting and Analysis Unit’ en de ‘Funding Health and Information Policy Branch’. De
laatste organisatie is verbonden aan het ‘Metropolitan Health and Aged Care Services
Division of the Victorian State Government’. Het doel van de website is om informatie te
bieden aan patienten, verzorgers, en medisch professionals.
Soort informatie
Er wordt alleen informatie over ziekenhuizen aangeboden. Vergelijkende informatie is
verzameld op basis van prestatie-indicatoren. Ook bestaat de mogelijkheid om rapporten
te downloaden over patiënttevredenheid, maar deze bieden geen vergelijkingen tussen
ziekenhuizen.
Presentatiewijze
De startpagina geeft een uitleg over de metingen. Daarna kun je PDF rapporten per half
jaar downloaden. Deze bevatten nauwelijks vergelijkende informatie per ziekenhuis, maar
vrijwel alleen algemene informatie over de gehele ziekenhuissector. In de appendix van
de rapporten is informatie per ziekenhuis weergegeven. Deze informatie wordt
weergegeven in tabellen per ziekenhuis en er worden alleen woorden en cijfers gebruikt.
De tabel bestaat uit drie belangrijke onderdelen: 1) Patient treated; 2) Emergency
department patients; en 3) Elective surgery. Ook kun je via de link Patient Satisfaction
een apart rapport downloaden met informatie over patiënttevredenheid. Hierin staat zoals
gezegd geen vergelijkende informatie.
Integratie informatie
Verschillende soorten informatie worden in een tabel onder elkaar weergegeven per
ziekenhuis.
Ontwikkeling van de website
De informatie op Your Hospitals wordt elke zes maanden ververst met informatie van
nieuwe metingen. Over de ontwikkeling van de presentatiewijzen op deze website is
verder niets bekend.
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5 Canada

Er zijn geen websites in Canada gevonden die keuze-informatie over de zorg aan
consumenten presenteren. Transparantie en ‘accountability’ staan wel op de agenda in
Canada, maar de daadwerkelijke ondersteuning van consumentenkeuzes door middel van
vergelijkende informatie is er niet of nauwelijks (Morris en Zelmer, 2005). Er is wel één
website gevonden die vergelijkende informatie aanbiedt over ziekenhuizen, maar deze is
niet opgezet voor consumenten. Toch wordt deze website hieronder kort besproken,
omdat het de enige website is die gericht is op transparantie en vergelijkende informatie,
en omdat de informatie wel beschikbaar is voor consumenten.

5.1

Hospital report (www.hospitalreport.ca)
Deze website is een lokaal initiatief van de HHRC (Hospital Report Research
Collaborative), waarbij informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen in de regio Ontario
met elkaar vergeleken kan worden. Deze site biedt openbare rapporten (te downloaden als
PDF files) voor de prestaties van ziekenhuizen op verschillende specialismen. De
rapporten zijn te downloaden maar eigenlijk niet primair bedoeld voor de consument.
Soort informatie
De website biedt informatie over ziekenhuizen, en wel voor de volgende soorten zorg:
acute zorg (Acute Care), complexe langdurige zorg (Complex Continuing Care), en
spoedeisende hulp (Emergency Department Care). Ook zijn er rapporten beschikbaar
voor revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg, die worden geboden in
ziekenhuizen.
Presentatiewijze
Op de startpagina kun je zoeken per jaar of per soort zorg (acute zorg, revalidatiezorg,
complexe langdurige zorg, en spoedeisende zorg). In de rapporten wordt met behulp van
verschillende kleuren duidelijk om welke verschillende soorten informatie het gaat. Deze
kleuren worden consequent gebruikt in alle rapporten (blauw = indicatoren; rood =
tevredenheid; groen = klinische en zorguitkomsten; grijsblauw = financiële prestaties).
Voor alle sectoren wordt met dezelfde soorten indicatoren gewerkt en ook consequent
met dezelfde kleuren.
Ontwikkeling van de website
De informatie op deze website wordt al toen jaar verzameld en openbaar gemaakt. Elk
jaar verschijnen er nieuwe rapporten met nieuwe informatie. De laatste jaren zijn de
metingen aangepast als het gaat om meetmethoden, de scope van de zorg en de
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introductie van online publicatie. Wat betreft de ontwikkeling van de presentatiewijzen is
verder niets bekend.
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6 Denemarken

Er is in Denemarken één website gevonden die keuze-informatie aan consumenten
presenteert.

6.1

Sundhed (http://www.sundhed.dk)
Deze website is een initiatief van het Ministerie voor Volksgezondheid in Denemarken.
Er worden verschillende soorten informatie -die op nationaal niveau worden verzameldgepresenteerd aan consumenten, expliciet om hun keuze in de zorg te ondersteunen. Maar
ook wordt er informatie aangeboden over adresgegevens van zorginstellingen en artsen,
evenals praktische informatie over ziektes en aandoeningen. Het deel sundhetkvalitet is
een subsite die wordt beheerd door de ‘National Board of Health’, maar de informatie op
deze site is ook via www.sundhet.dk beschikbaar.
Soort informatie
Er worden verschillende soorten informatie aangeboden, namelijk etalage-informatie
(contactgegevens en wachttijden) en kwaliteitsinformatie ( zowel op basis van objectieve
indicatoren als op basis van enquêtes onder patiënten). De kwaliteitsinformatie is
gebaseerd op bestaande registraties.
Presentatiewijze
Op de overzichtpagina kun je klikken op Behandling. Via deze weg kan vergelijkende
informatie gevonden worden. De eerste mogelijkheid is wachttijden (klikken op
ventetider). Je kunt dan per aandoening selecteren voor welke onderzoeken /
behandelingen je wachttijden wilt weten. Je krijgt per onderzoek / behandeling een tabel
met in de rijen de ziekenhuizen en in drie kolommen de aspecten rondom wachttijden. De
tweede mogelijkheid is informatie over kwaliteit van behandelingen. Dan kom je op een
keuze menu met drie symbolen 1) Vaelg sygdom/behandling; 2) Vaelg nogletal; 3)
Afgraens geografisk. Via het eerste en tweede menu kom je tot vergelijkende informatie.
Het eerste geeft alleen het algemene karakter van het ziekenhuis weer in sterren. Het
wordt niet duidelijk wat de sterren precies inhouden. Als je een ziekte of behandeling
selecteert verschijnt een overzicht van ziekenhuizen en klinieken voor de behandeling van
de ziekte of het uitvoeren van de behandeling. Het tweede wordt als volgt weergegeven:
‘Vergelijk ziekenhuizen door te kiezen tussen de belangrijkste cijfers als patiënttevredenheid, hygiëne, wachten en nog veel meer’. Er worden enkele belangrijke cijfers
over de ziekenhuizen gepresenteerd, sommige voor de behandeling van ziekten. Je kunt
verder klikken op welke aandoening en kun je zelf de tabel met vergelijkende informatie
groter of kleiner maken door de aspecten aan te klikken die je wilt bekijken. Op die
manier wordt kwaliteitsinformatie geïntegreerd aangeboden zoals de consument dat zelf
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wenst. Alle kwaliteitsinformatie wordt gepresenteerd in cijfers (percentages) met
daarachter tussen haakjes een hoofdletter. Het wordt niet duidelijk wat die letters
betekenen. De derde optie kun je gebruiken om de lijst met ziekenhuizen te beperken tot
een bepaalde afstand. Via Behandling kun je ook tot informatie komen over richtlijnen en
ook via dit keuzemenu kun je tot patiëntenervaringen komen. In een keuzeoverzicht kun
je ofwel één kwaliteitsaspect aanklikken of kiezen voor weergave van alle
kwaliteitsthema’s. Op dezelfde pagina kun je alle ziekenhuizen aanvinken waarvoor je
info wilt zien. (voorbeeld psychiatrie).
Klikken op Patienters oplevelser på landets sygehuse geeft resultaten van een algemene
enquete onder patienten. Via Om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
kun je meer lezen over het onderzoek. Alle kwaliteitsaspecten bestaan weer uit
achterliggende aspecten waarop de informatie vanzelf gepresenteerd wordt. De informatie
wordt per thema in een tabel weergegeven met in de rijen de ziekenhuizen en in de
kolommen de percentages gegeven antwoorden (ja/nee) plus een symbool dat
waarschijnlijk de kwaliteit in het algemeen moet aangeven.(placering: g of u of 0). Je
kunt in de rijen ook doorklikken op een ziekenhuis. Dan krijg je algemene informatie
zoals contactgegevens, maar geen kwaliteitsgegevens.
Integratie van informatie
Er worden aparte pagina’s gebruikt voor de presentatie van verschillende soorten
informatie (wachttijden, kwaliteitsinformatie en informatie verzameld op basis van
richtlijnen).Wat betreft kwaliteitsinformatie kan de consument zelf verschillende aspecten
toevoegen aan een tabel waardoor verschillende soorten informatie ook geïntegreerd
gepresenteerd kunnen worden.
Ontwikkeling van de website
De informatie op deze website is gebaseerd op bestaande registraties en worden
voortdurend bijgewerkt. Wat betreft de ontwikkeling van deze website en de gehanteerde
presentatiewijzen is niets bekend.
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7 Duitsland

In totaal zijn er vijf websites in Duitsland gevonden die op één of andere manier keuzeinformatie over de zorg aan consumenten presenteren. Slechts één daarvan is een website
die als onafhankelijke aanbieder keuze-informatie presenteert (die Weisse Liste). De
overige websites zijn lokale initiatieven van ziekenhuizen zelf, waarvan er bij één website
(kliniken rhein ruhr) wordt samengewerkt met het Picker Instituut Duitsland.

7.1

Weisse Liste (http://www.weisse-liste.de)
Deze website is een initiatief van de Bertelsmann Stiftung, in samenwerking met
patiëntenorganisaties. Het doel van deze website, die vanaf juni 2008 beschikbaar is, is
om uitgebreide, betrouwbare informatie te bieden over de kwaliteit van de zorg in
Duitsland. De website presenteert op dit moment keuze-informatie over meer dan 2000
ziekenhuizen. Naast keuze-informatie biedt de website ook informatie over medische
termen, om consumenten te informeren en te emanciperen.
Soort informatie
Vooralsnog is alleen informatie beschikbaar over ziekenhuizen. Er worden twee soorten
informatie aangeboden: kwaliteitsdata afkomstig van de ziekenhuizen zelf, die ze iedere
twee jaar moeten aanleveren, en informatie gebaseerd op patiëntenervaringen. De
informatie gebaseerd op patiëntenervaringen is momenteel nog niet beschikbaar en
verschijnt eind 2008. De informatie van de ziekenhuizen zelf bestaat uit etalageinformatie en kwaliteitsinformatie op basis van bestaande registraties.
Presentatiewijze
De startpagina geeft mogelijkheden om op verschillende manieren te kiezen: door zelf
naar een ziekenhuis te zoeken op bepaalde kenmerken (Krankanhaussuche), door te
zoeken op anatomie (Korperregionen), op regio (nach Ort oder Krankenhaus), of via een
uitgebreide keuzehulp (Suchassistent). Niet alle mogelijkheden leveren vergelijkende
keuze-informatie op. Via Krankenhaussuche komt men op vergelijkende keuzeinformatie. Je typt zelf een aandoening in en een bepaalde afstand van je woonplaats. Dan
geeft de website allerlei mogelijke aandoeningen die te maken hebben met wat jij hebt
ingetypt, en daarna moet je kiezen tussen de Suchassistent en het Schnellansicht. De
Suchassistent is een uitgebreide manier van zoeken, terwijl het Schnellansicht een snel
overzicht geeft.
Via het Schnellansicht verschijnt een overzichtstabel met in de rijen de ziekenhuizen en
in de kolommen een aantal kenmerken om te vergelijken (test invoer astma: 1. Afstand; 2.
Aantal behandelingen 3. Aantal patiënten dat opgenomen is geweest (onderverdeeld bij
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artsen, medisch personeel en verpleging) en 4. Aandeel van de behandelingen in alle
behandelingen). Via een menubalk rechtsboven kun je ook nog andere informatie
opvragen dan deze ‘basisinformatie’, zoals prestatie-kenmerken (Leistungskennzahlen),
personele bezetting, en DMP Teilnname. Rechts op het scherm kun je vervolgens
ziekenhuizen in hun geheel of afdelingen aanvinken om verder te vergelijken. Dan krijg
je zeer gedetailleerde informatie in tekst (woorden) en getallen, bijvoorbeeld over
prestatie-indicatoren.
Integratie van informatie
Er is een beperkte mate van integratie van verschillende soorten informatie. Via het
Schnellansicht zijn wel verschillende soorten informatie beschikbaar, maar je moet via de
menubalk kiezen voor het soort informatie (basisinformatie, personele bezetting,
prestatiekengetallen en DMP deelname) en je krijgt per keer slechts één soort informatie
te zien. Binnen deze ‘hoofdsoorten’ informatie worden verschillende onderdelen wel
geïntegreerd weergegeven. Zo worden bij de basisinformatie gegevens gepresenteerd
over afstand en het aantal verrichte behandelingen, met behulp van verschillende
presentatiewijzen (symbolen).
Ontwikkeling van de website
Op dit moment is er alleen informatie over ziekenhuizen beschikbaar op de Weisse Liste.
Uit de ingevulde vragenlijst blijkt dat er plannen bestaan om op korte termijn ook met
informatie over verpleeghuizen en revalidatiezorg te komen. Verder wordt de informatie
op de website eind 2008 aangevuld met informatie op basis van patiëntenervaringen, die
met behulp van speciaal daartoe samengestelde vragenlijsten wordt verzameld. Qua
presentatiewijze wordt voor de patiëntenervaringen voor een afwijkende systematiek
gekozen dan de huidige gebruikte presentatiewijzen voor de andere keuzeaspecten,
namelijk staafdiagrammen in stoplichtkleuren. Hiervoor wordt expliciet gekozen omdat
uit focusgroepsgesprekken met Duitse patiënten consequent naar voren kwam dat
informatie op basis van patiëntenervaringen het meest belangrijk is voor de
ziekenhuiskeuze. Deze staafdiagrammen zullen in het Schnellansicht in de
basisinformatie (Basis-Informationen) worden opgenomen. De informatie over
patiëntenervaringen wordt op een manier verzameld die vergelijkbaar is met de CQ-index
systematiek, maar dan met gebruik van één uniforme vragenlijst alle aandoeningen. Er
vindt verder voortdurend onderzoek plaats naar het gebruik van de informatie. Dit wordt
uitgevoerd via een externe organisatie die experimenten doet met oogbewegingen en
cognitieve tests.
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7.2

Kliniken Rhein Ruhr (http://www.kliniken-rhein-ruhr.de)
Deze website is een initiatief van het Initiativkreis Ruhrgebiet Verwaltungs-GmbH, een
samenwerkingsverband van ziekenhuizen in de regio Rhein-Ruhr. Verder wordt er
samengewerkt met het Picker Instituut Duitsland. Het biedt keuze-informatie aan
consumenten. Een gedeelte van de site in het Engels beschikbaar
Soort informatie
De website presenteert informatie over ziekenhuizen in een bepaalde regio van Duitsland.
Het bestaat uit verschillende soorten informatie, namelijk informatie gebaseerd op
patiënttevredenheid, oordelen van artsen, het aantal ingrepen, kwaliteit van de
behandeling, contactgegevens, en voorzieningen in ziekenhuizen. Kort gezegd, zowel
etalage-informatie als verschillende soorten kwaliteitsinformatie zijn beschikbaar op deze
website.
Presentatiewijze
Op de startpagina kan men zoeken op gemeente of op vakafdelingen van een ziekenhuis.
Klikken op een gemeente geeft een gedetailleerde geografische kaart van de gemeente
met de ziekenhuizen als icoontjes. Klikken op één van die icoontjes geeft een pagina weer
met algemene informatie over dat ziekenhuis. Er staan tabbladen weergegeven waarop
men specifieke informatie over het ziekenhuis kan vinden, grotendeels gebaseerd op
objectieve kwaliteitsindicatoren. Via een menu links op het scherm kan ook specifieke
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informatie gevonden worden over verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Alle
informatie wordt in tekst (woorden) en getallen gepresenteerd. Klikken op vakafdeling
geeft opties voor verschillende ziekenhuisspecialismen en via die weg kom je op een
grote overzichtstabel met informatie over alle ziekenhuizen in de regio. Er wordt qua
presentatie gebruik gemaakt van kleuren en symbolen (thermometers). In de rijen staan de
ziekenhuizen en in de negen kolommen staan de kwaliteitsindicatoren gepresenteerd. Je
kunt rechtsonder in het scherm ook doorklikken op meer gedetailleerde informatie. Dan
wordt de tabel nog groter met nog meer aspecten en ook getallen in plaats van
thermometers bij bepaalde aspecten. Klikken op één van de ziekenhuizen brengt je weer
bij de algemene informatie die ook te vinden was via gemeente. Klikken op één van de
aspecten in de kolommen zorgt ervoor dat de ziekenhuizen worden gesorteerd op dat
bepaalde aspect (het best presterende ziekenhuis komt dan bovenaan te staan). De
thermometers geven aan hoe goed de zorg is: hoe meer gevuld hoe beter (dit wordt
overigens nergens expliciet vermeld: informatie verkregen via e-mailcontact). Als je
sorteert wordt echter het ziekenhuis met de minst gevulde thermometer bovenaan in de
lijst gepresenteerd.
Integratie van informatie
In de tabel per ziekenhuis wordt zowel etalage-informatie als kwaliteitsinformatie
gebaseerd op bestaande registraties gepresenteerd, maar wel afzonderlijk per tabblad. In
de overzichtstabel met meerdere ziekenhuizen is sprake van meer integratie van
verschillende soorten informatie. Er worden vier soorten informatie gepresenteerd in één
tabel, en de verschillende soorten zijn herkenbaar door middel van kleurgebruik
(Zufriedenheit der patienten = licht oranje; Empfehlungs-rate = geel; Anzahl der Eingriffe
= donkerroze; Behandlungsqualität = lichtroze).
Ontwikkeling van de website
De presentatiewijze met behulp van thermometers is gekozen om twee redenen. De eerste
reden is dat men graag een snelle visuele weergave van resultaten wilde presenteren, in
plaats van alleen getallen. De tweede reden is dat men verschillende soorten informatie
door middel van één consequent gebruikte presentatiewijze wilde weergeven. Er is vrij
veel moeite gedaan om de informatie in de thermometers gemakkelijk interpreteerbaar te
laten zijn en ook vergelijkbaar met elkaar. Verder is er niets specifiek bekend over de
verdere ontwikkeling van de website.
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7.3

Klinikfuehrer Rheinland (http://www.klinikfuehrer-rheinland.de)
Initiatief van het Krankenhauszweckverband Köln, Bonn und Region (KHZV), een
samenwerkingsverband van 159 van de 180 ziekenhuizen in de regio Rheinland. Er wordt
vergelijkende informatie gepresenteerd, waarvan het doel is om consumenten te
ondersteunen bij hun keuzes in de zorg in de regio waarin zij wonen. De ziekenhuizen
leveren de informatie aan in Excel formats die worden geleverd door de KHZV.
Soort informatie
Op deze website is alleen informatie beschikbaar over ziekenhuizen in de regio
Rheinland. Er wordt etalage-informatie geboden, maar ook vergelijkende
kwaliteitsinformatie in de vorm van prestatie-indicatoren. Het betreffen gegevens die de
ziekenhuizen zelf hebben verzameld.
Presentatiewijze
Op de startpagina staat een plaatje van een man, een vrouw, en een kind, met behulp
waarvan je voor verschillende aandoeningen kunt zoeken. Als je op die manier een
aandoening aanvinkt kom je direct op een overzichtspagina met informatie over de
ziekenhuizen binnen het samenwerkingsverband. De tabel toont beperkte informatie over
de ziekenhuizen in een aantal kolommen. Er wordt in de vergelijkingstabel alleen
beschrijvende informatie weergegeven: de afdelingen die er bestaan voor de
geselecteerde aandoening, het aantal patiënten dat wordt behandeld en drie symbolen die
met kwaliteit te maken hebben.
De symbolen zeggen op zich nog niets over de kwaliteit van de ziekenhuizen: voor ieder
ziekenhuis staan de drie symbolen weergegeven. Ze zijn bedoeld om verder op te klikken
als je meer informatie wilt hebben. Klikken op het eerste symbool (Strukturdaten) levert
voor het betreffende ziekenhuis informatie over structuurkenmerken op. De informatie is
echter niet meer specifiek voor de aandoening, maar voor het hele ziekenhuis en voor alle
vakafdelingen in het betreffende ziekenhuis. Er zijn verschillende tabbladen waarop je
verder kunt klikken. Op die manier is ook kwaliteitsinformatie te vinden. Je kunt zelfs
weer ziekenhuizen vergelijken waarbij er algemene informatie in staafdiagrammen en
door middel van symbolen wordt aangeboden. Het ziekenhuis waarop is geklikt staat
bovenaan weergegeven, en daaronder staan de prestaties van alle ziekenhuizen in de
buurt. De gebruikte symbolen zijn stoplichten: groen = qualitativ unauffällig (= goed);
oranje = wird erneut geprüft; rood = qualitativ auffällig (= minder goed). De
ziekenhuizen staan in alfabetische volgorde. Het is een algemenen oordeel (Kennzahl) dat
is opgebouwd uit achterliggende prestatie-indicatoren. Klikken op het tweede symbool is
vooralsnog onmogelijk. Het lijkt de bedoeling dat ziekenhuizen hier zelf een stukje met
kerngegevens presenteren over hun kwaliteit en/of prestaties (Das Krankenhaus zeigt hier
seine Qualitätskennzahlen an). Klikken op het derde symbool (Der eigene
Qualitätsbericht des Krankenhauses kann hier heruntergeladen werden) geeft een link
naar PDF files met daarin de kwaliteitsinformatie die ziekenhuizen in een eigen document
hebben gemaakt (Qualitatsberichte).
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Ontwikkeling van de website
Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat er binnenkort ook informatie beschikbaar
komt die gebaseerd is op patiëntenervaringen. Men heeft presentatiewijzen getest onder
consumenten, maar ook voorgelegd aan experts (vertegenwoordigers van een grote
zorgverzekeraar en de minister van volksgezondheid in de deelstaat Nordrijn Westfalen).
De resultaten waren dat de presentatiewijzen gemakkelijk te begrijpen waren en dat de
website bruikbaar is. Bovendien geeft men aan gebruik te hebben gemaakt van de
wetenschappelijke kennis die er bestaat over presentatiewijzen.

Keuze-informatie in de zorg, NIVEL 2008

67

68

Keuze-informatie in de zorg, NIVEL 2008

7.4

Hamburger Krankenhausspiegel (http://www.hamburgerkrankenhausspiegel.de)
Deze website is een gezamenlijk initiatief van 25 ziekenhuizen in de regio Hamburg, in
samenwerking met andere organisaties. Het doel van de website is om openheid te bieden
over de geleverde kwaliteit in de ziekenhuizen, en daarmee het vertrouwen van de
consument in de gezondheidszorg te vergroten. Maar daarnaast is het ook een doel dat
ziekenhuizen hun eigen kwaliteit gaan verbeteren.
Soort informatie
De website biedt informatie over ziekenhuizen in de regio rondom Hamburg aan, en wel
over tien verschillende soorten behandelingen. De website biedt verschillende soorten
informatie, namelijk kwaliteitsgegevens op basis van objectieve indicatoren en etalageinformatie zoals informatie over het zorgaanbod.
Presentatiewijze
De beginpagina geeft vrij algemene informatie. Voor keuze-informatie kun je
doorklikken op verschillende behandelingen via Qualitättsergebnisse. Klikken op één van
deze behandelingen geeft direct een grafische weergave van resultaten. Het zijn
staafdiagrammen die de aantallen patiënten per jaar per ziekenhuis weergeven. Via het
menu links (Qualitätsmerkmale) kun je verder klikken om kwaliteitsinformatie op te
zoeken. Via de staafdiagrammen wordt meer gedetailleerde informatie weergegeven. De
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staafjes geven percentages weer. Soms betekent een groter percentage een betere prestatie
en soms betekent een kleiner percentage een betere prestatie. Dit staat steeds erboven in
de tekst uitgelegd. Bovendien staan de ziekenhuizen steeds gesorteerd van best
presterende naar slechtst presterende weergegeven en wordt met behulp van drie kleuren
aangegeven hoe de kwaliteit is (groen, geel en rood). Sommige aspecten worden door
aantallen patiënten weergegeven. Onderin het staafdiagram worden door middel van een
andere kleur twee staven weergegeven die het gemiddelde aangeven van alle
ziekenhuizen samen en van heel Duitsland. De kwaliteitskenmerken lijken allemaal
objectieve prestatie-indicatoren te zijn, en er worden ook mortaliteitsgegevens
gepresenteerd. Op de startpagina kun je via Kliniken ook informatie per individueel
ziekenhuis verkrijgen.
Ontwikkeling van de website
Er is een vrij uitgebreid model ontwikkeld van indicatoren waarop gemeten wordt. Er zijn
vooralsnog tien behandelingen en aandoeningen geselecteerd warvoor keuze-informatie
beschikbaar is. Op de website wordt vermeld dat deze aandoeningen / behandelingen zijn
gekozen op basis van de grote frequentie waarmee ze voorkomen, en dat ze dus van
belang zijn voor burgers. De gegevens worden elk jaar opnieuw verzameld en
gepresenteerd. Wat betreft de presentatiewijze van de informatie is verder niets bekend.
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7.5

Klinikbewertungen (http://www.klinikbewertungen.de)
Deze website is een initiatief van MedizInfo, een organisatie die onafhankelijke
informatie over ziekenhuizen wil aanbieden, gebaseerd op patiëntenervaringen in een
forum setting. Het doel van de website is om consumenten een indruk te geven van een
bepaald ziekenhuis of een afdeling in een ziekenhuis. Ook hoopt men dat de ziekenhuizen
zelf de informatie zullen aangrijpen om hun imago te verbeteren.
Soort informatie
Deze website presenteert informatie over Kliniken (ziekenhuizen). De beoordelingen over
de ziekenhuizen worden gedaan door webbezoekers zelf, die in het ziekenhuis zijn
geweest. Het betreft dus grotendeels informatie gebaseerd op patiëntenervaringen. Op de
website wordt nadrukkelijk vermeld dat het om zeer subjectieve informatie gaat. Verder
biedt de website ook links naar de eigen rapportages van de ziekenhuizen, en dit betreft
dus informatie gebaseerd op de eigen bestaande registraties.
Presentatiewijze
Via het keuzemenu Kliniksuche kun je op plaatsnaam zoeken naar ziekenhuizen. Als je
een letter aanklikt kom je op een overzicht met alle plaatsen in Duitsland die beginnen
met die letter, met daarachter tussen haakjes hoeveel ziekenhuizen er zijn in die plaats.
Klik je vervolgens op één van de plaatsen, dan kom je direct op een pagina met keuzeinformatie. De verschillende ziekenhuizen in de geselecteerde plaats staan gerangschikt
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op prestaties (Gesamtzufriedenheit). De ziekenhuizen staan in principe apart van elkaar
weergegeven door er telkens een regel wit tussen te laten. In die zin kun je niet echt
spreken van een tabel, maar eerder van een lijst van ziekenhuizen waarin ze gerangschikt
staan. Onder de naam van het ziekenhuis staat algemene informatie (contactgegevens) en
een link naar de eigen website van het ziekenhuis. Ook is er een link naar een
geografische kaart en een link naar de eigen verantwoording van kwaliteit (Gesetzlicher
Qualitätsbericht). In de rechterkolom staat de keuze-informatie gepresenteerd. Deze
bestaat uit vijf aspecten die in rijen onder elkaar staan weergegeven:
1) Gesamtzufriedenheit; 2) Qualität der Beratung; 3) Medizinische Behandlung;
4) Verwaltung und Abläufe; 5) Anzahl der Bewertungen. De informatie over de eerste vier
aspecten wordt gepresenteerd door middel van sterren. Er zijn maximaal zes sterren te
verkrijgen voor de ziekenhuizen. Er staat nergens uitleg over de sterren. Het laatste aspect
(Anzahl der Bewertungen) betekent hoeveel beoordelingen er tot nu toe zijn gegeven door
webbezoekers. Je kunt ook klikken op Bewertungen ansehen en dan kun je specifiek
iedere beoordeling bekijken. Er bestaat de optie om zelf een beoordeling toe te voegen
over het ziekenhuis via Eigene Bewertung angeben. Dan moet je wel specificeren over
welke behandeling / aandoening het gaat. In de gepresenteerde informatie in het overzicht
is daarover echter geen informatie terug te vinden, tenzij je de uitgebreide informatie van
de beoordelaars bekijkt.
Integratie van informatie
Er wordt feitelijk maar één soort informatie gepresenteerd, namelijk informatie gebaseerd
op de ervaringen van patiënten die de website bezoeken. Deze bestaat uit vier aspecten,
die geïntegreerd staan weergegeven in de kolom achter de ziekenhuizen, en consequent
door middel van één presentatiewijze, namelijk de zes sterren systematiek.
Ontwikkeling van de website
Op de website zelf kan men lezen dat de website zich heeft ontwikkeld vanuit het idee dat
een vrije uitwisseling van informatie en meningen op het internet belangrijk is voor
consumenten. Er is verder geen informatie gevonden over de ontwikkeling van de
presentatiewijzen op deze website.
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8 Engeland

In totaal zijn er zeven websites gevonden in Engeland (het Verenigd Koninkrijk) die
keuze-informatie over de zorg aan consumenten presenteren.

8.1

Dr. Foster (http://www.drfoster.co.uk; http://www.drfosterintelligence.co.uk)
De bekendste website met keuze-informatie over de zorg voor consumenten in Engeland
is de website Dr. Foster. Deze website –opgericht in 2001- is een privaat initiatief in
samenwerking met the Information Centre for health and social care. Het doel van de
website is om informatie aan consumenten en professionals aan te bieden zodat de
kwaliteit van de zorg uiteindelijk verbeterd wordt.
Soort informatie
De Dr. Foster website biedt keuze-informatie over ziekenhuizen, gespecialiseerde
klinieken (birth units, breast cancer clinics, infertiliy clinics), en complementary
practitioners. Er worden verschillende soorten informatie aangeboden aan de consument:
etalage-informatie zoals wachttijden, maar ook medisch inhoudelijke informatie en
andere kwaliteitsinformatie.
Presentatiewijze
Via de beginpagina ga je naar Information for the public. Via deze weg kun je zoeken
naar ziekenhuizen, gespecialiseerde klinieken of individuele artsen.
Via Hospitals komt men op een overzicht waarmee op verschillende manieren verder
gezocht kan worden: via een alfabetische lijst een specifiek ziekenhuis selecteren, of via
postcode een lijst van ziekenhuizen bekijken. Via de eerste weg kom je op gegevens van
het ziekenhuis dat je hebt geselecteerd. Je krijgt keuzemenu’s voor specialisaties en
individuele artsen waarvoor je informatie kunt bekijken. Ook kun je zonder te selecteren
op specialismen via compare hospitals de ziekenhuizen in de buurt van het door jou
geselecteerde ziekenhuis vergelijken op algemene aspecten. Er wordt steeds maar één
kwaliteitsaspect weergegeven in de tabel (standaard staat het op wachttijden: waiting time
for hospital appointment). Je kunt via een keuzebalk zelf het kwaliteitsaspect selecteren
dat je wilt zien en daaronder zelfs nog achterliggende informatie. Er is informatie
beschikbaar over mortaliteitsgegevens, aanwezige faciliteiten, opnameduur, het aantal
verrichtingen, heropnames, personeelsbeleid en wachttijden. De informatie wordt
gepresenteerd door middel van horizontale staafdiagrammen, waarbij grotere staafjes
(met hogere percentages) meestal betere prestaties betekenen, maar niet altijd (zoals bij
de mortaliteiteitsdata). Sommige informatie wordt gepresenteerd door sterren, zoals het
aantal afspraken dat wordt afgezegd. Andere informatie staat weergegeven in woorden,

Keuze-informatie in de zorg, NIVEL 2008

75

zoals infectiecontrole. De overall quality of service wordt weergegeven door een indeling
in excellent, good, fair, weak. Via de tweede weg (postcode invoeren) kom je eerst op een
lijst met de dichtst bijzijnde ziekenhuizen. Klik je op één van de ziekenhuizen dan kom je
weer op hetzelfde menu als via de eerste weg, namelijk op de gegevens van het
ziekenhuis dat je hebt aangeklikt. De werkwijze is verder zoals hiervoor beschreven.
Via consultant (individuele artsen) kom je op een pagina waarin je zelf zoekopdracht kan
geven tot het vinden van een consultant. Je kiest uit een keuzemenu voor welke
aandoening of specialisme je een consultant zoekt, en in de regio van welke postcode.
Dan kom je op een lijst met mogelijke consultants. Met behulp van vierkantjes wordt
aangegeven in hoeverre jouw specifieke zoekopdracht matcht met de gevonden arts. Drie
gevulde vierkantjes = best match. Als je op een arts klikt kom je weer op hetzelfde
scherm als via ziekenhuizen bij de artsen.
Via Birth unit werkt het weer hetzelfde als de hospital guide. Als je een specifiek
ziekenhuis selecteert via de alfabetische lijst kom je op een grafische weergave van data
in dat ziekenhuis. Via tabbladen kun je naar andere soorten informatie gaan (drie
soorten). Via Compare Units kom je weer op een zelfde vergelijking als bij de
ziekenhuizen.
Via Complemantary practitioners werkt de website hetzelfde als de hospital guide. Je
vindt informatie door het invullen van je postcode of eventueel door het invullen van de
naam van de arts. Je kunt alleen contactgegevens en enkele beschrijvende gegevens
(aantal werkzame jaren) zoeken binnen de paramedische zorg, en er is geen vergelijkende
keuze-informatie beschikbaar.
Via Breast clinic komt men in een keuzemenu waarin de kliniek geselecteerd moet
worden waar men informatie over wilt hebben. Je komt op een overzicht met
contactgegevens. Via het linkermenu op de pagina kun je gegevens inzien die de
instellingen waarschijnlijk zelf hebben aangeleverd. Het wordt allemaal weergegeven in
cijfers, percentages en woorden, en er is geen sprake van grafische weergave. Je krijgt
heel specifieke kwaliteitsinformatie, maar die is niet vergelijkend van aard.
Via Infertility clinics wordt je doorgelinkt naar een andere website van HFEA Via deze
site kun je met behulp van een uitgebreide zoekfunctie veel kwaliteitsinformatie vinden.
Integratie van informatie
Via de eerste zoektocht naar ziekenhuizen worden wel verschillende soorten informatie
gepresenteerd voor een vergelijking van ziekenhuizen. Deze zijn echter niet tegelijkertijd
beschikbaar, maar dienen te worden aangeklikt in een keuzemenu. Je kunt dus per keer
maar één soort informatie zien. Wel staat er bij al die mogelijkheden steeds de afstand tot
het ziekenhuis weergegeven. Er is dus sprake van zeer beperkte integratie van informatie.
Bij de informatie over birth units zijn ook verschillende soorten informatie beschikbaar,
maar weer gescheiden weergegeven, ditmaal door middel van tabbladen.
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Ontwikkeling van de website
De website heeft zich steeds verder ontwikkeld als het gaat om het aantal zorgsectoren
waarvoor informatie beschikbaar is. In het begin was er alleen informatie over
ziekenhuizen, maar tegenwoordig is er voor veel andere soorten instellingen en andere
zorgsectoren ook informatie te vinden. Op de website is verder te lezen dat er veel tijd en
moeite is gestoken in de het verder ontwikkelen van de methoden van dataverzameling.
In 2005 is bovendien een informatiecentrum opgericht dat zich onder andere bezighoudt
met hoe de informatie meer toegankelijk kan worden gemaakt voor het publiek. Over de
ontwikkeling van specifieke presentatiewijzen is verder geen informatie te vinden.
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8.2

NHS choices (http://www.nhs.uk; http://www.nhsdirect.nhs.uk)
Deze website is een initiatief van de NHS (National Health Services), in samenwerking
met the National Library for Health, the Information Centre for Health and Social Care,
the Healthcare Commission en andere organisaties. Het doel is om consumenten te
ondersteunen bij hun keuzes in de zorg, maar ook over gezondheid in het algemeen.
Soort informatie
Deze website biedt verschillende soorten informatie, maar wel alleen voor ziekenhuizen.
Het gaat om etalage-informatie en kwaliteitsinformatie.
Presentatiewijze
Op de beginpagina kun je kiezen voor Compare Hospitals> where to get treatment. Je
krijgt een alfabetische lijst met onderzoeken / behandelingen waarvoor je informatie kunt
zoeken. Daarna kom je op een pagina waar je een postcode moet invoeren. Daarna volgt
een overzichtstabel met in de rijen verschillende keuzeaspecten en in de kolommen de
verschillende ziekenhuizen, een manier van weergave in een tabel die je niet heel
regelmatig tegenkomt. Misschien is hiervoor gekozen omdat ze de aspecten weergeven
door het hele kwaliteitsitem (afkomstig uit een meting) voluit te presenteren. De website
geeft zelf standaard vier tot vijf ziekenhuizen in de kolommen, maar je kunt er zelf voor
kiezen om er meer toe te voegen via more choice> compare more. De informatie wordt
grotendeels gepresenteerd met behulp van woorden en percentages (dat zijn hele lappen
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tekst) maar af en toe ook met behulp van sterren die gelijk worden uitgelegd. De sterren
betekenen in het ene geval hoe gemiddeld er wordt gescoord (boven of beneden
gemiddeld) en soms letterlijke prestaties in woorden (bijvoorbeeld soms). De overall
quality of service wordt gepresenteerd door middel van de woorden ‘excellent’, ‘good’,
‘fair’ en ‘poor’ en met kleuren. Ook wordt er onderin de tabel een staafje gepresenteerd
dat de overall rating van de websitebezoekers van het betreffende ziekenhuis weergeeft.
Hoe meer dat gevuld is hoe beter, en er is met kleuren gewerkt.
Via tabbladen kun je ook achter deze overzichtstabel meer gedetailleerde informatie
vinden, grotendeels weergegeven door tekst (questions to consider, patient respect). Het
is eigenlijk dezelfde informatie als in de samenvattende tabel, maar met nieuwe
informatie erbij. Ook is er meer uitleg beschikbaar over wat er gemeten is en waarom dat
belangrijk is. People’s opinions gaat over wat andere mensen die de website hebben
bezocht hebben geoordeeld over het ziekenhuis. Dit aspect wordt gepresenteerd door
middel van staafjes die tot een zekere hoogte gevuld kunnen worden. De kleuren geven
aan hoe goed het ziekenhuis presteert. Hospital locations geeft een geografische kaart met
daarop aangegeven de ziekenhuizen die zijn vergeleken (met hoofdletters). Contact and
travel geeft informatie over de adressen, de afstanden en hoe je er kunt komen. Je kunt
ook steeds klikken op de naam van een ziekenhuis. Als je dat doet kom je op een
overzicht met informatie voor dat specifieke ziekenhuis, met daarbij een overall rating
van website bezoekers. Via Choose where to see a specialist (ook via compare hospitals)
kom je op een lijst met aandoeningen waaruit je kunt kiezen. Je krijgt dan stap voor stap
uitgelegd hoe je een behandeling zelf kunt plannen. Via find hospitals (onderaan de
pagina) kun je vervolgens ziekenhuizen zoeken die een behandeling bieden voor de
aandoening die je hebt gekozen. Er volgt eenzelfde overzichtstabel als via compare
hospitals, met dezelfde opzet en verschillende soorten informatie aangeboden via
tabbladen.
Via Compare hospital facilities kom je op een pagina waarop je de faciliteiten kunt
vergelijken. Je krijgt alle ziekenhuizen binnen je postcode of plaats en die kun je één voor
één selecteren (door compare aan te klikken bij de plaatjes, en vervolgens te klikken op
compare hospitals in het linkermenu). Je kunt maximaal vijf ziekenhuizen in één tabel
vergelijken. De tabel is weer opgezet met de ziekenhuizen in kolommen en de aspecten in
rijen. De informatie wordt weergegeven door woorden, staafjes, sterren, en rondjes. Er
wordt ook kwaliteitsinformatie weergegeven. Via more options bovenin de pagina kom je
op een keuzemenu om ook voor andere zorginstellingen naast ziekenhuizen informatie te
vinden. Je krijgt contactinformatie en een geografische kaart met de gevonden
instellingen, maar geen vergelijkende kwaliteitsinformatie.
Integratie van informatie
In de eerste overzichtstabel worden verschillende soorten informatie geïntegreerd
aangeboden. Daardoor is de tabel erg lang (je kunt ver naar beneden scrollen). Etalageinformatie, informatie op basis van objectieve indicatoren, en informatie gebaseerd op
patiëntenervaringen worden door elkaar weergegeven en met behulp van verschillende
presentatiewijzen. Deze verschillende presentatiewijzen zijn niet één op één met de soort
informatie. Via tabbladen in de tabel kun je nog meer informatie verkrijgen, die niet
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geïntegreerd wordt aangeboden. Zo wordt informatie over contact en adressen apart
weergegeven.
Ontwikkeling van de website
Er is geen informatie gevonden over de ontwikkeling van de website en de verdere
ontwikkeling van de gehanteerde presentatiewijzen.
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8.3

Your GP guide (http://www.yourgpguide.org.uk)
Deze website is specifiek opgezet om patiënten te voorzien van informatie over
huisartsenpraktijken, onder andere zodat zij verschillende praktijken met elkaar kunnen
vergelijken. De informatie op deze website is afkomstig van de Quality and Outcomes
Framework (QOF) en van de National Primarcy Care Research & Development Centre.
Soort informatie
Deze website biedt alleen informatie over huisartsenzorg. Er worden verschillende
soorten informatie gepresenteerd, zoals prestatie-indicatoren die de aanbieders van zorg
zelf aanleveren en etalage-informatie (beschrijvende informatie over de
huisartsenpraktijken). Maar er is ook (beperkte) informatie beschikbaar over
patiëntenervaringen. Dit hangt ervan af of de betreffende huisartsenpraktijk de ‘Patient
GPAQ survey’ heeft laten invullen door haar patiënten.
Presentatiewijze
Op de startpagina kan men kiezen uit drie opties voor het verkrijgen van verdere
informatie: 1) Find out more about a particular practice; 2) Compare what different
practices have to offer you and your family; en 3) Find out how well the practices are
performing.
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Via Find out more about a particular practice kom je op een alfabetische lijst met
overkoepelende organisaties (PCO’s), waar per regio in Engeland praktijken onder vallen.
(primary care organisations). Je kunt er daar één van aanklikken voor meer informatie
over de praktijken die er bij zijn aangesloten. Als je vervolgens een specifieke praktijk
aanklikt wordt informatie voor die praktijk weergegeven. Allereerst verschijnt een
practice overview, waarin praktijken waarschijnlijk zelf een beschrijving geven van hun
diensten. In het linkermenu op de pagina staan aspecten waarop men kan kiezen, zoals
appointments and information en medical care peformance. Bijna al deze keuzes geven
beschrijvende informatie over het personeel en de gang van zaken in de praktijk. De
keuze medical care performance biedt kwaliteitsinformatie in staafdiagrammen voor de
betreffende praktijk, samen met informatie voor de hele regio. Het zijn verticale
staafdiagrammen, wat je niet vaak tegenkomt. Er worden zes kwaliteitsaspecten
gepresenteerd, namelijk algemene scores voor vijf aandoeningen en een voor de
algemene organisatie van zorg. De data zijn afkomstig van de QOF. Het lijkt erop dat
hogere percentages betere scores impliceren, maar dat staat nergens uitgelegd.
Via Compare what different practices have to offer you and your family en Find out how
well the practices are performing kom je op precies hetzelfde keuzemenu als via de eerste
weg. Dit werkt verder precies hetzelfde.
Integratie van informatie
Hoewel er verschillende soorten informatie beschikbaar zijn, worden ze erg los van elkaar
weergegeven. Dit hangt waarschijnlijk ook samen met het feit dat er geen expliciete
vergelijkingen tussen praktijken mogelijk zijn, maar alleen informatie op te zoeken is per
praktijk. Verschillende soorten informatie verschijnen in beeld afhankelijk van wat je in
het linkermenu aanklikt. Er is één optie (Two opinions of practice) waarin wel getracht
wordt om twee soorten informatie geïntegreerd op één pagina weer te geven, namelijk
informatie gebaseerd op wat de praktijk zelf zegt over haar prestaties, en informatie
gebaseerd op patentenervaringen. Helaas is er op dit moment voor weinig praktijken ook
daadwerkelijk informatie beschikbaar van beide bronnen. Patiëntenervaringen worden
weergegeven door middel van een staafdiagram. De informatie van de praktijk zelf
bestaat uit een eigen beschrijving (een stukje tekst geschreven door de praktijk zelf).
Ontwikkeling van de website
Op de website wordt vermeld hoe deze keuzesite is ontwikkeld en waarop de
presentatiewijzen zijn gebaseerd. Er heeft een onderzoeksproject van drie jaar
plaatsgevonden door twee universiteiten om vast te stellen welke informatie willen zien
en hoe de informatie dan het beste gepresenteerd kan worden zodat het ook bruikbaar is.
Een belangrijk resultaat uit dat onderzoek was dat de consumenten sceptisch waren ten
aanzien van ranglijstjes en vergelijkende informatie. Daarom is ervoor gekozen om de
resultaten van een praktijk alleen te vergelijken met het gemiddelde over andere
praktijken en geen vergelijkende lijstjes aan te bieden. Uit het onderzoek kwam verder
naar voren dat consumenten graag informatie zien die afkomstig is van verschillende
bronnen. Daarom is ervoor gekozen om per praktijk informatie uit verschillende bronnen
aan te bieden op één pagina. Een ander resultaat was dat consumenten ook graag willen
weten wat een huisartsenpraktijk over zichzelf te zeggen heeft. Verder is de website
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afgestemd op de voorkeuren van consumenten als het gaat om het design. Een laatse
belangrijke bevinding was dat consumenten soms erg specifieke informatie willen hebben
(bijvoorbeeld voor een bepaalde aandoening). Omdat het te veel wordt om dit allemaal te
presenteren wil de website in de toekomst links aanbieden met rapporten die meer
specifieke informatie weergegeven.
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8.4

Spire Health (http://www.spirehealthcare.com)
Deze website is een initiatief van Spirehealth, een overkoepelende organisatie van 36
ziekenhuizen in Engeland. Het is één van de eerste overkoepelende organisaties van
ziekenhuizen die de kwaliteit wat betreft klinische indicatoren van haar eigen
ziekenhuizen online publiceert.
Soort informatie
Er worden verschillende soorten informatie aangeboden, namelijk etalage-informatie (
zoals contactgegevens), kwaliteitsinformatie gebaseerd op objectieve klinische
indicatoren, en kwaliteitsinformatie gebaseerd op patiënttevredenheid. De informatie
biedt geen mogelijkheden tot expliciete vergelijkingen tussen de ziekenhuizen.
Presentatiewijze
Via Treatment information op de hoofdpagina kun je informatie vinden over de 36
ziekenhuizen. Vervolgens kun je doorklikken op Quality of care en hospital performance
om tot informatie te komen over de kwaliteit van de ziekenhuizen. Er zijn twee soorten
kwaliteitsinformatie beschikbaar: patient satisfaction gegevens en clinical performance
indicators. Deze worden niet geïntegreerd weergegeven, hoewel dat in eerste instantie
wel zo lijkt in de overkoepelende tabel. Deze tabel geeft ziekenhuizen in rijen en
keuzeaspecten in kolommen. Per ziekenhuis kun je verder klikken en dan krijg je een
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kwaliteitskaart met ofwel de patiënttevredenheid resultaten voor dat ziekenhuis ofwel de
resultaten met betrekking tot de objectieve indicatoren voor dat ziekenhuis. Alle gegevens
worden in getallen of percentages uitgedrukt, er worden geen staafdiagrammen of
symbolen gebruikt. Het is opvallend dat bij de informatie gebaseerd op
patiënttevredenheid ook citaten van patiënten over hun ervaringen in dat ziekenhuis staan
weergegeven.
Integratie van informatie
Er zijn twee soorten kwaliteitsinformatie beschikbaar: gegevens op basis van
patiënttevredenheid en gegevens gebaseerd op objectieve klinische indicatoren. Deze
worden niet geïntegreerd weergegeven in de overkoepelende tabel.
Ontwikkeling van de website
Er is geen informatie gevonden over de ontwikkeling van de website en de gehanteerde
presentatiewijzen.
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8.5

Infertility clinics guide (http://guide.hfea.gov.uk/guide)
Deze website is een initiatief van the Human Fertilisation and Embryology Authority. De
website biedt veel informatie en een onderdeel daarvan is keuze-informatie over klinieken
voor consumenten. De informatie wordt verzameld en aangeleverd door de klinieken zelf.
Soort informatie
Er worden verschillende soorten informatie aangeboden, die allemaal gaan over de zorg
die geleverd wordt in infertiliteitklinieken. De typen informatie zijn etalage-informatie
(bijvoorbeeld betalingswijzen, het aanbod van zorg in de klinieken) en
kwaliteitsinformatie gebaseerd op objectieve indicatoren (success rates).
Presentatiewijze
Via deze site kun je via een uitgebreide zoekfunctie vergelijkende informatie vinden. Via
At a glance download je een PFD rapport met daarin alle informatie voor alle klinieken in
een zeer uitgebreide tabel in de kleur paars. De klinieken staan in de rijen en in de
kolommen staan keuzeaspecten. Er worden acht verschillende aspecten in deze
kolommen gepresenteerd, die elk weer uit achterliggende aspecten bestaan die ook
allemaal staan weergegeven. De hoofdaspecten zijn bijvoorbeeld betalingswijzen, het
aanbod van behandelingen in de kliniek, en het aanbod van sociale steun in de kliniek. De
symbooltjes (driehoekjes) geven waarschijnlijk aan waaraan wordt voldaan (waarin een
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kliniek voorziet: dus het aanbod van zorg). Er is alleen via dit PDF bestand vergelijkende
informatie beschikbaar, op de site zelf is alleen zeer gedetailleerde informatie te vinden
per kliniek. Er zijn geen doorklikmogelijkheden. De informatie per kliniek wordt
weergegeven met behulp van woorden en cijfers (percentages) in tabellen, behalve als het
gaat om National Success Rates. Voor dit aspect worden staafdiagrammen gebruikt. De
kleuren zijn allemaal in tinten paars.
Integratie van informatie
Verschillende aspecten van zorg worden in het PDF-bestand geïntegreerd weergegeven in
één overzichtstabel. Deze is daardoor vrij groot en niet erg overzichtelijk. Het betreft wel
allemaal één hoofdsoort van informatie, namelijk etalage-informatie (kosten en aanbod
van zorg). In de gedetailleerde informatie per kliniek wordt naast etalage-informatie ook
kwaliteitsinformatie aangeboden. Deze twee soorten informatie worden van elkaar
gescheiden door middel van tabbladen en in principe worden ze dus niet geïntegreerd
weergegeven. Ook zijn er geen vergelijkingen tussen klinieken mogelijk.
Ontwikkeling van de website
Op de website is te lezen dat de Human Fertilisation and Embryology Authority
samenwerkt met de klinieken om te zorgen voor een goede aanlevering van de data. Ook
worden de klinieken periodiek bezocht voor controle van hun aanleveringsysteem. Verder
is er niets bekend over de ontwikkeling van de website en de gehanteerde
presentatiewijzen.
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8.6

BAAPS Website (http://www.baaps.org.uk)
Deze website is een initiatief van de British Association of Aesthetic Plastic Surgeons. De
website biedt beschrijvende informatie en beperkte keuze-informatie over plastisch
chirurgen. De website is opgezet vanuit de gedachte dat het publiek geïnformeerd moet
worden over de praktijk en de kwaliteit binnen de plastische chirurgie.
Soort informatie
De informatie gaat alleen over plastische chirurgie en betreft etalage-informatie:
beschrijvende informatie over contactgegevens en het zorgaanbod bij de verschillende
chirurgen.
Presentatiewijze
Via een landkaartje van het Verenigd Koninkrijk kun je per regio zoeken naar alle
plastisch chirurgen. Je krijgt een overzichtje met de plastisch chirurgen in een bepaalde
regio. Er worden contactgegevens en één kwaliteitsaspect gepresenteerd, namelijk of ze
geaccrediteerd zijn voor veiligheid. In dat geval krijgt de chirurg een sterretje achter zijn /
haar gegevens.
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Integratie van informatie
Er worden twee soorten informatie (etalage-informatie en kwaliteitsinformatie gebaseerd
op bestaande registratie van accreditaties) samen weergegeven in een overzicht. De
kwaliteitsgegevens worden met behulp van sterren gepresenteerd.
Ontwikkeling van de website
Er is niets bekend over de ontwikkeling van de website en de gehanteerde
presentatiewijzen.
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8.7

Private healthcare UK (http://www.privatehealth.co.uk)
Deze website wordt beheerd door Intuition Communication Ltd, een commerciële
organisatie die gefinancierd wordt vanuit advertentieopbrengsten op de website. Via deze
website kun je op zoek naar allerlei private zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen en
verpleeghuizen in het Verenigd Koninkrijk. De website biedt daarbij beperkte keuzeinformatie voor consumenten. Het doel van de website is om consumenten te informeren
over de opties binnen de gezondheidszorg.
Soort informatie
Op deze website is informatie te vinden over verschillende soorten zorgaanbieders,
namelijk over ziekenhuizen, individuele artsen, huisartsen, verpleeghuizen, cosmetische
chirurgie, tandartsen, en zorgverzekeringen. Ook worden er verschillende typen
informatie gepresenteerd, namelijk etalage-informatie (contactgegevens , zorgaanbod, en
prijzen) en in beperkte mate kwaliteitsgegevens. Er is op de website kwalitatieve
informatie te vinden gebaseerd op de ervaringen van patiënten.
Presentatiewijze
Links op de beginpagina kun je de soort zorginstelling waar je informatie voor wilt
opzoeken aanklikken. Dan kun je op naam van de zorginstelling of postcode of plaats
verder zoeken.
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Via Hospitals verschijnt er een lijst met private hospitals in een bepaalde regio. Het
betreft contactgegevens. Een symbool (een roze lintje) geeft aan of er kwaliteitsinformatie beschikbaar is voor het ziekenhuis. De informatie wordt weergegeven in een
tabel met in de rijen de ziekenhuizen en in de kolommen de aspecten. Als je doorklikt op
een bepaald ziekenhuis krijg je een overzicht voor dat ziekenhuis. Alle informatie (het
gaat hier met name om het zorgaanbod) wordt onder elkaar opgesomd in woorden.
Afhankelijk van of er een roze lintje in het eerdere overzicht stond krijg je al dan niet
beperkte kwaliteitsinformatie te zien (services, faciliteiten en accreditaties). Er wordt
geen vergelijkende keuze-informatie aangeboden.
Via Doctors and specialists werkt de website het hetzelfde als via Hospitals. Via het
linkermenu kun je ook tot persoonlijke informatie van artsen komen, inclusief een foto
van de arts. Er wordt geen vergelijkende keuze-informatie aangeboden. Ook via Care for
the elderly werkt de website hetzelfde als via Hospitals. En ook voor deze zorgsector
wordt er geen expliciete vergelijkende informatie aangeboden.
Integratie van informatie
Er is nauwelijks sprake van integratie van verschillende soorten informatie. In de
overzichtstabellen met meerdere aanbieders bestaan de kolommen alleen uit etalageinformatie (contactgegevens en afstand tot de aanbieder). Daarnaast staan er bij sommige
ziekenhuisnamen (dus in de rijen) de roze lintjes weergegeven als er kwaliteitsgegevens
beschikbaar zijn. De kwaliteit zelf wordt dus niet gepresenteerd in deze tabellen. In de
overzichten per zorgaanbieder staat alle informatie onder elkaar weergegeven en zijn
verschillende soorten informatie dus wel beperkt geïntegreerd, maar dit is niet in één
oogopslag zichtbaar. Je moet hiervoor naar beneden scrollen.
Ontwikkeling van de website
De presentatiewijzen op deze website zijn getest onder consumenten. Uit de antwoorden
op de vragenlijst komt verder niets naar voren over eventuele toekomstontwikkelingen
wat betreft de wijze van presenteren. Op de site is te lezen dat er iemand werkt bij de
website die een achtergrond heeft in webdesign en dat zij zorg draagt voor de structuur en
consistentie op de website.
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9 Verenigde Staten

In totaal zijn er in de Verenigde Staten 19 websites gevonden die op één of andere manier
keuze-informatie over de zorg aan consumenten presenteren.

9.1

Hospital Compare (http://www.hospitalcompare.hhs.gov)
Deze website is een initiatief van the United Stated Department of Health and Human
Services (HHS). Het is ontstaan als een samenwerkingsverband van verschillende
organisaties, zoals Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), the Department of
Health and Human Services, en andere leden van de Hospital Quality Alliance:
Improving Care Through Information (HQA). De data die worden gepresenteerd worden
op vrijwillige basis door de ziekenhuizen aangeleverd. Het doel van de website is om
consumenten te helpen bij het vergelijken van ziekenhuizen, zodat zij een goed
geïnformeerde keuze kunnen maken.
Soort informatie
Er worden drie soorten informatie gepresenteerd op deze website, namelijk etalageinformatie, kwaliteitsinformatie gebaseerd op indicatoren (die ziekenhuizen zelf hebben
verzameld), en informatie over patiëntenervaringen. Er is op deze website alleen
informatie beschikbaar over ziekenhuizen.
Presentatiewijze
Via het startscherm kan direct geklikt worden op Find and compare hospitals. Dan
volgen er verschillende deelstappen, en je kunt kiezen tussen een specifieke zoektocht
(Search by specific conditions or procedures) en een algemene zoektocht (General
search).
Via de specifieke zoektocht wordt men gevraagd via regio en vervolgens via de
aandoening te zoeken. Tegelijkertijd kan er ook steeds op de General search overgestapt
worden. In een volgend scherm wordt aangekondigd hoeveel ziekenhuizen er gevonden
zijn voor de specifieke zoekopdracht, en hoeveel ziekenhuizen er op één pagina zullen
komen te staan. Vervolgens kom je op het scherm met de getoonde resultaten. Er wordt
een tabel weergegeven met in de ziekenhuizen de rijen en drie overkoepelende
keuzeaspecten in de kolommen: Provides emergency services; Hospital Quality
Information; en specifieke informatie over de specifieke aandoening (aantal patiënten en
kosten). Twee van de drie aspecten zijn in de tabel weer onderverdeeld in andere
aspecten. Er wordt van een aantal aspecten aangegeven of de data beschikbaar zijn of
niet. Om de betreffende informatie dan te zien moet je het ziekenhuis selecteren voor een
verdere vergelijking. Men kan drie ziekenhuizen hiervoor selecteren. In een volgend
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scherm staan de resultaten anders weergegeven: een tabelvorm met in de rijen de
keuzeaspecten (gespecificeerd) en in de kolommen de drie ziekenhuizen. De informatie
wordt weergegeven in percentages. De aspecten die vallen onder patiëntenervaringen
kunnen worden aangeklikt voor verdere informatie. Je kunt daarbij zelf kiezen voor een
bepaalde presentatiewijze: View graphs of View tables. Via view graphs verschijnt een
nieuw scherm met staafdiagrammen die de percentages gegeven antwoorden van
patiënten grafisch weergeven, zowel van de drie ziekenhuizen als van het gemiddelde
over alle ziekenhuizen in de V.S. en van het gemiddelde over de ziekenhuizen in de
geselecteerde staat. Via view tables verschijnt een scherm met dezelfde informatie maar
dan weergegeven in tabellen.
Via de General search komen vergelijkbare stappen naar voren als bij de specifieke
zoektocht, alleen bestaat hier niet de mogelijkheid om via aandoening te zoeken. Men
krijgt dus algemene resultaten over de ziekenhuizen binnen een bepaalde regio. In de
eerste tabel (ziekenhuizen in rijen en keuzeaspecten in kolommen) worden dan ook maar
twee keuzeaspecten weergegeven, zonder de informatie over een specifieke aandoening
(Provides emergency services; Hospital Quality Information). De informatie die in de
tweede tabel verschijnt, is uitgebreider dan via de specifieke zoektocht, omdat er voor vijf
afdelingen informatie wordt weergegeven. Bovendien zijn er nog twee algemene
aspecten: Outcomes of care en Patient experiences. De informatie wordt weergegeven in
percentages. Alle aspecten kunnen aangeklikt worden voor verdere informatie. Je kunt
daarbij weer kiezen voor een presentatiewijze: View graphs of View tables. Via view
graphs verschijnt een nieuw scherm met staafdiagrammen die de percentages gegeven
antwoorden grafisch weergeven, zowel van de drie ziekenhuizen als van het gemiddelde
over alle ziekenhuizen in de V.S. en in de geselecteerde staat. Via view tables verschijnt
een scherm met dezelfde informatie maar dan weergegeven in tabellen.
Integratie van informatie
In het eerste scherm met resultaten via de specifieke zoektocht en via de general search
staan zoals gezegd enkele verschillende soorten informatie geïntegreerd in een tabel
weergegeven in kolommen. Dit is vrij algemene informatie. In het tweede scherm (waar
je komt via doorklikken) met resultaten via de specifieke zoektocht staan twee soorten
informatie weergegeven: patiëntenervaringen en etalage-informatie (gegevens via de
zorgverzekeraars). Deze staan in duidelijk afgebakende blokken in rijen weergegeven.
Het betreft hier vrij specifieke informatie (wat betreft patiëntenervaringen op
itemniveau).Voor de verschillende soorten informatie wordt dezelfde presentatiewijze
gebruikt als het gaat om de stijl en de gebruikte kleuren. In het tweede scherm via de
General search staat zoals gezegd informatie voor verschillende afdelingen en algemene
informatie geïntegreerd weergegeven in een grote overzichtstabel. Daarbij worden weer
duidelijk afgebakende blokken gebruikt om duidelijk te maken waar de informatie
betrekking op heeft.
Ontwikkeling van de website
In de afgelopen jaren is de set met indicatoren (en dus keuzeaspecten voor de consument)
steeds verder uitgebreid, zo is te lezen op de website. De data die door de ziekenhuizen
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worden aangeleverd worden gecontroleerd door een extern bedrijf. Er is verder niets
bekend over de ontwikkeling van de gehanteerde presentatiewijzen.
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9.2

Healthgrades (http://www.healthgrades.com)
Deze website is een particulier initiatief, met als doel om consumenten te helpen bij het
vinden van goede, veilige zorg. De website bestaat al vanaf 1995 en geeft objectieve
informatie over ziekenhuizen, verpleeghuizen, en thuiszorginstellingen. Sommige
informatie is vrij te verkrijgen, en andere is alleen te verkrijgen voor een klein bedrag.
(Marshall et al., 2003; Carlisle, 2007).
Soort informatie
Op deze website wordt informatie gepresenteerd over ziekenhuizen, artsen,
verpleeghuizen, thuiszorg. De informatie is zowel vergelijkend als in individuele formats
weergegeven (Marshall et al., 2003). Er wordt ook gebruik gemaakt van de data van een
andere website, namelijk Leapfrog (zie paragraaf 9.4).
Presentatiewijze
De site is momenteel niet toegankelijk. Daardoor is het niet mogelijk om een uitgebreide
beschrijving te geven van de presentatiewijze op de website. In het artikel van Carlisle
(2007) wordt wel een korte beschrijving van de website gegeven. Hieruit blijkt dat de
informatie over de ziekenhuizen vooral gaat over accrediatiestatus en overheidsacties bij
negatieve gebeurtenissen. Over de presentatiewijze wordt niets vermeld. De informatie
over verpleeghuizen is gebaseerd op gegevens verzameld door inspecties en andere
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bestaande registraties. Deze informatie wordt gepresenteerd met behulp van sterren,
waarbij er 1, 3 of 5 sterren mogelijk zijn.
Integratie van informatie
Over de integratie van verschillende soorten informatie is niets bekend.
Ontwikkeling van de website
Er is niets bekend over de ontwikkeling van de presentatiewijzen op deze website.

9.3

Healthfinder (http://www.healthfinder.gov)
Initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid. Het biedt allerlei links aan naar andere
websites die informatie aanbieden voor consumenten, waaronder links naar vergelijkende
keuze-informatie.
Soort informatie
De website biedt zelf geen vergelijkende keuze-informatie, maar via Consumer guides
wel een compleet overzicht van websites met dergelijke keuze-informatie.
Presentatiewijze
Via Consumer guide kom je op deze website tot vergelijkende keuze-informatie. Via het
submenu Find a facility kun je ook informatie over zorginstellingen als in de
gehandicaptenzorg vinden.
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9.4

Leapfrog (http://www.leapfroggroup.org)
Een particulier initiatief dat vanaf 2000 informatie biedt over de kwaliteit van
ziekenhuizen en patiëntveiligheid. De informatie wordt op vrijwillige basis door
ziekenhuizen aangeleverd. Het doel van de website is om problemen rondom kwaliteit
van zorg te identificeren en zorginstellingen te motiveren om hun kwaliteit te verbeteren.
Soort informatie
De informatie gaat alleen over ziekenhuizen, en het betreft informatie over
patiëntveiligheid.
Presentatiewijze
Via Click here for our hospital quality ratings kan vergelijkende keuze-informatie
gezocht worden. Door eerst de regio in te voeren wordt de keuze beperkt. Daarna volgt
gelijk een overzichtstabel met vergelijkende informatie voor de ziekenhuizen binnen de
geselecteerde regio. De tabel geeft de ziekenhuizen in rijen en de keuzeaspecten in
kolommen. In de tabel met resultaten staat vrij veel informatie. Afhankelijk van de staat
kunnen er veel ziekenhuizen verschijnen. Er wordt gebruik gemaakt van een symbool met
groene staafjes die de patiëntveiligheid weergeeft. Een ziekenhuis kan vier staafjes groen
hebben (dat is het beste). De keuzeaspecten worden Overall patient safety ratings
genoemd. Via een keuzemenu linksboven kun je verder informatie verkrijgen per
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behandeling. Via een symbool voor informatie kun je per aspect voor een ziekenhuis
meer gedetailleerde informatie opvragen in staafdiagrammen.
Integratie van informatie
Wat betreft de integratie van informatie wordt in de tabel met resultaten maar één soort
informatie gepresenteerd, namelijk informatie over patiëntveiligheid. Binnen deze soort
informatie worden wel relatief veel verschillende aspecten gepresenteerd (gemiddeld een
stuk of acht, die je zelf kunt aanvullen door per behandeling aspecten toe te voegen).
Ontwikkeling van de website
De website is ontwikkeld vanuit het idee dat er standaarden moeten worden ontwikkeld
voor de kwaliteit van zorg en problemen te identificeren rondom ziekenhuizen die niet
voldoen aan deze standaarden (Marshall et al., 2003). Op de website is te lezen dat
transparantie en gemakkelijke toegang tot informatie ook steeds meer centraal zijn komen
te staan. Er is verder niets bekend over de ontwikkeling van de gehanteerde
presentatiewijzen.
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9.5

Patient advocate (http://www.opa.ca.gov/report_card/)
Initiatief van de Pacific Business Group on Health: een consortium van werkgevers die
informatie in de staat California bieden op deze website. Deze website heette voorheen
‘Healthscope’. Voor bepaalde zorgverzekeringen (health plans), verpleeghuizen en
ziekenhuizen worden directe links geboden naar andere keuze sites in California. Het doel
is om consumenten te informeren over hun rechten en verantwoordelijkheden als
verzekerden.
Soort informatie
Op deze website wordt informatie aangeboden over zorgverzekeringen (health plans) en
medical groups. Er worden twee soorten informatie gebruikt om de consument te
informeren, namelijk informatie gebaseerd op patiëntenervaringen en informatie
gebaseerd op de eigen registratie van zorgaanbieders (die gecontracteerd zijn bij de
zorgverzekeraaars). Health plans data zijn afkomstig van HEDIS data (national
standards for care) en van CAHPS data (patiëntenervaringen). De informatie over de
medical groups data is gebaseerd op de eigen registraties van de medical groups en op
patiëntenoordelen in vragenlijsten onder ruim 70.000 patiënten in 2006.
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Presentatiewijze
Via de selectie Health Insurance plan ratings> HMO’s kom je op een overzicht van
negen Health plans in rijen en twee kwaliteitsaspecten in kolommen. De eerste kolom
betreft het voldoen aan de nationale standaard en de tweede kolom betreft informatie
gebaseerd op patiëntenoordelen. Beide aspecten worden weergegeven met behulp van
sterren. Rechts op de pagina is een korte uitleg geplaatst over wat die twee aspecten
inhouden. Het onderdeel Meeting national standards of care in de tabel is een
samengestelde overall prestatie op een set van HEDIS thema’s. De Members rate HMO is
gebaseerd op één vraag in een CAHPS vragenlijst, namelijk de Global rating for all of
their experience with the health plan.
In beide kolommen wordt een viersterrensystematiek gehanteerd met **** = excellent;
*** = good; ** = fair; * = poor. Bij national standards data betekent excellent: 8 van de
10 verzekerden krijgt de goede zorg; good: 3 van de 4 verzekerden krijgt de goede zorg;
fair: 2 van de 3 verzekerden krijgt de goede zorg; poor: minder dan 3 van de 5
verzekerden krijgt goede zorg. Bij de patiëntenoordelen is het excellent = 3 van de 4
verzekerden krijgt goede zorg; good: 2 van de 3 verzekerden krijgt goede zorg; fair: 3
van de 5 verzekerden krijgt goede zorg; poor: de helft van de verzekerden krijgt goede
zorg. Doorklikken op de aspecten rechts bij de uitleg geeft direct meer specifieke
informatie op verschillende achterliggende aspecten: ofwel in sterren, ofwel in
staafdiagrammen. Het aspect ‘Voldoen aan nationale standaards’ bestaat uit negen
achterliggende aspecten; het aspect ‘patiëntenoordelen’ bestaat uit vier achterliggende
aspecten. Wanneer er sterren staan kun je steeds weer doorklikken naar verschillende
doelgroepen en worden er staafdiagrammen weergegeven. Staafdiagrammen geven
percentages weer: hoe hoger de percentages hoe beter. Bij de staafdiagrammen staat
weergegeven: Look for differences of at least 4%. Smaller differences usually are not
significant. De kleuren zijn consequent allemaal geel. Voor PPO’s word je doorgelinkt
naar de website van de NCQA. Voor Medicare word je doorgelinkt naar de site van
Medicare
Via de selectie ‘Health care provider ratings’ medical groups moet eerst de staat
geselecteerd worden. Vervolgens verschijnt er een overzicht van alle Medical groups in
die staat. De website heeft hier dezelfde opzet als bij de selectie van Health plans: zowel
het voldoen aan standaarden als patiëntenoordelen zijn de gepresenteerde aspecten. Beide
soorten informatie zijn gebaseerd op een overall prestatie op een set van thema’s. Beide
kolommen hanteren een viersterrensystematiek met **** = excellent; *** = good; ** =
fair; * = poor. Bij National standards data betekent excellent: 8 van de 10 verzekerden
krijgt de goede zorg; good: 3 van de 4 verzekerden krijgt de goede zorg; fair: 2 van de 3
verzekerden krijgt de goede zorg; poor: minder dan tweederde van de verzekerden krijgt
goede zorg. Bij de patiëntenoordelen is het excellent: meer dan 8 van de 10 verzekerden
krijgt goede zorg; good: 8 van de 10 verzekerden krijgt goede zorg; fair: 2 van de 3
verzekerden krijgt goede zorg; poor: de helft van de verzekerden krijgt goede zorg. Het
aspect ‘Voldoen aan nationale standaards’ bestaat uit dertien achterliggende aspecten;
‘patiëntenoordelen’ bestaat uit vier achterliggende aspecten. Voor Hospitals word je
doorgelinkt naar California hospital compare. Voor Long-term care word je doorgelinkt
naar California nursing home search.
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Integratie van informatie
In de starttabellen staan steeds twee soorten informatie gepresenteerd in één tabel met
sterren (dus één uniforme presentatiewijze), waarbij de sterren meestal zijn samengesteld
uit achterliggende aspecten. Op die achterliggende aspecten bestaat vervolgens geen
geïntegreerde informatie meer, dus alleen op hoofdniveau worden de twee soorten
(nationale standaard en patiëntenoordelen) geïntegreerd weergegeven.
Ontwikkeling van de website
De kwaliteitsgegevens op deze website worden ieder jaar opnieuw verzameld en
gepubliceerd. Er is verder niets bekend over de ontwikkeling van de presentatiewijzen.
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9.6

Nursing home compare (www.medicare.gov/NHCompare)
Deze website is een initiatief van Medicare. Eigenlijk is deze keuzehulp over verpleeg- en
verzorgingshuizen een onderdeel van een veel grotere website van Medicare. Omdat er op
allerlei websites in de Verenigde Staten specifiek naar dit onderdeel Nursing Home
Compare wordt doorgelinkt, wordt deze keuzehulp in de huidige studie afzonderlijk
beschreven.
Soort informatie
De website biedt informatie over verpleeghuizen en wel drie soorten: productgegevens
(etalage-informatie), kwaliteitsgegevens (prestatie-indicatoren), en inspectiegegevens
(waar er wordt gefaald).
Presentatiewijze
Op de startpagina kun je kiezen om te zoeken via postcode, regio, of naam van het
verpleeghuis. Dan kom je op een overzicht met kenmerken van alle verpleeghuizen
binnen de regio, zoals contactinformatie, het aantal bedden, accreditatie, en locatiekenmerken. Deze informatie wordt gepresenteerd in een tabelvorm met de verpleeghuizen
in de rijen en zes kenmerken in kolommen. Vervolgens kun je maximaal tien verpleeghuizen aanvinken om verder te vergelijken. Je komt weer in een tabel (overview tabblad)
met in de rijen de verpleeghuizen en in kolommen kwaliteitskenmerken. Het zijn
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verschillende soorten kwaliteitskenmerken die allemaal lijken te zijn verzameld met
behulp van objectieve kwaliteitsindicatoren: beschikbaarheid van quality measures, total
number of health deficiencies, fire safety deficiencies, nursing staff hours per day, CNA
hours per resident per day. Sommige kenmerken staan gecombineerd in één kolom. Alles
wordt gepresenteerd door middel van getallen, en niet door symbolen of door
staafdiagrammen.
Je kunt ook doorklikken op de individuele verpleeghuizen. Dan krijg je een hele
uitgebreide kwaliteitskaart per verpleeghuis met veel informatie waarbij je naar beneden
moet scrollen. De informatie is zeer getailleerd en opgedeeld in de kenmerken van het
eerdere overzicht. Op een dergelijke pagina per verpleeghuis wordt niet vergeleken met
andere verpleeghuizen, maar voor sommige aspecten wel met het gemiddelde van de staat
en de V.S. Dit gebeurt in staafdiagrammen die percentages weergeven. Quality measures
geeft een aparte tabel met in de rijen alle kwaliteitsindicatoren en in drie kolommen de
resultaten weergegeven in percentages: de eerste kolom voor het betreffende verpleeghuis, de tweede kolom voor de staat, en de derde kolom voor de Verenigde Staten. De
percentages staan gepresenteerd als getallen. Nursing home staffing geeft ook een aparte
tabel onder die van Quality measures weer met de kenmerken in rijen en de drie soorten
gegevens (verpleeghuis, staat, Verenigde Staten.) in drie kolommen. Het betreft alleen
kwantitatieve informatie, zoals het aantal bewoners en het aantal minuten dat
verpleegkundigen werken. Health inspection presenteert eerst algemene informatie, zoals
het aantal gebreken dat is geconstateerd in het betreffende verpleeghuis. Dan vervolgt de
tabel met rijen specifieke kwaliteitseisen waaraan niet is voldaan volgens de inspectie, en
drie kolommen met gegevens. In de drie kolommen staan alleen gegevens voor het
verpleeghuis en niet voor de staat of de V.S. De eerste kolom betreft Date of correction,
de tweede kolom Level of harm (1-4), en de derde kolom Residents affected (few, some,
many). De kolom van Level of harm wordt grafisch weergegeven met behulp van blokjes
die een gradatie kennen van 1 tot 4 met de kleuren wit en bruin. Fire safety inspection
heeft precies dezelfde opzet als health inspection.
Via het tabblad Quality kun je ook nog een grafische weergave (horizontale
staafdiagrammen) krijgen van de Quality measures wat betreft de eerder geselecteerde
verpleeghuizen. Dan kun je zelf de kwaliteitsaspecten aanvinken waarop je wilt
vergelijken en dan kun je tot gedetailleerde vergelijkende informatie komen (blauwe
staafjes voor de betreffende verpleeghuizen in de regio), in tegenstelling tot de
kwaliteitskaart van één verpleeghuis. Ook wordt er weer vergeleken met de staat en de
Verenigde Staten (gele staafjes).
Integratie van informatie
Op deze website wordt informatie op verschillende manieren geïntegreerd. In de eerste
starttabel worden enkele algemene aspecten in de kolommen van een overzichtstabel
gepresenteerd. Wanneer je specifieke verpleeghuizen verder gaat vergelijken en je in een
tweede tabel komt, worden weer enkele aspecten in dergelijke kolommen weergegeven.
Deze aspecten zijn specifieker dan in de eerste tabel. Zowel in de eerste als in de tweede
tabel wordt alles in woorden, getallen of percentages uitgedrukt en worden voor de
verschillende keuzeaspecten geen verschillende presentatiewijzen gehanteerd. In de
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tabellen per verpleeghuis (kwaliteitskaart) wordt weer dezelfde opzet gekozen. Voor de
tabellen die je kunt opvragen voor het betreffende verpleeghuis geldt dat verschillende
soorten informatie niet geïntegreerd worden gepresenteerd. Voor elk soort informatie is er
een aparte tabel die je al dan niet kunt laten verschijnen.
Ontwikkeling van de website
De presentatieformats op deze website zijn getest onder consumenten (Gerteis et al.,
2007). Daaruit kwamen evaluatieve tabellen met woorden (average, worse, better) en
numerieke tabellen met sterren als beste presentatiewijzen naar voren. Als er toch
staafdiagrammen gebruikt worden, kan men de kwaliteitsaspecten het beste in een
positieve richting formuleren. Ook wordt door de onderzoekers aangeraden om op de
beginpagina slechts enkele instellingen te presenteren als vergelijkende informatie.
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9.7

Home health care compare (www.medicare.gov/HHCompare)
Deze website is een initiatief van Medicare. Eigenlijk is deze keuzehulp over thuiszorg
onderdeel van een veel grotere website van Medicare, net als het onderdeel Nursing
Home Compare. Omdat er op allerlei websites in de Verenigde Staten specifiek naar dit
onderdeel Home health care compare wordt doorgelinkt, wordt deze keuzehulp in de
huidige studie afzonderlijk beschreven.
Soort informatie
Het gaat op deze website voornamelijk om kwaliteitsinformatie over
thuiszorginstellingen, hoewel in de eerste overzichten ook contactgegevens worden
gepresenteerd. Er is voor de thuiszorg informatie beschikbaar over verschillende diensten
/ vormen van zorg, zoals verpleging (Nursing care services) en huishoudelijke verzorging
(Home health aid services), maar ook meer specifieke vormen van zorg zoals hulp bij het
weer leren praten (Speech pathology services). De informatie betreft allemaal
kwaliteitsinformatie op basis van objectieve indicatoren, waaronder veel uitkomstmaten.
Presentatiewijze
Via de startpagina kan men thuiszorginstellingen zoeken via het keuzemenu op regio of
direct op naam. Als je via regio zoekt geeft de website in een volgende stap aan hoeveel
thuiszorgaanbieders er zijn gevonden binnen de geselecteerde regio. Als je via de staat
zoekt geeft deze eerste stap vrij veel instellingen. Via een keuzemenu kun je vervolgens
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op soort zorg (vergoed door Medicare) verder specificeren. Bij de volgende stap geeft de
website nogmaals aan om hoeveel instellingen het gaat. Als het om veel instellingen gaat
wordt er aangeraden om de zoekopdracht te verfijnen (door bijvoorbeeld binnen een stad
te zoeken in plaats van binnen een hele staat).
Dan kom je op een overzicht met kenmerken van alle verpleeghuizen binnen de regio,
zoals contactinformatie, en de zorg die aangeboden wordt. Deze informatie wordt
gepresenteerd in een tabelvorm met de verpleeghuizen in de rijen en zes kenmerken in
kolommen. De presentatiewijze die wordt gehanteerd bestaat in deze tabel alleen uit
vinkjes om aan te geven of iets wel of niet aangeboden wordt. Vervolgens kan men
maximaal tien aanbieders aanvinken om verder te vergelijken. Als je enkele aanbieders
aanvinkt en verder gaat kom je op een overzicht met een beschrijving van beschikbare
kwaliteitsindicatoren. Er zijn vier hoofdsoorten met daaronder gedetailleerde maten, deze
kun je aanvinken om er informatie over te krijgen.
De informatie die je te zien krijgt is gegroepeerd per thuiszorginstelling. Er is dus voor
iedere aanbieder een tabel. Daarin staan in de rijen de verschillende aspecten die gemeten
zijn, en er zijn drie kolommen. In de eerste kolom staan de resultaten voor de betreffende
thuiszorgaanbieder, in de tweede kolom staan de gemiddelde resultaten van de staat, en in
de derde kolom staan de gemiddelde resultaten van de Verenigde Staten. De resultaten
worden gepresenteerd door middel van percentages, waarbij het soms zo is dat een hoger
percentage een goede prestatie weergeeft, en soms dat een hoger percentage juist een
slechte prestatie weergeeft. Er wordt daarbij steeds vermeld hoe consumenten de
percentages moeten interpreteren (Higher percentages are better en Lower percentages
are better).
Integratie van informatie
Er is nauwelijks sprake van integratie van informatie. De informatie is grotendeels van
hetzelfde type en wordt in principe gewoon onder elkaar weergegeven in de tabellen per
aanbieder. Informatie die negatief en positief is gepresenteerd wordt wel van elkaar
geschieden in deze tabellen. Het is opvallend dat er niet meerdere aanbieders in een tabel
worden gepresenteerd. Daardoor is het erg moeilijk om vergelijkingen tussen aanbieders
te maken.
Ontwikkeling van de website
De inhoud en presentatiewijzen op de website zijn veelvuldig getest onder consumenten.
Zo hebben consumenten een grote rol (gehad) in het selecteren van de kwaliteitsaspecten
die gepresenteerd worden op de website. Op de website is verder te lezen dat het aantal
indicatoren (keuzeaspecten) steeds verder uitgebreid wordt.
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9.8

U compare healthcare (http://www.ucomparehealthcare.com)
Deze website wordt beheerd door About, Inc, wat een organisatie is van de New York
Times. De website is bedoeld om consumentenkeuzes in de zorg te ondersteunen en wel
op het gebied van ziekenhuizen, verpleeghuizen, individuele artsen fertiliteitklinieken en
mammografiecentra. Op de website wordt benadrukt dat het niet hun doel is om de
verschillende aanbieders te rangschikken (to rate or grade).
Soort informatie
Er wordt op deze website informatie over verschillende zorgsectoren aangeboden (artsen,
ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorgverzekeringen). Ook worden er verschillende soorten
informatie binnen de zorgsectoren gepresenteerd, namelijk etalage-informatie en
kwaliteitsinformatie gebaseerd op objectieve indicatoren. De meeste informatie afkomstig
van bestaande overheidsregistraties en er worden door de website zelf in principe gene
berekeningen meer gedaan.
Presentatiewijze
Op de startpagina kun je voor verschillende soorten zorg gaan zoeken, namelijk
ziekenhuizen, artsen, verpleeghuizen, mammografiecentra, en fertiliteitklinieken. Voor al
deze mogelijkheden geldt dat je via naam kunt zoeken, maar ook via regio (bijvoorbeeld
via postcode). Bij zoeken naar een arts kun je ook via een keuzemenu al de specialisatie
selecteren waarop je wilt zoeken. Er is tevens een optie (voor alle vormen van zorg) om te
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browsen in plaats van iets specifieks te zoeken: je krijgt dan per regio een overzicht van
de aanbieders. Je kunt een enkele aanbieder aanklikken en daarvoor informatie krijgen.
De informatie die via deze weg geboden wordt betreft etalage-informatie:
contactgegevens en het aanbod per aanbieder/instelling. Ook kun je onderaan de tabel
waarin de informatie wordt gepresenteerd een optie aanvinken om te vergelijken met
andere aanbieders.
Zoeken naar een arts geeft in het begin al verschillende selectiemogelijkheden: via naam,
regio en/of specialisatie kun je zoeken naar artsen. Je krijgt als resultaat een overzicht met
de artsen die zijn gevonden. De gegevens betreffen contactgegevens, de specialisatie en
de afstand (dus allemaal etalage-informatie). Er kunnen artsen aangevinkt worden om
verder te vergelijken (Get report). Je krijgt dan een overzicht (een rij) met de aangevinkte
artsen en hun geslacht en adres. Ook zie je op een geografische kaart waar ze zich
bevinden. Deze informatie is de inhoud van één tabblad. Er zijn nog andere tabbladen met
informatie die je kunt aanklikken (Public board action, Specialty and hospital
affiliations, Education, Things to consider, Questions, en Definitions). Het betreft
allemaal etalage-informatie.
Zoeken naar een ziekenhuis werkt hetzelfde als zoeken naar een arts. Je krijgt als resultaat
een overzicht met de ziekenhuizen die zijn gevonden. De gegevens betreffen weer
etalage-informatie. Er kunnen weer ziekenhuizen aangevinkt worden om verder te
vergelijken (Get report). Je krijgt dan een overzicht met de contactgegevens van de
ziekenhuizen onder elkaar, en rechts een geografische kaart met daarop de locatie van de
ziekenhuizen aangegeven. Deze informatie staat allemaal op één tabblad. Via de andere
tabbladen (voor de ziekenhuizen zijn dit er negen) is veel uitgebreide informatie te
verkrijgen. De tabbladen bevatten de volgende informatie: Welcome (met de zojuist
beschreven contactinformatie), Facility info, Inpatient Quality, Length of Stay, Charges,
Mortality Rate, Quality Measures, Patient Safety, en Definitions. Het eerste tabblad
(Facility info) geeft informatie over het zorgaanbod in het ziekenhuis en is weer
onderverdeeld in vier achterliggende tabbladen. De informatie wordt weergegeven in
tabellen met in de rijen de keuzeaspecten en in de kolommen de geselecteerde
ziekenhuizen. De meeste informatie wordt gepresenteerd met behulp van woorden en
getallen, maar er worden ook symbolen gebruikt om aan te geven of iets al dan niet wordt
aangeboden in het ziekenhuis (plusjes en vinkjes). Het tweede tabblad (Inpatient quality)
bestaat uit mortaliteitsgegevens en bestaat uit zeven achterliggende tabbladen (voor
verschillende specialismen). De mortaliteitsgegevens worden gepresenteerd door middel
van verticale staafdiagrammen die vrij complex zijn. Eerst wordt er een staafje
gepresenteerd die dient als uitleg van wat typical, better, en worse is. Daarnaast staan de
staafjes voor de geselecteerde ziekenhuizen met hun prestaties, en in elk staafje staat een
score in een percentage die de mortaliteit aangeeft. Het derde tabblad (Length of Stay)
geeft informatie in verticale staafdiagrammen over de gemiddelde opnameduur en bestaat
uit zes achterliggende tabbladen voor verschillende specialismen. De staafdiagrammen
hebben dezelfde opzet als bij de mortaliteitsgegevens (een eerste staaf als voorbeeld en
vervolgens afzonderlijke staafjes voor de geselecteerde ziekenhuizen). Hoe meer gevuld
het staafje is, hoe langer de opnameduur. In de staafjes staat ook nog eens in woorden
aangegeven hoe lang de opnameduur is. Het vierde tabblad (Charges) volgt weer dezelfde
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opzet met staafdiagrammen en geeft informatie over de kosten. Het vijfde tabblad
(Mortality rate) geeft informatie in percentages weer per ziekenhuis per specialisme. Het
zesde tabblad (Quality Measures) geeft de prestaties van ziekenhuizen op verschillende
objectieve indicatoren en bestaat uit vier verschillende achterliggende tabbladen (vier
indicatoren). Er wordt per ziekenhuis een verticale staafdiagram in tinten blauw
gepresenteerd waarin het percentage van het ziekenhuis wordt afgezet tegen het
percentage in de staat en in de V.S. Hoe groter het staafje, hoe beter de prestatie. Het
zevende tabblad (Patient Safety) geeft informatie over negatieve gebeurtenissen met
behulp van dezelfde soort staafdiagrammen als bij Inpatient quality. In het laatste tabblad
(Definitions) worden voor alle soorten informatie definities gegeven van de gemeten
aspecten.
Zoeken naar een verpleeghuis werkt in principe hetzelfde als zoeken naar een arts en een
ziekenhuis. In het resultaten overzicht van verpleeghuizen vergelijken verschijnt een tabel
met in de rijen de verpleeghuizen en de kolommen (zes) gepresenteerd als tabbladen
waarop je kunt doorklikken. In deze overzichtstabel vind je in eerste instantie (zonder
klikken op de tabbladen) weinig informatie, behalve een geografische kaart met de
locaties waar de verpleeghuizen zich bevinden. Klikken op het tabblad Demographics
geeft een nieuwe tabel met in de kolommen de verpleeghuizen en in de rijen een aantal
kenmerken van de verpleeghuizen (Number of beds, Residents, Ownership type, allemaal
etalage-informatie). De informatie wordt weergegeven door middel van getallen en
woorden. Klikken op Staff data geeft voor twee verschillende aspecten (onder elkaar)
rondom het personeel informatie in staafdiagrammen. Elk verpleeghuis heeft een eigen
staafdiagram (tinten blauw) met daarin de score voor het verpleeghuis, het gemiddelde
voor de staat, en het gemiddelde voor de V.S. De staafdiagrammen geven percentages
weer. Er staan dus steeds een aantal staafdiagrammen naast elkaar weergegeven voor elk
aspect, afhankelijk van het aantal verpleeghuizen dat is geselecteerd. Het tabblad Staff
data is onderverdeeld in twee andere tabbladen: het eerste tabblad omvat hetgeen
hiervoor beschreven, het tweede tabblad geeft voor nog twee andere aspecten informatie
met behulp van dezelfde presentatiewijze. Klikken op On site services geeft een tabel met
in de rijen aspecten rondom Services die aangeboden worden, en in de kolommen de
verschillende verpleeghuizen. Met behulp van vinkjes wordt weergegeven of de services
worden aangeboden. Klikken op Quality measures geeft kwaliteitsinformatie over de
verpleeghuizen door middel van staafdiagrammen (tinten blauw) met weer dezelfde opzet
als Staff data. De staafdiagrammen geven percentages weer. Hogere percentages
betekenen slechtere prestaties. Ook het tabblad Quality measures is onderverdeeld in
meerdere (drie) tabbladen: Mobility, Continence, en Others. Voor de aspecten die onder
deze tabbladen vallen geldt dezelfde presentatiewijze: blauwe staafdiagrammen met
percentages: hoe hoger het percentage, hoe slechter de uitkomsten van de zorg. Klikken
op Survey deficiencies geeft drie achterliggende tabbladen: één voor elk verpleeghuis. Per
tabblad zie je bovenin de resultaten in staafdiagrammen voor alle drie verpleeghuizen, en
daaronder aspecten waarop het bepaalde verpleeghuis tijdens een inspectie niet goed op
heeft gescoord (‘This section contains information on health deficiencies issued during
the two most recent state inspections as reported to Centers for Medicare and Medicaid
Services (CMS). Reported deficiencies for the currently selected nursing home are shown
below’). Klikken op Complaint deficiencies geeft soortgelijke informatie door middel van
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dezelfde presentatiewijze, maar dan voor een onderzoek naar Complaints (‘This section
contains information on complaints issued during the two most recent complaint
investigations as reported to Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS).
Reported complaints for the currently selected nursing home are shown below’). Klikken
op Definitions geeft informatie over alle gebruikte indicatoren. Klikken op Things to
consider geeft een soort samenvatting over aspecten waarop je zou moeten letten bij het
kiezen van een verpleeghuis.
Zoeken naar een mammografiecentrum en een fertiliteitcentrum werkt hetzelfde als
zoeken naar een arts, maar biedt niet de mogelijkheid om verschillende centra met elkaar
te vergelijken.
Integratie van informatie
Er is sprake van beperkte integratie van verschillende soorten informatie. De meeste
gegevens betreffen kwaliteitsinformatie gebaseerd op objectieve indicatoren, die wel
weer zijn onderverdeeld in verschillende aspecten. Ook is er redelijk wat etalageinformatie. De verschillende soorten informatie worden door middel van tabbladen van
elkaar gescheiden, en niet geïntegreerd weergegeven in een tabel. De staafdiagrammen
worden per aspect per aanbieder / instelling gepresenteerd. Vergelijkingen zijn wel
mogelijk maar het kost redelijk wat cognitieve moeite.
Ontwikkeling van de website
De website is ontwikkeld vanuit het idee dat consumenten op een gemakkelijke manier
ondersteund moeten worden bij hun keuzes in de zorg. Op de website is dan ook te lezen
dat men relatief veel aandacht heeft besteed aan de presentatie van de informatie. Deze
moet visueel gemakkelijk te interpreteren zijn, maar ook afgestemd zijn op de specifieke
wensen en interesses van consumenten. Er is verder niets bekend over verdere
ontwikkeling van de presentatiewijzen.
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9.9

Dialysis Facility Compare (www.medicare.gov/dialysis)
Deze keuzehulp voor dialysecentra is een onderdeel van de website van Medicare. Dit
onderdeel biedt vergelijkende informatie over dialysecentra in de Verenigde Staten.
Omdat er op verschillende andere websites in de Verenigde Staten links te vinden zijn
naar deze keuzehulp, wordt het hier afzonderlijk van de rest van de Medicare website
beschreven.
Soort informatie
De informatie gaat alleen over dialysecentra en bestaat uit kwaliteitsgegevens (waaronder
mortaliteitsdata).
Presentatiewijze
Op de startpagina dient men de postcode invoeren of andere geografische criteria in te
voeren. Dan kom je op een overzicht met alle dialysecentra in de betreffende regio, met
hun contactinformatie. De centra staan op alfabetische volgorde gepresenteerd. Je kunt
centra aanvinken als je wilt en die verder vergelijken. Je komt dan op een overzicht met
kenmerken van de centra: elk dialysecentrum heeft een aparte tabel met daarin
kenmerken beschreven zoals contactinformatie, maar ook enige kwaliteitsinformatie zoals
informatie over accreditatie. Bovenaan de pagina staan verschillende tabbladen waar je
kunt doorklikken waarvan één Compare quality.
Compare quality geeft drie aspecten om op te vergelijken. De eerste twee aspecten
worden gepresenteerd door middel van horizontale staafjes, waarbij een groter staafje een
betere prestatie weergeeft. De staafjes (blauw) worden afgezet tegen staafjes die het
gemiddelde weergeven van de staat en van heel de Verenigde Staten (staafjes in groen).
Het derde aspect (mortaliteit) wordt gepresenteerd door getallen en vinkjes (checkmarks)
die aangeven waaraan wordt voldaan. Ook hier wordt vergeleken met het gemiddelde van
de staat en van heel de Verenigde Staten. Via een apart tabblad kan meer informatie
worden verkregen over de manier waarop gemeten is.
Integratie van informatie
De gemiddelde informatie (Verenigde Staten en staat) wordt samen met informatie voor
individuele instellingen gepresenteerd, maar wel duidelijk gescheiden door
presentatievorm. Bij de staafdiagrammen door kleur, en bij de mortaliteitsgegevens door
een andere manier van weergave (getallen versus checkmarks). Dit laatste bleken
consumenten in een test overigens moeilijk te vinden. Verder worden verschillende
soorten informatie niet gezamenlijk weergegeven
Ontwikkeling van de website
De presentatieformats op deze website zijn in het verleden geëvalueerd door ze te testen
onder consumenten. Er heeft een evaluatie van deze website plaatsgevonden, die wordt
beschreven in een artikel van Trisolini en Eisenberg (2007). Wat betreft de mortaliteitsdata werd gevonden dat consumenten de informatie redelijk begrijpen, en dat het format
waarin het gepresenteerd wordt wat dat betreft niet zoveel effect heeft. Een belangrijk
resultaat was dat consumenten moeite hadden om de vergelijking tussen de centra en de
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nationale en staat prestaties te vergelijken. De meeste consumenten wilden dit liever apart
gepresenteerd hebben. Verder wilden de meeste consumenten liever vijf dan drie
categorieën van kwaliteit gepresenteerd zien, hoewel het voor enkelen juist weer
verwarrend was om er vijf te hebben.
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Medicare options compare (http://www.medicare.gov/MPPF)
Deze keuzehulp voor zorgverzekeringen is een onderdeel van de website van Medicare.
Omdat er op verschillende andere websites in de Verenigde Staten links te vinden zijn
naar deze keuzehulp, wordt het hier afzonderlijk van de rest van de Medicare website
beschreven.
Soort informatie
De website biedt informatie over zorgverzekeringen (Medicare Health Plans). Deze
informatie bestaat uit productinformatie en polisvoorwaarden, informatie over de kosten,
kwaliteitsinformatie bestaande uit patiëntenervaringen, en prestatie-indicatoren.
Presentatiewijze
Op de beginpagina kun je starten met een keuze tussen soorten zorgverzekeringen.
Vervolgens kun je kiezen tussen twee opties: 1) persoonlijke zoekopdracht; en 2)
algemene zoekopdracht. Via de persoonlijke zoekopdracht zoek je op basis van je
persoonlijke gegevens. Daarvoor moet je al lid zijn van Medicare. Via de algemene
zoekopdracht wordt op basis van enkele algemene persoonlijke gegevens gezocht, of
alleen binnen een bepaalde regio. Vervolgens kun je nog je medicatie opgeven voordat je
komt op vergelijkingspagina. Het overzicht met alle zorgverzekeringen (health plans) is
een grote tabel met in de rijen de zorgverzekeringen en in de kolommen acht aspecten om
op te kiezen. In de negende kolom wordt de optie aangeboden om je direct aan te melden
voor een zorgverzekering. In de verschillende kolommen staat het volgende
weergegeven: type health plan, kosten, medicatievergoeding, keuze voor artsen, vision
services, dental services, physical exams. Dit zijn allemaal vrij algemene aspecten. De
zorgverzekeringen staan gepresenteerd op alfabetische volgorde. Klikken op één van de
aspecten zorgt ervoor dat de zorgverzekeringen worden gerangschikt van best presterend
naar slechtst presterend. Doorklikken op één van de zorgverzekeringen geeft uitgebreide
informatie in tekst en getallen. Er is geen grafische weergave van resultaten. De
informatie betreft heel algemene kenmerken over de vergoedingen en de wervice van de
zorgverzekeringen.
Via een verdere vergelijking (aanvinken van drie health plans via compare health
benefits details) komt men op een grote pagina waar men ver naar beneden kan scrollen.
De drie geselecteerde health plans staan in kolommen en de keuzeaspecten in de rijen. In
de kolommen staan de volgende aspecten: Plan benefits, Annual costs,Pprovider network,
Contact info, Plan ratings, Important info, Impatient care, Outpatient care, en andere
polisvoorwaarden. Alles is gepresenteerd door middel van tekst en getallen, met
uitzondering van Plan ratings. Daarbij wordt namelijk gebruik gemaakt van sterren. Je
kunt ook nog meer gedetailleerde informatie krijgen over de ratings. Er wordt een
vijfsterrensystematiek gehanteerd met de volgende interpretatie: ***** = excellent;
**** = very good; *** = good; ** = fair; * = poor. Er is een korte uitleg van de sterren
op deze pagina te vinden: ‘The number of stars shows how well the plans perform’.
Als je verder klikt bij de Ratings (Click to see more details) krijg je opnieuw het
sterrenoverzicht in een apart scherm. Je kunt de presentatiewijze van de sterren daarbij
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zelf veranderen in Numbers en dan krijg je meer exacte informatie. Ook zie je dan dat elk
aspect van de sterren weer is opgebouwd uit meerdere achterliggende aspecten. De score
in sterren is samengesteld op basis van verschillende achterliggende aspecten. In een
apart scherm (klikken op Learn how quality and performance are measured) kom je op
een overzicht met uitleg van alle kwaliteitsaspecten van de ratings en de achterliggende
aspecten. Op de hele website wordt gebruik gemaakt van lichtblauwe kleuren en ook de
sterren zijn (donker) blauw.
Integratie van informatie
In de overzichtstabel worden verschillende soorten informatie geïntegreerd weergegeven,
zoals informatie over kosten (premies), samen met informatie over de polisinhoud en
dekking, en het type zorgverzekering. Kwaliteitsinformatie wordt echter niet aangeboden
in deze tabel. Er worden geen verschillende presentatiewijzen gebruikt voor de
verschillende aspecten in deze tabel. In de vergelijkende overzichten van geselecteerde
zorgverzekeringen worden wel verschillende soorten informatie geïntegreerd
weergegeven, dat wil zeggen op één pagina. In deze overzichten is ook
kwaliteitsinformatie beschikbaar. Doordat er veel informatie wordt aangeboden (en je ver
naar beneden kunt scrollen) is het echter vrijwel onmogelijk om daadwerkelijk alle
soorten informatie in één oogopslag te bekijken.
Ontwikkeling van de website
Op de website is niets te vinden over de ontwikkeling van de website en de ontwikkeling
van de gehanteerde presentatiewijzen.
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9.11

California Nursing Home Search (http://www.calnhs.org)
Deze website is een initiatief van de California Healthcare Foundation en de Department
of Social and Behavioral Sciences at the University of California, San Francisco, die
informatie over verschillende soorten lange termijn zorg aanbieden. Het doel van de
website is om consumenten te informeerden over de verschillende opties in de zorg. De
data worden verkregen via verschillende federale databronnen (op het niveau van de
staat).
Soort informatie
Op deze website wordt informatie aangeboden voor verschillende sectoren, hoewel niet
voor alle sectoren specifieke keuze-informatie beschikbaar is. Keuze-informatie is te
vinden over verpleeghuizen, thuiszorg, en hospices (lange termijn zorg). De website biedt
zowel etalage-informatie als kwaliteitsinformatie gebaseerd op objectieve indicatoren. Er
wordt expliciet vergelijkende informatie gepresenteerd.
Presentatiewijze
Zoeken naar verpleeghuizen kan door Nursing Homes in een keuzemenu aan te klikken
en daarna de postcode of andere criteria in te vullen. Dan kom je op een overzicht met
alle verpleeghuizen in een bepaalde regio. Voor bijvoorbeeld Los Angeles worden 82
verpleeghuizen weergegeven op alfabetische volgorde. De tabel bestaat uit rijen met
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verpleeghuizen en kolommen met vier keuzeaspecten: Staffing, Quality of care, Quality
of facility, en Finances and cost. Je kunt nergens op doorklikken. De enige optie is om
drie instellingen te vergelijken door ze aan te vinken. Via deze weg kom je op een
overzicht in een tabel die qua opzet anders is dan de eerste overzichtstabel. De rijen
bestaan nu namelijk uit aspecten en de kolommen uit de drie verpleeghuizen. In een
keuzemenu kun je steeds wisselen wat betreft de inhoud die gepresenteerd wordt:
Staffing, Quality of care, Quality of facility of Finances and cost. Als je er één kiest zie je
de scores op achterliggende aspecten bij die vier hoofdthema’s. Alle informatie wordt
gepresenteerd door middel van paarse sterren met een drie sterrensystematiek: *** =
above average; ** = average; * = below average; NA = not available. Overal is de optie
aanwezig om door te klikken op een specifiek verpleeghuis: dan kom je op een pagina
met een overzicht voor één verpleeghuis. Bij About the ratings is meer informatie te
vinden over de scores.
Zoeken naar thuiszorginstellingen kan door Home Health Care in het keuzemenu aan te
klikken en daarna postcode of andere criteria in te vullen. Je komt dan op een overzicht
met alle thuiszorgaanbieders in een bepaalde regio. Voor bijvoorbeeld de county Santa
Cruz worden twee aanbieders gepresenteerd op alfabetische volgorde. De tabel bestaat uit
rijen met thuiszorgaanbieders en kolommen met twee keuzeaspecten: Quality of care en
Quality of agency. Doorklikken werkt hetzelfde als bij de verpleeghuizen en de twee
aspecten bestaan weer uit achterliggende aspecten. Er is met name veel gedetailleerde
informatie te verkrijgen door te klikken op een specifieke aanbieder.
Zoeken naar hospices kan door Hospice Services in het keuzemenu aan te klikken en
daarna postcode of andere criteria in te vullen. Je komt op een overzicht met alle hospices
in de regio. Voor bijvoorbeeld Los Angeles worden zestien hospices gevonden, die in
alfabetische volgorde worden gepresenteerd. De tabel bestaat uit rijen met de aanbieders
en slechts één keuzeaspect in een kolom, namelijk Quality of Program. Je kunt geen
aanbieders aanvinken om verder met elkaar te vergelijken, maar het is wel mogelijk om
meer gedetailleerde informatie over één specifieke aanbieder te krijgen. Je komt dan op
een overzicht met dan ene kwaliteitsaspect, waarop je verder kunt klikken voor meer
gedetailleerde informatie. Ook kan men via het keuzemenu erboven wisselen tussen
verschillende soorten informatie. Achter de Overall rating op basis van sterren ligt dus
heel veel specifieke informatie. Je kunt er ook voor kiezen om alles in één scherm te zien
(View all).
Integratie van informatie
In de eerste overzichtstabellen wordt een beperkt aantal verschillende soorten informatie
geïntegreerd weergegeven, zoals algemene informatie over kwaliteit, personeel, en
kosten. Er wordt steeds gebruik gemaakt van dezelfde presentatiewijze, namelijk sterren.
In de verdiepende tabellen worden de verschillende soorten informatie niet meer
geïntegreerd weergegeven. Zoals gezegd kun je steeds maar één soort informatie per keer
bekijken en daar zelf tussen switchen. Voor de verpleeghuizen zijn steeds alleen maar
sterren te zien. De informatie die voor een instelling apart wordt weergegeven is dan weer
wel geïntegreerd en in een overzichtstabel onder elkaar gezet. Soms (bijvoorbeeld bij de
hospices) zijn het veel verschillende soorten informatie. De verschillende soorten
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informatie worden daar duidelijk afgebakend door er ruimte tussen te laten en te werken
met kopjes. Wel worden er verschillende presentatiewijzen gehanteerd.
Ontwikkeling van de website
Op de website is te lezen dat de website oorspronkelijk is ontwikkeld omdat er nauwelijks
informatie over lange termijn zorg beschikbaar was voor consumenten. Vanaf 2002
(oprichting van de website) is het aantal sectoren binnen de lange termijn zorg uitgebreid.
Er is verder weinig bekend over de ontwikkeling van de presentatiewijzen. De
antwoorden op de vragenlijst wijzen niet op specifieke ontwikkelingen die op dit moment
plaatsvinden. Er wordt aangegeven dat de presentatiewijzen worden getest onder
consumenten.
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9.12

NCQA website (http://www.ncqa.org)
De National Committee for Quality Assurance (NCQA) presenteert op haar website
vergelijkende keuze-informatie over de zorg, die zij zelf heeft verzameld met behulp van
verschillende metingen. Het belangrijkste onderdeel op deze website is de informatie in
report cards over zorgverzekeringen (health plans).
Soort informatie
Er is informatie beschikbaar over artsen en over zorgverzekeringen (health plans). Er
worden verschillende soorten informatie weergegeven. Allereerst wordt informatie
gepresenteerd over de kwaliteit van de zorg en service die door health plans wordt
geleverd (HEDIS data). Daarnaast is er productinformatie beschikbaar (commercial /
HMO / combined etc). Ook wordt informatie weergegeven over kwaliteitscapaciteiten
van artsen (medical groups).
Presentatiewijze
Via de selectie Health plan report card en het invoeren van persoonlijke voorkeuren
invoeren (taal, postcode, soort health plan (PPO / HMO / Medicare), komt men op een
overzicht van health plans in de regio waar is gezocht. De tabel presenteert health plans in
rijen en keuzeaspecten in kolommen. De volgende keuzeaspecten zijn beschikbaar:
productinformatie; vijf kwaliteitsaspecten met sterren; een Overall accreditation; en een
Quality plus distinction. Wat betreft de kwaliteitsaspecten wordt gebruik gemaakt van
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een viersterrensystematiek op basis van HEDIS data. De interpretatie van de sterren is als
volgt: **** = accredation excellent; *** = commendable; ** = acrredited;
* = provisional; 0 = denied. De uitleg van de sterren is als volgt: ‘For each organization
included in NCQA’s various report cards, a certain number of stars appear in each
category of standards and measures against which that organization was evaluated.
These stars reflect how well an organization performed against the standards and/or
measures in that category. For HMO/POS plans, 4 stars indicates the highest level of
performance in a category. For PPO Plans, 3 stars indicates the highest level of
performance. Health plans for which NCQA Denied, Suspended, or Revoked
accreditation are not eligible to receive stars for any of the Report Card categories.’ Eén
kwaliteitsaspect biedt de mogelijkheid tot doorklikken (living with illness). Er volgt dan
een presentatie in staafdiagrammen die percentages aangeven van HEDIS Rate: the
percentage of eligible members receiving care. Het percentage wordt afgezet tegen de
topprestaties in de regio en landelijk.
Via de selectie Recognized Physician Directory en het invoeren van gegevens over regio
en voor welke aandoening je artsen zoekt, komt men op een overzicht. Dit is een lijst met
artsen die aan bepaalde zeer hoge standaarden van kwaliteit van zorg voldoen, zoals
bepaalde speciale programma’s voor diabetespatiënten etc. De aanbieders worden in
alfabetische volgorde weergegeven. De namen van de artsen staan in de rijen en er zijn
twee kolommen met gegevens: één met de adresgegevens van de arts (medical group) en
één met de kwalificaties die van toepassing zijn, weergegeven door middel van een
certificeringsymbool. Doorklikken op de symbolen geeft extra informatie over de
betreffende programma’s. Ook is er productinformatie beschikbaar. De Quality plus
disctinction geeft informatie over extra (vrijwillige) domeinen van accreditatie: ‘how well
plans communicate with members, leverage technology, reward quality and promote
wellness and disease management’. Deze informatie wordt weergegeven met behulp van
een symbooltje als de health plan ervoor is geaccrediteerd. Doorklikken geeft ook optie
tot CAHPS resultaten als health plan heeft meegedaan aan de CAHPS meting. De
CAHPS resultaten staan weergegeven in staafjes: één voor het 90th percentile (blauw) en
één voor de betreffende health plan (rood). Doorklikken op elk van de aspecten geeft
extra informatie en uitgebreide uitleg over hetgeen wat onderzocht is.
Integratie van informatie
In de eerste overzichtstabel met health plans worden verschillende soorten informatie
geïntegreerd aangeboden, zoals informatie over het type product en kwaliteitsinformatie
in sterren. Wat betreft de informatie die in staafdiagrammen wordt weergegeven geldt dat
er slechts één soort informatie wordt gepresenteerd, namelijk kwaliteitsinformatie op
basis van bestaande HEDIS registraties. Er worden in deze overzichten wel links geboden
naar kwaliteitsinformatie op basis van patiëntenervaringen (CAHPS data). Als je hierop
klikt verschijnen de CAHPS resultaten in beeld, maar op dat moment kun je de HEDIS
resultaten niet meer zien.
Ontwikkeling van de website
Het is bekend dat er verder onderzoek wordt gedaan door de NCQA naar presentatiewijzen, met een grote nadruk op de presentatie van CAHPS gegevens. Hierover is in het
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verleden gepubliceerd en wordt ook nog steeds gepubliceerd. Zo is er een recent
onderzoek geweest (Elliott et al., 2007) naar het benadrukken van negatieve resultaten.
Tot nu toe worden positieve CAHPS resultaten in een weergegeven, zoals nu te zien is op
de NCQA website (bijvoorbeeld How often did your health plan handle your claims
correctly?: weergave van percentage verzekerden bij wie dit goed ging). Het is mogelijk
dat in de toekomst wordt gekozen voor een weergave van het percentage verzekerden bij
wie dit niet goed ging.
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9.13

US News website (http://health.usnews.com/sections/health)
De website van US News biedt een sectie ‘Health’ aan, met daarin informatie over
ziekenhuizen en zorgverzekeringen (health plans). Dit onderdeel van de website is
bedoeld om consumenten te informeren over de beste ziekenhuizen en zorgverzekeringen.
Soort informatie
De website presenteert informatie over ziekenhuizen en health plans, en doet dat door de
beste voor de consument te selecteren. Voor ziekenhuizen is er voor verschillende
aandoeningen / behandelingen informatie beschikbaar, en in twee soorten informatie De
eerste soort (Reputation[(%]) geeft aan hoeveel procent van de specialisten die de
vragenlijst hebben ingevuld het betreffende ziekenhuis tot de besten rekenen. Het tweede
soort informatie (US News score) geeft een samenvattend oordeel (score) over de zorg die
wordt geleverd. Voor health plans is er alleen een US News score. Informatie per health
plan geeft wel meer getailleerde informatie weer van verschillende typen: De Prevention
en Treatment information is kwaliteitsinformatie gebaseerd op objectieve indicatoren, de
Consumer assessment information is kwaliteitsinformatie gebaseerd op
patiënttevredenheid. Voor de ziekenhuizen is er geen informatie beschikbaar over
patiëntenervaringen.
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Presentatiewijze
Klikken op Best hospitals geeft een keuzemenu uit verschillende aandoeningen /
behandelingen. Als je er één daarvan selecteert kom je direct op een pagina met een
rangorde van ziekenhuizen. Deze tabel is vrij lang en bestaat uit verschillende pagina’s.
Bovenaan op de eerste pagina staat het beste ziekenhuis en onderaan op de laatste pagina
staat het slechtste ziekenhuis. De ziekenhuizen staan in de rijen en er zijn twee kolommen
met keuzeaspecten: Reputation (%) en US News score. De informatie staat in getallen
gepresenteerd, en er wordt geen gebruik gemaakt van staafdiagrammen of symbolen. Als
je wilt weten wat de twee keuzeaspecten inhouden kun je meer informatie krijgen door er
met je muis op te gaan staan: er verschijnen mouse-overs die uitleg geven. Er zijn ook
ziekenhuizen die niet staan gerangschikt, deze staan onderaan de lijst in alfabetische
volgorde. Ook kun je er zelf in een keuzemenu voor kiezen om de ziekenhuizen op
alfabetische volgorde weer te geven. In principe krijg je een overzicht van alle
ziekenhuizen in de Verenigde Staten, maar er is ook een keuzemenu beschikbaar (links
op de pagina) om je zoektocht te verfijnen. Er wordt ook de optie geboden om meer
gedetailleerde informatie te krijgen, door te klikken op een bepaald ziekenhuis. De
informatie is dan echter niet meer vergelijkend. Bovendien krijg je voor alle specialismen
in het ziekenhuis informatie. De informatie wordt weergegeven voor twee verschillende
soorten informatie: 1) Adult specialty rankings; 2) Pediatric specialty rankings. In een
eerste overzichttabel worden de Rankings van het betreffende ziekenhuis op alle
specialismen gepresenteerd voor deze twee soorten informatie. In een uitgebreide tabel
daaronder kun je eerst via tabbladen selecteren welke soort informatie je wilt zien, en
volgt er uitgebreide informatie op allerlei achterliggende aspecten per specialisme. Naast
de Ranking, Reputation en US News score, is hier bijvoorbeeld informatie over
mortaliteit, personeel, en de aanwezigheid van geavanceerde technologieën te vinden.
Kortom, verschillende soorten informatie worden samen weergegeven in een tabel per
specialisme. De gegevens worden allemaal weergegeven door middel van woorden en
getallen en percentages.
Klikken op Best Children’s Hospitals werkt hetzelfde als Best Hospitals en volgt dezelfde
presentatiewijze. Klikken op Best Health plans biedt een pagina waarop je via Honor Roll
en Rankings informatie kunt krijgen over de zorgverzekeringen. Via Honor Roll krijg je
de volgende uitleg: ‘The Honor Roll recognizes the very best of the hundreds of
commercial, Medicare, and Medicaid managed-care plans reviewed for this year's U.S.
News health plan rankings. Plans were scored from 0 to 100 based on data collected and
analyzed by the National Committee for Quality Assurance, managed care's major
accrediting and standards-setting body’. Er verschijnt direct een pagina met drie
ranglijsten voor drie verschillende zorgverzekeringen (een top tien van best Commercial
plans, een top vijf van best Medicare plans, en een top vijf van best Medicaid plans). Via
keuzemenu’s kan men zelf lijsten uitbreiden met andere health plans. De ranglijsten
hebben dezelfde opzet als bij de ziekenhuizen, met twee keuzeaspecten in kolommen,
namelijk type (HMO/POS) en Score. Er is echter geen uitleg over de score beschikbaar
via een mouse-over. Wel is er weer de mogelijkheid om meer gedetailleerde informatie te
krijgen via het klikken op een bepaalde health plan. In een samenvattende tabel bovenaan
wordt weergegeven wat de ranking is en wat de algemene scores zijn. In onderliggende
tabellen volgt de uitgebreide informatie. Er zijn drie soorten informatie beschikbaar, die
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duidelijk afgebakend worden gepresenteerd per tabel: 1) Consumer assessment
information; 2) Prevention information; 3) Treatment information. Er wordt een
samenvattend oordeel voor elk van deze drie soorten informatie gepresenteerd, en
daarnaast volgt informatie over achterliggende aspecten. Alle informatie wordt
gepresenteerd door middel van symbolen, namelijk bolletjes die al dan niet rood gekleurd
zijn. Er zijn in totaal vijf bolletjes en het lijkt erop dat hoe meer er rood zijn, hoe beter de
(relatieve) prestatie. Dit wordt niet toegelicht: ‘Score reflects results of consumer surveys
and success in preventing and treating illness compared with average plan. Here's how
this plan was viewed by members and how it performed in prevention and treatment,
broken down into 50 individual measures’. Via Ranking (in plaats van via Honor Roll)
kom je op dezelfde informatie per health plan als hierboven beschreven, maar krijg je
geen ranglijsten te zien met vergelijkende informatie.
Integratie van informatie
In de uitgebreide informatie die je per health plan en per ziekenhuis kunt vinden worden
verschillende soorten informatie beperkt geïntegreerd weergegeven. Hierbij is het niet
mogelijk om onderlinge vergelijkingen tussen aanbieders te maken. Dat het om
verschillende soorten informatie gaat wordt duidelijk gemaakt door afbakeningen in de
tabellen: stukken ruimte die er tussen gelaten worden en het gebruik van verschillende
kleuren.
Ontwikkeling van de website
Op de website is te lezen dat er steeds meer ziekenhuizen meedoen en er steeds meer
indicatoren waarop gemeten wordt. Er is expliciet gekozen voor een focus op
aandoeningen en behandelingen die complex zijn. In principe wordt er jaarlijks gemeten.
Er is verder niets bekend over de ontwikkeling van de gehanteerde presentatiewijzen.
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9.14

American Hospital Directory (www.ahd.com)
Deze website biedt online data aan over meer dan 6000 ziekenhuizen in de Verenigde
Staten. Ze profileert zich als onafhankelijke website die gebruik maakt van data uit
bestaande registraties, zoals declaraties van zorgverzekeraars.
Soort informatie
De website biedt informatie over ziekenhuizen, zowel vergelijkend als individueel per
ziekenhuis. De vergelijkende informatie betreft vooral etalage-informatie. Er is op deze
informatie ook meer gedetailleerde informatie te vinden over de kwaliteit van
ziekenhuizen, hun financiën en prestaties op andere indicatoren. Om deze informatie te
zien moet je echter lid zijn van de website. Via samples op de website kun je wel zien hoe
de informatie eruit ziet. De informatie die hier te vinden is bestaat ook uit
kwaliteitsinformatie gebaseerd op objectieve indicatoren en informatie gebaseerd op
patiëntenervaringen.
Presentatiewijze
Op de startpagina vindt men twee belangrijke links voor het verkrijgen van informatie,
namelijk Free Hospital Information en Free State and National Stats. Via de eerste weg
kom je via een verdere selectie op regio op een lijst met ziekenhuizen (een tabel met in de
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rijen de ziekenhuizen op alfabetische volgorde en in de vier kolommen aspecten met
informatie. Drie van de vier kolommen geven informatie over de regio (postcode, plaats
en staat), en de andere geeft het aantal bedden in het ziekenhuis weer. Het is dus allemaal
etalage-informatie. In de tabel kun je op elk ziekenhuis klikken voor meer informatie over
dat ziekenhuis. Je krijgt dan behoorlijk wat informatie, opgedeeld volgens de volgende
kopjes: 1) Indentification and characteristics; 2) Clinical Services; 3) JCAHO
Accreditation; 4) Inpatient Utilization Statistics by Medical Service; 5) Inpatient Origin
for Top 3 Zip Codes; 6) Outpatient Utilization Statistics by APC; 7) Beds and Patient
Days by Unit; 8) Financial Statistics. Alle informatie in de verschillende tabellen wordt
gepresenteerd met behulp van woorden en getallen.
Via de tweede weg (Free State and National Stats) kom je direct op een overzicht met
statistische informatie per staat, zoals het aantal ziekenhuizen, het totaal aantal bedden, en
totale kosten. Als je klikt op een staat dan krijg je een lijst met ziekenhuizen in de
geselecteerde staat, met in de kolommen weer etalage-informatie, zoals de plaats, het
aantal bedden, opnameduur, en kosten. Via deze weg kun je niet verder doorklikken op
een bepaald ziekenhuis.
De sample Department States geeft een voorbeeld van hoe de informatie op de website
eruit ziet voor leden. Dit onderdeel geeft informatie over de verschillende afdelingen van
een bepaald ziekenhuis. De sample Financial Reports geeft een voorbeeld van een format
met gedetailleerde financiële informatie over een bepaald ziekenhuis. De sample
Indicators geeft de prestaties van ziekenhuizen op enkele indicatoren die te maken
hebben met personele bezetting. De sample Quality measures presenteert informatie over
de kwaliteit van het ziekenhuis. Per maat (aandoening) wordt een tabel weergegeven met
informatie over verschillende aspecten per behandelmogelijkheid voor die aandoening.
De behandelmogelijkheden staan in de rijen en de kwaliteitsaspecten (zoals het aantal
bedden, scores, en de gemiddelde score van de staat) staan in de kolommen. Helemaal
onderaan de pagina zijn nog twee tabellen te vinden met afwijkende opzet ten opzichte
van de andere tabellen: een tabel met informatie gebaseerd op patiëntenervaringen en een
tabel met mortaliteitsdata. De informatie op basis van patiëntenervaringen is weergegeven
in percentages gegeven antwoorden van respondenten (in kleuren grijs: always, usually,
sometimes of yes, no). Als je doorklikt op de verschillende aspecten van
patiëntenervaringen vind je bovendien nog informatie die het betreffende ziekenhuis
vergelijkt met de staat en de Verenigde Staten in het geheel. De informatie over
mortaliteit is weergegeven in percentages zonder het gebruik van kleuren.
Integratie van informatie
In de overzichtstabel met vergelijkende informatie voor meerdere ziekenhuizen staat
slechts één soort informatie weergegeven, namelijk etalage-informatie. Er worden alleen
woorden en cijfers (voor het aantal bedden) gebruikt. In de informatie per ziekenhuizen
worden wel verschillende soorten informatie gepresenteerd, en deze worden afzonderlijk
onder elkaar weergegeven in aparte tabellen. Binnen deze tabellen worden soms wel
verschillende typen informatie gepresenteerd. Zo wordt er in verschillende tabellen zowel
informatie over het aantal bedden als over de kosten weergegeven. Informatie over het
zorgaanbod wordt echter apart weergegeven in een beschrijvend stukje tekst. Alles wordt
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gepresenteerd door middel van woorden en cijfers. In de overzichtstabel met staten wordt
een beperkt aantal aspecten geïntegreerd weergegeven: allemaal etalage-informatie,
waaronder informatie over de kosten. De meer gedetailleerde informatie die je kunt
verkrijgen als je lid bent bestaat bij het onderdeel Quality measures zowel uit informatie
gebaseerd op objectieve indicatoren als uit informatie gebaseerd op patiëntenervaringen,
maar deze soorten worden wel in aparte tabellen gepresenteerd. Al met al is er dus
nauwelijks integratie van de verschillende soorten informatie op deze website.
Ontwikkeling van de website
Op de website wordt alleen vermeld dat er nieuwe rapporten met nieuwe informatie
verschijnen als er nieuwe onderwerpen relevant worden gevonden. Verder is er niets
bekend over de ontwikkeling van de gehanteerde presentatiewijzen.

Keuze-informatie in de zorg, NIVEL 2008

145

146

Keuze-informatie in de zorg, NIVEL 2008

9.15

Compare Nursing Homes (http://www.comparenursinghomes.org)
Deze website biedt informatie over verpleeghuizen. Je moet je als consument registreren
voor deze website om echt keuze-informatie te verkrijgen.
Soort informatie
Op deze website is informatie te vinden over verpleeghuizen (nursing homes).
Presentatiewijze
Je kunt binnen een staat in de Verenigde Staten zoeken of binnen een bepaald
postcodegebied. Je komt op een lijst met verpleeghuizen binnen de gezochte regio. Er is
geen keuze-informatie te vinden in deze lijst. Je kunt alleen maar doorklikken op een
bepaald verpleeghuis. Dan verschijnt een geografische kaart met de locatie van het
verpleeghuis. Via de uitgebreide zoekfunctie vind je waarschijnlijk echte keuzeinformatie, maar deze zoekfunctie werkt alleen als je je registreert voor de website.
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9.16

Health Care Choices (http://www.healthcarechoices.com)
Deze website is een website van de non-profit organisatie Health Care Choices. De
organisatie wil burgers in de Verenigde Staten informatie bieden over de
gezondheidszorg en het gezondheidszorgsysteem.
Soort informatie
Op deze website is informatie te vinden over ziekenhuizen en individuele artsen. De
informatie over de ziekenhuis is vrij toegankelijk. Voor de informatie over de artsen moet
je betalen. De ziekenhuisinformatie betreft vooral informatie over de aantallen
uitgevoerde operaties voor verschillende aandoeningen / behandelingen. Maar ook is er
kwaliteitsinformatie beschikbaar in zogenoemde report cards. Voor deze informatie word
je doorgelinkt naar andere websites.
Presentatiewijze
Op de starpagina kun je via het invoeren van de regio informatie vinden over de aantallen
operaties per ziekenhuis, en binnen ziekenhuizen ook voor de individuele artsen. De
informatie wordt weergegeven in uitgebreide tabellen met in de rijen de ziekenhuizen en
artsen, en in de kolommen de aantallen operaties (cases), verdeeld over verschillende
soorten. De informatie staat weergegeven op alfabetische volgorde van de artsen. Alle
informatie wordt in getallen weergegeven. Er worden geen symbolen of staafdiagrammen
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gebruikt. De exacte presentatiewijze verschilt per soort ingreep. Zo worden de namen van
de individuele artsen niet bij alle ingrepen vermeld. In die gevallen worden de
ziekenhuizen in alfabetische volgorde weergegeven. Alle informatie over de aantallen
ingrepen wordt weergegeven in tinten groen.
Integratie van informatie
Er wordt in de tabellen maar één soort informatie gepresenteerd, namelijk aantallen
uitgevoerde operaties. Er is dus geen sprake van integratie van verschillende soorten
informatie.
Ontwikkeling van de website
De website is voor het laatst geüpdatet in 2005 en er lijkt dus weinig te gebeuren. Er is op
de website verder niets te vinden over ontwikkelingen.
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9.17

Quality check (http://www.qualitycheck.org)
Deze website wordt aangeboden door de Joint Commision on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO; zie ook www.jcaho.org). Deze non-profit organisatie publiceert
haar beoordelingen op internet zodat het openbaar is voor iedereen.
Soort informatie
Er is informatie beschikbaar over vrijwel alle zorgsectoren, variërend van ziekenhuizen
tot verpleeghuizen, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Via de
selectiemogelijkheden op de website worden die instellingen aangeboden die er zijn in
een bepaalde regio.
Presentatiewijze
Op de beginpagina worden opties aangeboden om op naam van de instelling of op regio
te zoeken. Vervolgens volgt een andere selectie op de soort zorg. De website geeft uit
zichzelf de mogelijke soorten aan. Je komt op een overzicht met de gevonden
zorgaanbieders in een rij weergegeven. In dit overzicht staan de adresgegevens van de
aanbieder, de beslissing over de accreditatie van de JCAHO, het feit of er speciale
Quality awards verstrekt zijn, en een link naar het zorgaanbod (Services). Via View
accreditation quality report krijg je iets meer gedetailleerde informatie over de
accreditatie, maar slechts voor één instelling tegelijk. De score van de organisatie wordt
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hier afgezet tegen de gemiddelde score in de staat en de gemiddelde score in de
Verenigde Staten. Deze relatieve prestaties worden gepresenteerd met behulp van
symbolen. Een vinkje = ‘The organization has met the National Patient Safety Goal’; een
minnetje = ‘The organization has not met the National Patient Safety Goal’; en N/A =
‘The goal is not applicable for this organization’. Je kunt ook klikken op More detail.
Dan verschijnt er uitgebreide informatie op achterliggende aspecten, met weer dezelfde
presentatie met behulp van de symbolen.
Integratie van informatie
Er zijn verschillende soorten informatie beschikbaar, zoals etalage-informatie en
kwaliteitsinformatie, maar deze worden maar beperkt geïntegreerd weergegeven. In de
eerste overzichtstabel wordt informatie over het aanbod van zorg en de kwaliteit
bijvoorbeeld alleen via links aangeboden, en niet in de tabel zelf. In de overzichten per
zorgaanbieder worden wel verschillende soorten informatie op één pagina aangeboden
zonder dat daarvoor een bepaalde systematiek is gekozen. Het is echter een beperkte
hoeveelheid informatie en gaat weer over etalage-informatie samen met beperkte
informatie over de kwaliteit. Uitgebreide informatie is apart te vinden via de link die
wordt aangeboden.
Ontwikkeling van de website
Op de website is te lezen dat de website in de loop der jaren steeds verder is uitgebreid
met informatie over verschillende soorten zorginstellingen. Ook zijn er steeds meer
aspecten gekomen waarop de JCAHO de instellingen beoordeelt. Verder is er niets
specifieks bekend over de ontwikkeling van de gehanteerde presentatiewijzen.
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9.18

Consumers’ checkbook (http://www.checkbook.org)
Deze website wordt aangeboden door de organisatie Consumers’Checkbook, wat een
soort Consumentenbond is. Een onderdeel van hun website is Health and Healthcare,
waarop informatie wordt aangeboden over ziekenhuizen, individuele artsen, en
zorgverzekeringen (health plans). Je moet lid zijn van deze organisatie om over de
informatie te beschikken. Ook bestaat er de optie om een bepaald rapport met
vergelijkende informatie op te vragen, daar moet je dan voor betalen.
Soort informatie
De website biedt informatie over ziekenhuizen, artsen en health plans. De scores van
ziekenhuizen betreffen mortaliteitsgegevens en morbiditeitgegevens, die gezamenlijk met
scores gepresenteerd worden die zijn gebaseerd op de mening van artsen. Wat betreft de
informatie over artsen maakt de organisatie gebruik van vragenlijsten onder artsen. De
informatie over health plans is gebaseerd op vragenlijsten onder artsen en consumenten,
maar ook HEDIS data. (informatie afkomstig uit het artikel van Carlisle, 2007).
Presentatiewijze
De presentatiewijze kan niet omschreven worden omdat je lid moet zijn om de informatie
op te vragen.
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9.19

Pennsylvania’s Health Care Cost Containment Council (www.phc4.org)
Deze website is een initiatief van de overheid in de staat Pennsylvania, die vergelijkende
informatie aanbiedt over ziekenhuizen en zorgverzekeringen (health plans). Het doel van
de website is om competitie tussen zorginstellingen aan te moedigen door het verzamelen
en publiceren van informatie over kosten en kwaliteit.
Soort informatie
De website biedt informatie over ziekenhuizen en zorgverzekeringen (health plans), en de
gegevens worden grotendeels zelf aangeleverd door de instellingen. Ook is er in beperkte
mate informatie beschikbaar over individuele artsen en chirurgen. Er is zowel etalageinformatie als kwaliteitsinformatie beschikbaar. De kwaliteitsinformatie bestaat onder
andere uit informatie gebaseerd op patiëntenervaringen (CAHPS), maar ook uit
informatie gebaseerd op prestatie-indicatoren.
Presentatiewijze
Via links op de beginpagina kan men uitgebreide rapporten downloaden per regio, waarin
vergelijkende informatie over individuele ziekenhuizen wordt gepresenteerd. In
overzichtstabellen met in de rijen de ziekenhuizen en in de kolommen de keuzeaspecten
staat informatie over Cases, Mortality ratings, Readmission rates, Length of stay, en
Average charge. Wat betreft de presentatiewijze wordt gebruik gemaakt van getallen, en
als het gaat om sommige kwaliteitsinformatie van symbolen. Een gevuld rondje =
significantly higher than expected; een rondje met een stip erin = not significantly
different than expected; een ongevuld rondje = significantly lower than expected.
Om informatie over zorgverzekeringen (health plans) te zien moet men eerst een
uitgebreid selectiemenu door. Men kan de keuze verfijnen door selectiecriteria op regio
en soort zorgverzekering toe te passen. Uiteindelijk komt er een pagina met daarop de
resultaten voor een bepaald soort verzekering voor een bepaald soort aandoening of
ingreep. De pagina bestaat uit twee tabellen. In de eerste tabel wordt etalage-informatie
gepresenteerd: de health plans staan in de rijen weergegeven en de keuzeaspecten in de
kolommen. Alles wordt in deze tabel met behulp van getallen gepresenteerd. De onderste
drie rijen van de tabel geven gemiddelde scores weer van andere soorten health plans
(dikgedrukt aangegeven). In de tweede tabel wordt kwaliteitsinformatie weergegeven,
namelijk informatie over negatieve gebeurtenissen (In-hospital complications). Ook deze
informatie staat weergegeven in getallen, maar er is ook een maat gepresenteerd die
aangeeft wat de statistical rating is. Dit wordt weergegeven op basis van symbolen: een
ongevuld rondje = lower than expected; een gevuld rondje = higher than expected; een
rondje met een stip erin = same as expected. Je kunt in deze tabellen niet doorklikken om
meer gedetailleerde informatie op achterliggende aspecten te vinden. Wel kun je op de
health plans klikken en dan krijg je enkele beschrijvende data (Plan details), zoals de
accreditatiestatus.
Via het selectiemenu voor de health plans kun je ook apart kiezen om kwaliteitsinformatie gebaseerd op patiëntenervaringen op te vragen (Member satisfaction). Deze
informatie is verzameld met behulp van CAHPS vragenlijsten. Je kunt hierbij kiezen
tussenOoverall rating, Approvals and referrals, en Customer service. Via Overall rating
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kom je op een overzichtstabel met de health plans in de rijen en één keuzeaspect in een
tabel (percentage verzekerden dat hun health plan een hoog waarderingscijfer gaf,
namelijk een 8, 9 , of een 10). Via Approvals and referrals verschijnen twee tabellen op
een pagina. Elke tabel geeft een keuzeaspect (een item in een CAHPS vragenlijst) weer.
De tabellen hebben dezelfde opzet als die van de Overall rating, maar de percentages
geven hier aan wat het percentage verzekerden was die ‘meestal’ of ‘altijd’ antwoordden.
Via Customer service verschijnt weer één tabel, die dezelfde opzet heeft als de twee
tabellen bij Approvals and referrals. Voor alle CAHPS gegevens wordt de nadruk gelegd
op de positieve ervaringen van verzekerden.
Integratie van informatie
In de tabellen over de ziekenhuizen worden verschillende soorten informatie geïntegreerd
weergegeven, namelijk kenmerken en kosten gezamenlijk met mortaliteitsgegevens. Er is
slechts een beperkt aantal aspecten beschikbaar, waardoor het geheel overzichtelijk blijft.
Alleen voor de mortaliteitsgegevens wordt gebruik gemaakt van symbolen. In de tabellen
over de health plans worden verschillende soorten informatie meer gescheiden gehouden
door het gebruik van aparte tabellen. Voor de health plans is ook meer informatie
beschikbaar. De kwaliteitsinformatie gebaseerd op patiëntenervaringen wordt gescheiden
gehouden van de andere soorten informatie en wordt op een apart deel van de website
gepresenteerd. Zelfs binnen de CAHPS informatie worden verschillende keuzeaspecten
apart per scherm en tabel weergegeven en niet geïntegreerd.
Ontwikkeling van de website
De antwoorden op de vragenlijst laten zien dat men in het verleden aandacht heeft
besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van de informatie. Er zijn discussies gevoerd met
verschillende experts op het gebied van openbare kwaliteitsinformatie in de zorg. Ook
wordt er aangegeven dat evaluaties door experts periodiek plaatsvinden. Tenslotte hebben
ze een extern bedrijf ingehuurd om de website navigatie en presentatie te verbeteren.
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10 Noorwegen

Er is één website gevonden in Noorwegen die keuze-informatie over de zorg aan
consumenten presenteert.

10.1

Fritt Sykehusvalg Norge ( http://www.frittsykehusvalg.no)
Deze website is een initiatief van het Noorse Ministerie van Gezondheid en heet in het
Engels ‘Free Hospital Choice Norway’. Eén van de doelen van de website is om Noorse
patiënten te emanciperen en ze te ondersteunen bij een keuze in de zorg (‘easy access to
information that will enable them to make a better-informed decision as to which
hospital/institution to choose’). Naast keuze-informatie biedt de website ook allerlei
andere informatie zoals informatie over patiëntenrechten en nieuwsberichten over de
zorg.
Soort informatie
De keuze-informatie op deze website bestaat uit verschillende soorten informatie, zowel
etalage-informatie (wachttijden) als kwaliteitsinformatie. De kwaliteitsinformatie bestaat
voor een deel uit patiëntenervaringen.
Presentatiewijze
Op de startpagina kun je eerst kiezen tussen verschillende opties: lichamelijke
gezondheid; psychische gezondheid 0-18 jaar; psychische gezondheid volwassenen; en
drugs en verslaving. De eerste optie Fysik helse biedt vijf vervolgopties voor
lichaamsdelen waarop je verder kunt zoeken. Dit wordt grafisch weergegeven door een
mannetje met lichaamsdelen waarop je ook kunt klikken. Daarna volgt er een verdere
onderverdeling binnen deze vijf opties. Er volgen steeds meer gespecialiseerde opties,
zoals bepaalde behandelingen en de regio waarin je behandeld wilt worden. Uiteindelijk
volgt er informatie over de bestaande ziekenhuizen die de behandeling aanbieden binnen
de geselecteerde regio. Een tabelvorm biedt de ziekenhuizen in rijen en vijf
keuzeaspecten in de kolommen. Je kunt doorklikken op een individueel ziekenhuis voor
algemene informatie. De vijf keuzeaspecten vallen allemaal onder het tabblad Ventetid
(wachttijden). De keuze aspecten zijn vrij algemeen van aard: 1) de stad; 2) wachttijd tot
onderzoek; 3) dag/poliklinische behandeling; 4) wachttijden; en 5) recentheid van de
informatie. Als je op één van de aspecten klikt, worden de gegevens gesorteerd op
prestatie. De ziekenhuizen staan namelijk in eerste instantie in alfabetische volgorde
weergegeven. Het andere tabblad geeft informatie over Samlet kvalitet (algemene
kwaliteit). Als je daarop klikt kom je weer op een submenu met verschillende tabbladen
voor verschillende soorten kwaliteitsinformatie, namelijk algemene kwaliteit, indicatoren,
en patiëntenervaringen. De informatie wordt dus niet geïntegreerd weergegeven op één
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pagina. Algemene kwaliteit wordt gepresenteerd door symbolen, een 0 een + of een -.
(landelijk gemiddelde; - onder het gemiddelde en + boven het gemiddelde. Doorklikken
op de symbolen geeft achterliggende informatie op de verschillende indicatoren. De
algemene kwaliteit lijkt dus een samenvatting / gemiddelde van de indicatoren De
informatie op basis van indicatoren wordt ook gepresenteerd door symbolen 0, - of +. Het
betekent bij elke indicator net iets anders. Doorklikken op de symbolen hier geeft
achterliggende informatie in percentages. Wanneer je met de muis op de percentages gaat
staan verschijnt het landelijk gemiddelde in beeld. Het aspect patiëntenervaringen geeft
een overzicht van zeven keuzeaspecten, waaronder weer de stad waar het ziekenhuis zich
bevindt. Verder is er informatie zoals de tevredenheid over artsen, de tevredenheid met de
zorg, en de tevredenheid over de informatie rondom onderzoeken. Weer worden dezelfde
symbolen gebruikt en doorklikken geeft informatie over percentages.
De tweede optie is Psychische gezondheid 0-18 jaar. Qua opzet is deze optie hetzelfde als
lichamelijke gezondheid, maar het geeft alleen wachttijden en patiëntenervaringen, geen
informatie gebaseerd op indicatoren of algemene kwaliteit. De derde optie is Psychische
gezondheid volwassenen en volgt ook weer dezelfde opzet, en hetzelfde geldt voor drugs
en verslaving.
Integratie van informatie
Verschillende soorten informatie worden gescheiden van elkaar gepresenteerd door
middel van tabbladen in een tabel. Er worden wel dezelfde presentatiewijzen gehanteerd
voor de verschillende soorten informatie.
Ontwikkeling van de website
Er is niets bekend over de ontwikkeling van de website en de gehanteerde
presentatiewijzen.
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11 Zweden

Er is één website gevonden in Zweden die keuze-informatie over de zorg aan
consumenten aanbiedt. Er zijn recent wel voor verschillende sectoren en specialismen
prestatie-indicatoren ontwikkeld, maar deze worden vooralsnog vooral gebruikt voor het
stimuleren van accountability van de zorginstellingen, en niet voor het ondersteunen van
de keuzes van consumenten.

11.1

Aldreguiden (http://www.socialstyrelsen.se/aldreguiden)
Dit is een gids voor consumenten die de kwaliteit van de ouderenzorg willen bekijken /
vergelijken. De gids is een initiatief van Socialstyrelsen (een overheidsinstelling die zich
voor het Ministerie voor gezondheid en sociale zaken bezighoudt met verschillende taken
op het gebied van sociale diensten, gezondheidszorg, bescherming van de gezondheid,
ziektebestrijding en epidemiologie). Het doel van de website is om consumenten te
informeren en om hun keuzes in de zorg te ondersteunen, maar ook om zorginstellingen
aan te zetten tot kwaliteitsverbetering.
Soort informatie
Deze website biedt informatie over de ouderenzorg: zowel lange als korte termijn
accommodatie. Er is informatie beschikbaar wat betreft zeven gebieden van
kwaliteitsinformatie: participatie, personeelsbeleid, competentie, integriteit,
onafhankelijkheid, voedsel en leiderschap. Deze aspecten zijn op hun beurt samengesteld
uit subgebieden. Je kunt zowel vergelijkende keuze-informatie over instellingen (Se och
jämför äldreboenden och korttidsboenden) verkrijgen als vergelijkende keuze-informatie
over gemeenten (Kommuner).
Presentatiewijze
Op de startpagina kun je kiezen uit twee opties. De eerste is om de kwaliteit van verpleeg
en verzorghuizen en andere instellingen in de ouderenzorg te vergelijken. De tweede
optie is om meer in het algemeen informatie te krijgen over de kwaliteit van ouderenzorg
in Zweden, en in de verschillende regio’s.
Via de eerste optie kun je via het invoeren van de naam van de instelling (Via
namnsökning) of via regio (Via län och kommun of via karta) zoeken naar instellingen.
Ook is er een optie om Via egen jämförelse zelf allerlei mogelijkheden hebt om
zorginstellingen te vergelijken. Via regio kom je door selecties op een lijst met
instellingen binnen een bepaalde regio. Die kun je vervolgens aanklikken om
kwaliteitsinformatie op te vragen. De kwaliteitsinformatie wordt gepresenteerd in een
tabel met in de rijen de instellingen (verzorgingshuizen) en in de kolommen de
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keuzeaspecten. De kwaliteitsinformatie bestaat in de tabel uit de zeven bovengenoemde
aspecten. Onder de geselecteerde instellingen staan in gemarkeerde kolommen ook nog
eens wat gemiddelden weergegeven, namelijk van de gemeente, van het graafschap, en
van heel Zweden. Alle informatie staat in getallen weergeven, die gemiddelde scores zijn.
De gemiddelde scores kunnen variëren van 1 tot 5, waarbij 5 het beste is. Boven de
kwaliteitsaspecten staan ook nog overkoepelende tabbladen weergegeven. Deze geven de
optie om de kwaliteitsinformatie met behulp van een andere presentatiewijze weer te
geven, zoals staafdiagrammen (Diagram). Deze verticale staafdiagrammen geven de
gemiddelde scores weer door middel van staafjes (rode voor de instellingen, groene voor
de gemiddeldes voor de regio’s en Zweden). Per kwaliteitsaspect worden de
staafdiagrammen apart weergegeven: er staan dus zeven aparte figuren onder elkaar. Het
tabblad Alla omdömen geeft meer gedetailleerde informatie dan alleen op de zeven
hoofdaspecten, weer in scores van 1 tot 5. In deze tabel staan de instellingen in de
kolommen en de keuzeaspecten in de rijen. Je kunt op elk kwaliteitsaspect klikken om er
meer informatie over te krijgen: wat houdt het in, wat is er gemeten etc. Het tabblad
Rapport geeft een overzicht van alle informatie, dat wil zeggen, zowel in tabel en grafiek
vorm met ratings voor de zeven aspecten voor de geselecteerde verzorgingshuizen. Het
tabblad Meer informatie toont alle aspecten en een link naar de website van de gemeente
voor elk van de geselecteerde instellingen. Het tabblad Basic toont de actuele cijfers die
de basis vormen voor de resultaten op alle aspecten van de instellingen. Het zijn
resultaten van de overkoepelende zorginstanties, in tegenstelling tot de eerdere data per
verpleeg- of verzorgingshuis (locatie). Bij elk tabblad zijn er mogelijkheden om de
resultaten in PDF bestand of Excel werkblad op te vragen.
Via de eigen zoektocht (Via egen jämförelse) kun je op een andere manier instellingen
opzoeken. De uitleg op de site om dit te doen is als volgt: ‘Eerst selecteert u de verpleeg
of verzorgingshuizen die u wilt vergelijken. Vervolgens selecteert u de kenmerken die u
wilt vergelijken. U doet dit door het selecteren van een kwalitatief aspect. De keuzes die u
maakt staan aan de bovenkant van de pagina in Mijn selectie.’ Op deze manier kun je dus
volgens aspecten die je zelf belangrijk vindt instellingen zoeken: de selecties vinden
plaats op regio en op kwaliteitsaspecten die je zelf interessant vindt. Via deze specifieke
opdrachten kom je weer terecht bij dezelfde tabel als die via regio zoeken wordt
weergegeven, namelijk de overzichtstabel met in de rijen de instellingen en in de
kolommen de keuzeaspecten. De enige afwijking ten opzichte van de tabel via regio is dat
er nu alleen informatie wordt weergegeven voor de aspecten en instellingen die je zelf
hebt geselecteerd. De opzet en werkwijze zijn hetzelfde als bij de eerdere tabel.
Via Kommuner kom je op een pagina met dezelfde zoekopties als bij de pagina’s waarbij
je naar instellingen zocht. Je kunt weer via regio of via een specifieke zoekopdracht
zoeken. Het resultaat is geen tabel met instellingen maar een tabel met de resultaten per
gemeente, vergeleken met een soortgelijke gemeente en vergeleken met heel Zweden. In
de rijen staan de gemeenten (of Zweden) en in de kolommen staan de kwaliteitsaspecten.
Het zijn andere dan bij het vergelijken van instellingen: het zijn elf aspecten, deels
overlappen ze wel met de eerdere zeven aspecten. De aspecten zijn: toegankelijkheid,
participatie, personeelsbeleid, competentie, integriteit, onafhankelijkheid, voeding,
paramedische ondersteuning, artsen, management, en informatie. De meeste informatie
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wordt weer in getallen weergegeven, maar er staan ook sterren (steeds twee sterren)
gepresenteerd in de tabel. Deze sterren geven aan dat de gegevens ontbreken voor de
betreffende gemeente.
Integratie van informatie
Er wordt alleen kwaliteitsinformatie gepresenteerd en deze is verzameld op basis van
metingen. Er worden geen patiëntenervaringen gebruikt voor deze kwaliteitsinformatie.
De informatie op de onderzochte aspecten wordt steeds geïntegreerd aangeboden in één
overzichtstabel met de geselecteerde instellingen.
Ontwikkeling van de website
De dienst die de consumentengids in de ouderenzorg aanbiedt is op dit moment bezig met
een project ‘Quality and Efficiency in Swedish Health Care’. De resultaten voor 2008
zullen in december 2008 openbaar gemaakt worden. Dit rapport is primair bedoeld als
verantwoording naar de belastingbetaler. De resultaten worden beschikbaar via
http://192.137.163.40/epcjmf/pres.aspx?kod=vodlthivnegslhmvx. Informatie die specifiek
bedoeld is om consumenten te ondersteunen bij hun keuze in de zorg is er nog niet, naast
de consumentengids voor ouderenzorg. Het is wel de bedoeling dat dit soort informatie in
de toekomst wordt gepubliceerd op deze website, namelijk voor de eerstelijnszorg en
verslavingszorg. Deze resultaten zijn naar verwachting in april 2009 beschikbaar.
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12 Ierland

In Ierland is slechts één website gevonden die vergelijkende informatie over de zorg
aanbiedt. Hoewel deze informatie niet primair is bedoeld als keuze-informatie voor
consumenten, wordt de website hier wel besproken omdat het de enige website is die
openbare informatie aanbiedt waarmee wel vergelijkingen mogelijk zijn. Uit emailcontact met verschillende organisaties (Ireland Nursing Homes, Ministry of Health ,
en het Health Service Executive HSE) komt naar voren dat verdere openbare informatie
over de zorg voor consumenten niet beschikbaar is in Ierland.

12.1

Health Information and Quality Authority website (http://wwww.hiqa.ie)
Deze website is een initiatief van de Health Information and Quality Authority, een
onderdeel van het ministerie die zich bezighoudt met het hervormen van de
gezondheidzorg. Het doel is vooral om standaarden te ontwikkelen voor efficiënte en
veilige zorg. Als onderdeel daarvan wordt informatie over ziekenhuizen vrijgegeven op
deze website. De website biedt dus wel vergelijkende informatie, als ook informatie per
ziekenhuis, maar deze is niet expliciet bedoeld als keuze-informatie voor consumenten.
Soort informatie
De website presenteert informatie over ziekenhuizen in Ierland, die in eerste instantie niet
bedoeld lijkt als keuze-informatie voor consumenten, maar meer als verantwoordingsinformatie. Het betreft wel kwaliteitsinformatie op basis van objectieve indicatoren. Die
indicatoren worden deels ontwikkeld door de organisatie van de website ontwikkeld/
vastgesteld.
Presentatiewijze
Via Monitoring Health Care Quality in het linkermenu op de startpagina kan men
informatie over de kwaliteit van de gezondheidszorg gevonden worden. Je komt op een
pagina met uitleg over de activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van de zorg
te monitoren, via verschillende links kan informatie gevonden worden. Klikken op
Performing a National Hygiene Services Quality Review geeft een overzicht van PDF
rapporten over individuele ziekenhuizen en nationale metingen die je kunt downloaden.
De link Hospital ratings biedt een verkort overzicht van alleen de scores van
ziekenhuizen in het rapport over de nationale meting. Het overzicht geeft een lijst van
ziekenhuizen (gerangschikt op prestatie) met daarachter alleen een samenvattend oordeel
over hun prestatie: good, fair or poor. Die worden in de kleuren groen, lichtblauw en
felblauw weergegeven en in woorden. Binnen die drie categorieën staan de ziekenhuizen
op alfabetische volgorde. De individuele rapporten per ziekenhuis zijn verslagen van een
onderzoekscommissie: per indicator staat in woorden weergegeven wat het algemene
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oordeel/de algemene indruk van de commissie was. Ook staat er achterin het rapport een
overzicht van de scores in tabellen. Hierin worden percentages, letters en pijltjes gebruikt.
Voor de precieze interpretatie moet je het hele rapport wel lezen.
Ontwikkeling van de website
Er is gen informatie verkregen over de verdere ontwikkeling van deze website en de
gehanteerde presentatiewijzen van de informatie.
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13 Overige landen

In dit hoofdstuk staat kort beschreven wat het onderzoek heeft opgeleverd voor een aantal
landen waarin niet of nauwelijks keuze-informatie over de zorg voor patiënten
beschikbaar is. De informatie is afkomstig uit mailcontact dat er is geweest met diverse
organisaties, voornamelijk met de ministeries van gezondheid in de betreffende landen.
De landen waarvoor naar informatie is gezocht zijn België, Bulgarije, Frankrijk, Finland,
Nieuw Zeeland, Italië, IJsland, Japan, Spanje, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Turkije, en
Zwitserland.

13.1

Informatie uit mailcontact
In België is er onder andere mailcontact geweest met het Ministerie van
Volksgezondheid, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, en de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (een overkoepelende organisatie van
zorgverzekeraars). Daaruit blijkt dat er geen vergelijkende keuze-informatie over de zorg
voor consumenten beschikbaar is. Ook het mailcontact met organisaties in Frankrijk
(onder andere met Service évaluation et amélioration des pratiques) laat zien dat er daar
geen vergelijkende keuze-informatie beschikbaar is. Voor Nieuw Zeeland werd via New
Zealand Doctor Online en het Ministry of Health duidelijk dat er nog geen keuzeinformatie beschikbaar is voor consumenten in Nieuw Zeeland, hoewel er wel stappen in
die richting worden voorbereid. Wel zijn er op de website van het ministerie
benchmarkrapporten te downloaden over de prestaties van ziekenhuizen
(http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/dhb-hospital-benchmark). In Italië biedt de
website www.cittadinanzattiva.it (een soort Consumentenbond) wel allerlei informatie
om burgers te trainen en voor te lichten over hun positie en rechten in de gezondheidszorg
(maar ook in andere publieke sectoren: active citzenship). Vergelijkende keuzeinformatie is echter niet gevonden op deze website. Er is ook mailcontact geweest met
verschillende organisaties, die allemaal aangeven dat dergelijke informatie niet bestaat in
Italië. In Polen is er mailcontact geweest met het Ministry of Health, waaruit blijkt dat er
geen vergelijkende keuze-informatie over de zorg bestaat in Polen. Wel worden er op de
website www.rejestrzoz.gov.pl data gepubliceerd over de gezondheidszorg per regio. Wat
betreft de overige landen die hierboven staan opgesomd hebben de verstuurde e-mails
geen informatie opgeleverd.

.
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14 Conclusie en discussie

Het doel van de huidige studie was om inzicht te krijgen in presentatiewijzen van keuzeinformatie over de zorg in binnen- en buitenland. Onze verkennende inventarisatie heeft
in totaal 49 websites in verschillende landen laten zien, die op één of andere manier
keuze-informatie over de zorg aanbieden aan consumenten. Het land met de meeste
initiatieven op het gebied van keuze-informatie in de zorg is de Verenigde Staten. Aan de
andere kant staan landen die wel bezig zijn met prestatie-indicatoren in de zorg en
hervormingen van de gezondheidszorg (beoordeeld op basis van de gevonden websites
tijdens desk research), maar waar (nog) geen concrete initiatieven met keuze-informatie
voor burgers bestaan.
De algemene conclusie die we kunnen trekken is dat er op de verschillende websites een
grote verscheidenheid bestaat aan presentatiewijzen. De resultaten sluiten dan ook aan bij
de conclusie van Carlisle (2007), die na een analyse van tien Amerikaanse websites
concludeerde dat ‘each is unique in presentation of grades and how the grades are
tabulated’. Hoewel er veel verschillende presentatiewijzen worden gehanteerd op de
verschillende websites, zijn er ook enkele standaard elementen naar voren gekomen die
op meerdere websites terugkomen, zoals een weergave van informatie in tabellen, het
aanbieden van doorklikmogelijkheden tot meer gedetailleerde informatie, en
selectiemogelijkheden om de keuzemogelijkheden te beperken en te specificeren.

14.1

Samenvatting resultaten
Om de onderzoeksvraag ‘Welke presentatiewijzen van keuze-informatie over de
zorg worden er internationaal gehanteerd om (verschillende typen) informatie
weer te geven?’ te beantwoorden is via een literatuur en websearch gezocht naar
websites die keuze-informatie over de zorg presenteren. Ook zijn er korte
vragenlijsten naar de gevonden websites gemaild. Deze websites zijn geanalyseerd
op verschillende aspecten, namelijk het feit of de informatie expliciet is opgezet
voor consumenten, de zorgsectoren waarop de informatie betrekking heeft, de
soorten informatie die gepresenteerd worden, de structuur van de gepresenteerde
informatie, de manier waarop verschillende soorten informatie gepresenteerd
worden, de gebruikte symbolen en methoden om data weer te geven, de
doorklikmogelijkheden, en de selectiemogelijkheden. Hieronder staan de
belangrijkste bevindingen van de inventarisatie op deze punten weergegeven, en
deze worden daarbij kort bediscussieerd in het kader van de literatuur.
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Informatie voor de consument
Hoewel niet alle websites expliciet zijn opgezet voor consumenten (zoals de website van
de Health information and Quality Authority website in Ierland, de website
‘Ziekenhuizen transparant’ in Nederland en de website van de Pennsylvania’s health care
Cost Containment Council in de Verenigde Staten), hebben de meeste gevonden websites
geheel of gedeeltelijk als doel om consumenten te informeren of te ondersteunen bij hun
keuzes. Voorbeelden van websites die expliciet voor de consument zijn opgezet zijn
‘Sundhet’ in Denemarken, ‘Weisse Liste’ in Duitsland, ‘NHS choices’ in Engeland, en
‘Hospital compare’ en ‘U compare healthcare’ in de Verenigde Staten. Voorbeelden van
websites die zowel voor de consument als andere partijen zijn opgezet zijn ‘Zorgkiezer’
in Nederland, ‘Your Hospitals’ in Australië, ‘Klinikbewertungen’ in Duitsland, en ‘Dr.
Foster’ in Engeland.
Zorgsectoren
De meeste websites bieden informatie aan over ziekenhuizen en/of zorgverzekeringen.
Hoewel er in de afgelopen jaren ook meer informatie beschikbaar is gekomen over andere
sectoren, zoals verpleeghuizen en thuiszorg, blijft ziekenhuisinformatie het grootste
aandeel houden van alle websites. Informatie over zorgverzekeringen is met name te
vinden op Amerikaanse websites. Websites met informatie over de geestelijke
gezondheidzorg (buiten de zorg die in het ziekenhuis geleverd wordt) zijn er niet of
nauwelijks. Voorbeelden van websites met alleen informatie over ziekenhuizen zijn
‘Hospital report’ in Canada, ‘Your hospitals’ in Australië, de initiatieven van
samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen in Duitsland, en ‘Hospital Compare’ in de
Verenigde Staten. Voorbeelden van websites met informatie voor meerdere zorgsectoren
zijn ‘kiesBeter’ en ‘Independer’ in Nederland, ‘Private healthcare UK’ in Engeland en de
NCQA website in de Verenigde Staten. De website ‘kiesBeter’ loopt vrij voorop als het
gaat om het aantal zorgsectoren waarvoor informatie beschikbaar is. Voorbeelden van
websites zonder informatie over ziekenhuizen zijn ‘Zorgbelang’ in Nederland, ‘Your GP
guide’ in Engeland, en ‘California Nursing Home Search’ in de Verenigde Staten.
Overigens wordt er in de ingevulde vragenlijsten en op de websites zelf regelmatig
aangegeven dat men in de toekomst voor meer zorgsectoren informatie wil presenteren.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de websites ‘Zorgkiezer’ in Nederland, ‘Weisse Liste’ in
Duitsland, en ‘Aldreguiden’ in Zweden.
Soorten informatie
Over het algemeen wordt er meer kwaliteitsinformatie aangeboden op basis van
objectieve indicatoren en zorguitkomsten dan op basis van patiëntenervaringen. De soort
informatie die het meest voorkomt is echter etalage-informatie: informatie over
contactgegevens en het aanbod van zorg. Op sommige websites wordt zelfs alleen
etalage-informatie aangeboden, zoals op ‘Zorgbelang’ in Nederland, en de ‘BAAPS
website’ in Engeland. Etalage-informatie wordt regelmatig per instelling aangeboden,
waarbij er geen vergelijking met andere instellingen mogelijk is, zoals op ‘Your GP
guide’ in Engeland. Kwaliteitsinformatie wordt vaker met behulp van symbolen
weergegeven dan etalage-informatie. De antwoorden op de vragenlijsten die zijn ingevuld
wijzen erop dat dit met name wordt gedaan omdat kwaliteitsaspecten moeilijk te
begrijpen zijn door consumenten. Voorbeelden van websites die verschillende soorten
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informatie aanbieden zijn ‘Independer’ en de meeste initiatieven van zorgverzekeraars in
Nederland, ‘Klinikfuehrer Rheinland’ in Duitsland, ‘Dr. Foster’ in Engeland, ‘Medicare
options compare’ in de Verenigde Staten, en ‘Fritt Sykehusvalg’ in Noorwegen.
Voorbeelden van websites waarop veel plaats is voor informatie gebaseerd op
patiëntenervaringen zijn de website van Agis in Nederland, ‘Klinikbewertungen’ in
Duitsland, ‘Spire Health’ in Engeland, en ‘Patient advocate’ in de Verenigde Staten.
Structuur van de gepresenteerde informatie
Er wordt relatief vaak een overzichtstabel gebruikt met in de rijen de aanbieders en in de
kolommen de keuzeaspecten (attributen). Deze presentatiewijze sluit aan bij het feit dat
mensen van links naar rechts lezen. Voorbeelden zijn te vinden op de website van VGZ
en Elsevier in Nederland, ‘Infertility clinics guide’ in Engeland, ‘Weisse Liste’ in
Duitsland, ‘Hospital report’ in Canada, en ‘Hospital Compare’, ‘Medicare options
compare’, ‘American Hospital Directory’ en ‘Leapfrog’ in de Verenigde Staten. Er zijn
ook voorbeelden gevonden waarbij de tabelvorm een andere opzet heeft, namelijk met de
aanbieders in de kolommen en de keuzeaspecten in de rijen (bijvoorbeeld op ‘NHS
choices’ in Engeland en ‘U compare healthcare’ in de Verenigde Staten). Dit komt
bijvoorbeeld vaak voor als de optie wordt geboden om een aantal aanbieders verder te
vergelijken op meer gedetailleerde informatie. Websites die op deze manier zijn opgezet
zijn bijvoorbeeld ‘kiesBeter’ en ‘Independer’ in Nederland, ‘Weisse Liste’ in Duitsland,
en ‘Hospital Compare’, ‘Home health care compare’, ‘Nursing home compare’, en
‘California Nursing Home Search’ in de Verenigde Staten.
Meestal worden in de overzichtstabellen een beperkt aantal keuzeaspecten aangeboden,
maar het komt ook voor dat er veel keuzeaspecten worden gepresenteerd. Soms worden
onder de ‘hoofdaspecten’ weer ‘subaspecten’ weergegeven (zie bijvoorbeeld ‘Home
health care compare’ in de Verenigde Staten). Op basis van de literatuur (Slovic et al.,
1982; Payne et al., 1993) is het aan te raden om slechts enkele aanbieders te vergelijken
op enkele aspecten. Een voorbeeld van een website die steeds slechts één aspect tegelijk
presenteert is ‘Dr. Foster’ in Engeland. Voorbeelden van websites waarop consumenten
zelf de hoeveelheid gepresenteerde informatie in een tabel kunnen aanpassen zijn ‘NHS
choices’ in Engeland, ‘Sundhetkvalitet’ in Denemarken, en ‘Leapfrog’ in de Verenigde
Staten.
Sommige websites bieden twee algemene mogelijkheden om informatie te bekijken:
1) zoeken op naam (key word search functions); 2) zoeken op categorie zoals regio of
zorgsector (category browsing functions). Voorbeelden zijn te vinden op de websites
‘Private healthcare UK’ in Engeland, ‘Aldreguiden’ in Zweden, en ‘Home health care
compare’ in de Verenigde Staten. Dit lijkt te zijn afgesteld op de kennis uit de literatuur
over dat er twee belangrijke manieren zijn om op internet te zoeken naar informatie,
namelijk searching en browsing (Hong, Thong, en Tam, 2005). Searching tasks, zoals
zoeken op naam, zijn er voor mensen die al een bepaalde aanbieder in hun hoofd hebben
(of een selectie van aanbieders) en specifiek hiervoor informatie willen bekijken.
Browsing tasks, zoals zoeken binnen bepaalde categorieën, zijn er voor mensen die de
informatie bekijken zonder al een heel specifiek doel te hebben. Uit eerder onderzoek
onder Nederlandse consumenten bleek dat consumenten verschillende beslissings-
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strategieën gebruiken wanneer zij geconfronteerd worden met keuze-informatie over de
zorg (Damman et al., 2008). Sommige mensen gaan doelgericht en systematisch te werk,
terwijl andere mensen heel associatief door de informatie heen gaan. In eerder onderzoek
met informatie op computerschermen werd daarom aangeraden dat een website
verschillende navigatie hulpmiddelen zou moeten aanbieden voor verschillende
zoekstrategieën van mensen (Smith et al.,1997; Hong et al., 2005).
Een andere indeling die aansluit bij verschillende behoeften van consumenten is het
aanbieden van zowel een snel totaaloverzicht als uitgebreide keuzehulpen. Hoewel de
meeste websites wel op één of andere manier zowel samenvattende als uitgebreide
informatie bieden, gaan sommige websites hierin nog een stapje verder door op de
startpagina expliciet aan te kondigen dat er ook een snel overzicht mogelijk is.
Voorbeelden zijn te vinden op de website ‘Weisse Liste’ in Duitsland (Schnellansicht en
Suchasssistent) en op de website ‘Infertility clinics guide’ in Engeland (At a glance en
gedetailleerde informatie per kliniek).
Integratie van informatie
Op een aantal websites worden verschillende soorten informatie afkomstig van
verschillende typen registraties gezamenlijk in een tabel gepresenteerd (zie bijvoorbeeld
‘NHS choices’ in Engeland, ‘Hospital Compare’ en ‘Nursing home compare’ in de
Verenigde Staten). Toch zijn er ook veel websites waarop dit niet of nauwelijks
gezamenlijk gebeurt, en ervoor is gekozen om verschillende soorten informatie
afzonderlijk te presenteren (bijvoorbeeld op de website ‘Privare healthcare UK’ in
Engeland en op de website ‘American Hospital Directory’ in de Verenigde Staten). Een
optie die regelmatig voorkomt is de presentatie met behulp van tabbladen, die elk een
bepaald soort informatie weergeven (voorbeelden op ‘Kliniken Rhein Ruhr’ in Duitsland,
‘Fritt Sykehusvalg Norge’ in Noorwegen, en ‘U compare health care’ in de Verenigde
Staten). Een andere optie is om verschillende soorten informatie aan te bieden via
menubalken (bijvoorbeeld op ‘Dr. Foster’ in Engeland en ‘Weisse Liste’ in Duitsland).
Ook wordt soms onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten informatie door het
gebruik van verschillende kleuren (voorbeelden op ‘Kliniken Rhein Ruhr’ in Duitsland,
en op ‘Hospital report’ in Canada), of door duidelijk van elkaar gescheiden ‘blokken’ van
informatie (voorbeelden op ‘Hospital Compare’ en de US News website in de Verenigde
Staten). Op verschillende websites worden in eerste overzichten met enkele
keuzeaspecten wel verschillende soorten informatie gezamenlijk weergegeven, maar bij
meer getailleerde achterliggende informatie niet meer (zie bijvoorbeeld ‘California
Nursing Home Search’ en de NCQA website in de Verenigde Staten).
Uit Nederlands onderzoek bleek dat consumenten moeite hadden met het interpreteren
van inconsistente informatie die in één tabel werd gepresenteerd (Damman et al., 2008).
Zo komt het wel eens voor dat zorgaanbieders goed presteren op bepaalde aspecten, en
juist slecht op andere aspecten. Hoe meer soorten informatie er in een tabel staan
gepresenteerd, hoe groter de kans op dit soort inconsistente informatie. In de literatuur
zijn twee stromingen te vinden over de effecten van dergelijke inconsistente informatie.
De eerste onderzoeksstroom zegt dat presentatie van inconsistente informatie ertoe leidt
dat meer informatie die wordt aangeboden systematisch wordt afgewogen (Maheswaran
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en Chaiken, 1991). De tweede onderzoeksstroom zegt dat presentatie van inconsistente
informatie kan zorgen conflicterende evaluaties, met gevolgen voor de houding van
consumenten (Thompson et al., 1995). In het kader van informatie over de zorg is
hierover niets specifieks bekend. Een ander aspect dat gerelateerd is aan de presentatie
van verschillende soorten informatie is de hoeveelheid informatie die aangeboden wordt
aan consumenten. Hoe meer soorten informatie, hoe meer er op één pagina aangeboden
wordt. Dit is onwenselijk omdat een toename van keuzeaspecten de kwaliteit van
consumentenkeuzes vermindert (Keller en Staelin, 1987; Peters et al., 2007).
Gebruike symbolen en andere presentatiewijzen
Op de gevonden websites wordt relatief veel gebruik gemaakt van presentatie door
middel van woorden en cijfers (onder andere percentages) om de informatie weer te
geven. Voorbeelden zijn te vinden op ‘Your hospitals’ in Australië en op ‘American
Hospital Directory’ in de Verenigde Staten. Toch zijn symbolen en staafdiagrammen ook
een veel gebruikte methode, met name als het gaat om het weergeven van
kwaliteitsinformatie. Er is geen duidelijke standaard voor een soort symbolen naar voren
gekomen. Hoewel sterren relatief het meest voorkomen (zie bijvoorbeeld
‘Klinikbewertungen’ in Duitsland, ‘Dr. Foster’ en ‘NHS choices’ in Engeland, en ‘Patient
advocate’, de NCQA website en ‘California Nursing Home Search’ in de Verenigde
Staten), komen ook rondjes (‘Weisse Liste’ in Duitsland en US News website in de
Verenigde Staten), driehoekjes (‘Infertility clinics guide’ in Engeland), vierkantjes (‘Dr.
Foster’ in Engeland), vinkjes (‘Quality Check’ in de Verenigde Staten), thermometers
(‘Kliniken Rhein Ruhr’ in Duitsland), stoplichten (‘Klinikfuehrer Rheinland’ in
Duitsland), plusjes en minnetjes (‘Fritt Sykehusvalg Norge’ in Noorwegen) en andere
methoden voor. Het is vooralsnog onbekend of het soort symbolen invloed heeft op hoe
consumenten met de informatie omgaan. Uit eerder onderzoek is wel bekend dat uiterlijke
kenmerken, zoals grootte en kleur van informatie, invloed hebben op de mate waarin de
informatie de aandacht van mensen trekt (Rosbergen et al., 1997; Janiszewski, 1998), en
op consumentenkeuzes (Mandel en Johnson, 2002). Het ligt dan ook voor de hand dat
symbolen zoals sterren in een lijst of tabel met informatie meer de aandacht zullen
trekken dan stukken tekst of alleen getallen.
Kwaliteitsindicatoren worden zowel in positieve als in negatieve richting aangeduid,
soms zelf op één website (zie bijvoorbeeld ‘Hamburger Krankenhausspiegel’ in
Duitsland, ‘Home health care compare’ in de Verenigde Staten, en de Ziekenhuis top 100
van het AD in Nederland). Voorbeelden van websites waarop informatie in positieve
richting wordt aangeduid zijn ‘Hospital Compare’ in de Verenigde Staten (‘how often did
nurses communicate well with patients?’) en ’kiesBeter’ in Nederland (‘hoe goed
verzorgden de zorgverleners het lichaam van de cliënten?’). Voorbeelden van websites
waarop informatie in negatieve richting wordt aangeduid zijn de ziekenhuis top 100 van
het AD (‘percentage patiënten met doorligwonden’), en ‘Spire Health’ in Engeland
(‘number of incidents in 2007’). Daarnaast verschillen de websites in het benadrukken
van negatieve resultaten of positieve resultaten. Voorbeelden van websites die een nadruk
leggen op positieve resultaten zijn ‘Dr. Foster’ in Engeland, de website van de NCQA,
van de Pennsylvania’s Health Care Cost Containment Council, en ‘California Nursing
Home Search’ in de Verenigde Staten. Een voorbeeld van het nadruk leggen op negatieve
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resultaten is te vinden op ‘U compare healthcare’ in de Verenigde Staten. Op sommige
websites (of delen van websites), zoals de website van de American Hospital Directory in
de Verenigde Staten, en de website ‘kiesBeter’ in Nederland, worden alle percentages
gegeven antwoorden van consumenten weergegeven, en wordt door de website zelf dus
geen nadruk op positieve of negatieve resultaten gelegd.
Onderzoek van Gerteis et al. (2007) liet zien dat consumenten moeite hebben met de
negatieve richting van kwaliteitsindicatoren. In hun studie werd gekeken naar indicatoren
die vermijdbare negatieve uitkomsten weergaven voor verpleeghuizen. Consumenten
vonden dit verwarrend, contra-intuïtief en onbekend. Een recent onderzoek met CAHPS
informatie wees uit dat het benadrukken van negatieve ervaringen van patiënten in plaats
van positieve ervaringen wel goed te verwerken is door consumenten (Elliott et al., 2008).
Het lijkt er dus vooral om te gaan dat de indicator zelf wordt geformuleerd in positieve
zin (dus: goede communicatie van de arts in plaats van slechte communicatie van de arts),
en de resultaten (staafjes of percentages) wel de negatieve resultaten kunnen benadrukken
(zoals het percentage patiënten dat negatieve ervaringen rapporteert).
Vergelijkingen van de prestaties van een zorgaanbieder met gemiddelden per land of
regio komen vooral op Amerikaanse websites voor (‘Hospital Compare’, ‘Nursing home
Compare’, en ‘Dialysis Facility Compare’) maar zijn bijvoorbeeld ook gevonden op een
Zweedse (‘Aldreguiden’) en een Duitse (‘Hamburger Krankenhausspiegel’) website.
Vergelijkingen met een gemiddelde prestatie zijn vooral aangetroffen op Nederlandse
(‘kiesBeter’ en de website van Agis) en Amerikaanse websites (zoals ‘California Nursing
Home Search’ en ‘Quality check’), maar ook op de Noorse website ‘Fritt Sykehusvalg
Norge’. Absolute scores komen echter het meest voor, ofwel met behulp van getallen,
ofwel met behulp van symbolen (zie bijvoorbeeld ‘Independer’ en de website van Menzis
en Elsevier in Nederland, ‘Dr. Foster’ in Engeland, en ‘Patient Advocate’ in de Verenigde
Staten). Uit Nederlands onderzoek blijkt dat het type score (relatief of absoluut) geen
effect heeft op hoe de informatie wordt geïnterpreteerd en gebruikt (Damman et al.,
2008).
Op sommige websites staan de aanbieders gerangschikt op prestaties (zie bijvoorbeeld de
ziekenhuis top 100 van het AD in Nederland, ‘Hamburger Krankenhausspiegel’ en
‘Klinikbewertungen’ in Duitsland, de US News website in de Verenigde Staten en de
website van de Health Information and Quality Authority website in Ierland), en op
andere websites staan ze op alfabetische volgorde weergegeven (zie bijvoorbeeld Elsevier
in Nederland, ‘Dialysis Facility Compare’, ‘Medicare options compare’, de NCQA
website, ‘Health Care Choices’ en ‘California Nursing Home Search’ in de Verenigde
Staten). Onderzoek dat hiernaar gedaan is liet tegenstrijdige resultaten zien. Uit
Amerikaans experimenteel onderzoek is gebleken dat een rangorde op prestaties
consumenten ondersteunt, terwijl uit een soortgelijk Nederlands onderzoek naar voren
kwam dat een alfabetische volgorde van aanbieders consumenten ondersteunt (Dammen
et al, 2008).
Er zijn enkele websites gevonden waarop de presentatiewijze in de zin van visuele
weergave en volgorde van aanbieders zelf aangepast kan worden door de consument.
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Voorbeelden zijn de Zweedse website ‘Aldreguiden’, en de Amerikaanse websites
‘Hospital Compare’ en ‘Medicare options compare’.
Doorklikmogelijkheden
Meestal kunnen webbezoekers in een eerste overzichtstabel doorklikken via verschillende
opties om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen. Meer informatie over een
bepaalde aanbieder kan vaak verkregen worden door op de aanbieder te klikken (zie
bijvoorbeeld ‘Spire Health’ in Engeland, ‘Sundhet’ in Denemarken). De informatie blijft
dan echter niet altijd vergelijkend van aard. Meer informatie over de keuzeaspecten kan
men meestal verkrijgen door op de keuzeaspecten te klikken (zie bijvoorbeeld de website
‘Fritt Sykehusvalg Norge’ in Noorwegen, de websites ‘Hospital Compare’, ‘Patient
advocate’ en ‘Leapfrog’ in de Verenigde Staten) of voor een aspect te kiezen via een
keuzemenu (bijvoorbeeld op de website ‘Dr. Foster’ in Engeland en ‘California Nursing
Home Search’ in de Verenigde Staten). Soms is dit alleen uitleg over het aspect, maar
regelmatig verschijnt er ook informatie op achterliggende aspecten. Deze manier van
informatie aanbieden sluit aan bij wat in literatuur bekend is over de behoefte van
consumenten aan eerst algemene informatie en dan specifieke informatie (Schank en
Abelson, 1977). Het lijkt erop dat deze gelaagdheid van informatie door veel makers van
websites wordt gebruikt als middel om de grote hoeveelheid informatie het hoofd te
bieden. In de literatuur wordt een dergelijke gelaagdheid regelmatig aanbevolen. Daarbij
wordt gesteld dat de samenvattende informatie op een eerste pagina aangeboden kan
worden om een algemene indruk te krijgen van de kwaliteit van zorg, en dat men door
verder te browsen (‘drill down paths’) naar meer achterliggende informatie meer
specifiek geïnformeerd wordt. In een experiment van Peng et al. (2007) werd echter
aangetoond dat dergelijke ‘drill down paths’ de beslissingen van consumenten negatief
kunnen beïnvloeden wanneer de samenvattende informatie niet overeenkomt met de
uitkomsten op het lagere niveau. Dit aspect heeft dus te maken met de presentatie van een
algemeen oordeel (aggregrate level).
Selectiemogelijkheden
Het komt vaak voor dat bij het zoeken naar informatie eerst al bepaalde selecties worden
aangeboden. Met name een selectie op regio lijkt bijna standaard te worden aangeboden
door websites (voorbeelden zijn te vinden op ‘Weisse Liste’ in Duitsland, ‘Aldreguiden’
in Zweden, en ‘California Nursing Home Search’, ‘Compare Nursing Homes’ en
‘Leapfrog’ in de Verenigde Staten). Ook moet de consument op een aantal websites eerst
een selectie maken voor een bepaalde hoofdsoort aandoening of behandeling
(bijvoorbeeld ‘NHS choices’ in Engeland). Soms wordt deze selectiemogelijkheid
aangeboden met behulp van plaatjes van mensen waarbij met mouse-overs de
verschillende lichaamsdelen en/of aandoeningen gespecificeerd worden (zie bijvoorbeeld
‘Fritt Sykehusvalg Norge’ in Noorwegen). Een andere selectiemogelijkheid, die relatief
minder vaak voorkomt, is het selecteren van bepaalde keuzeaspecten in keuzebalken. Een
voorbeeld hiervan is te vinden op ‘Nursing home compare’(Verenigde Staten).
Voor dit soort selectiemogelijkheden wordt waarschijnlijk gekozen vanwege twee
redenen. Ten eerste wordt de hoeveelheid aanbieders anders te groot voor één webpagina;
en uit de literatuur is bekend dat consumenten afhaken bij een te grote hoeveelheid
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informatie. Ten tweede maakt men de informatie meer relevant voor consumenten, met
als gevolg minder kans dat ze afhaken. Het relevant maken van informatie gebeurt dus
regelmatig door consumenten zelf selectiecriteria aan te bieden, wat aansluit bij de manier
waarop consumenten vaak informatie tot zich nemen, namelijk met bepaalde vragen en
ideeën al in hun achterhoofd (Wright, 1987). Het gevaar is echter dat er wellicht te veel
selectiemogelijkheden worden aangeboden aan de consument, met als gevolg dat het
relatief lang duurt voordat de consument bij de daadwerkelijke informatie komt. Een
mogelijke oplossing is het aanbieden van zowel selectiemogelijkheden als snelle
overzichten, zoals beschreven onder het kopje ‘Structuur van de gepresenteerde
informatie’.

14.2

Verder onderzoek
Hoewel over veel van de gevonden presentatiewijzen al wel is geschreven in de literatuur,
blijven verschillende aspecten nog onvoldoende onderzocht. Met name als het gaat om de
integratie van verschillende soorten informatie (het hoofdthema van het huidige
onderzoek) blijft het onduidelijk hoe verschillende mogelijkheden al dan niet bijdragen
aan een goed gebruik van keuze-informatie over de zorg door consumenten. Veel
websites bieden een beperkt aantal (overkoepelende) keuzeaspecten in een eerste
overzichtstabel, en meer uitgebreide informatie in achterliggende webpagina’s,
bijvoorbeeld door het gebruik van tabbladen en subtabbladen. Het lijkt onmogelijk om
alle informatie voor alle aanbieders geïntegreerd weer te geven, en daarom wordt op veel
websites de uitgebreide informatie pas gepresenteerd als de consument eerst enkele
selecties heeft toegepast. Onduidelijk is welke selectiemogelijkheden de consument zelf
wenst toe te passen en hoe dit hem of haar daadwerkelijk ondersteunt bij een uiteindelijke
keuze. Verder onderzoek onder consumenten moet uitwijzen wat de optimale balans is
voor het aanbieden van selectiemogelijkheden.
Verder blijft er veel onduidelijk over de voor- en nadelen van verschillende symbolen die
worden toegepast. Elke website lijkt zijn eigen weg daarin te zoeken, omdat er nog niet of
nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet van
wezenlijk belang of men nu sterretjes of rondjes te zien krijgt. Het is echter wel een feit
dat er op dit moment geen standaardisatie is: zelfs op één en dezelfde website worden
soms verschillende symbolen gebruikt. Dit lijkt het niet erg gemakkelijk te maken voor
de consument. Meer kwalitatief onderzoek kan duidelijkheid bieden over wat de
voorkeuren en wensen van consumenten hierin zijn. Verder zou ook experimenteel
onderzoek met symbolen verricht kunnen worden om vast te stellen of verschillende
symbolen ook verschillende effecten hebben.
Hoewel veel websites duidelijk moeite hebben gedaan om consumenten niet te overladen
met teveel informatie tegelijk, pakken verschillende websites dit ook op verschillende
manieren aan. Zo bieden sommige websites verschillende soorten tabellen, en andere
websites laten de consument zoveel mogelijk zelf selecteren (verfijnen). Ook zijn er
websites die de consument de mogelijkheid bieden om informatie toe te voegen aan
tabellen. Doorklikmogelijkheden zorgen voor gelaagdheid in de informatie, maar het is
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nog niet bekend hoe consumenten daarvan gebruik maken en wensen te maken. Ook blijft
onduidelijk welke hoeveelheid informatie op één pagina of in één tabel consumenten
effectief kunnen verwerken. Vervolgonderzoek zou met behulp van experimenten meer
duidelijkheid kunnen bieden.

14.3

Tot slot
Het aantal websites dat keuze-informatie over de zorg publiceert neemt in de nabije
toekomst waarschijnlijk nog verder toe, gezien de ontwikkelingen in veel
gezondheidszorgsystemen naar een meer vraaggestuurde benadering. Daarnaast worden
bestaande websites meer en meer uitgebreid met informatie voor verschillende
zorgsectoren. Het lijkt verstandig om in deze snel groeiende beweging stil te staan bij de
gehanteerde presentatiewijzen, omdat er wat dat betreft weinig uniformiteit is.
Dit rapport geeft een overzicht van de wijze waarop in verschillende landen keuzeinformatie over de zorg wordt gepresenteerd. Iedere website lijkt zijn eigen methoden te
hanteren. Ondanks enkele standaardelementen in de structuur van de informatie, wordt de
consument geconfronteerd met een verscheidenheid aan presentatiewijzen bij de
zoektocht naar keuze-informatie over de zorg. Er is nog weinig gedegen onderzoek
gedaan naar de effecten van presentatiewijzen op bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid. De resultaten van de huidige inventarisatie vormen een mooie aanleiding voor
verdere discussies over hoe dit soort informatie aan te bieden aan consumenten.
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Bijlage Vragenlijst per e-mail

Which types of information are presented on your website? (more options
possible)
❑
Factual information about healthcare providers and the care they provide (such as
names and addresses, services, facilities, costs, and waiting times)
❑
Quality information based on performance indicators or other existing registration
files
❑
Information based on patients’ experiences (measured by experience or
satisfaction surveys)
❑
Qualitative information (personal stories, interview data)
❑
Other type of information, namely ..........................................................

For which healthcare sectors does your website provide information? (more
options possible)
❑
Health plans / Health insurance
❑
Hospitals or clinics
❑
Nursing homes or home care (long term care)
❑
Care for the handicapped (disabilities)
❑
General practice
❑
Outpatient mental healthcare
❑
Other sector, namely ..............................................................................

Does your website provide comparative information? (information by which
consumers can make explicit comparisons between providers or institutions)
❑
Yes
❑
No

What is the most important aim of the information presented on your website?
(choose one option)
❑
Informing consumers about options in healthcare
❑
Supporting consumers’ choices in healthcare
❑
Stimulating accountability of healthcare providers / institutions / health plans
❑
Stimulating healthcare providers’ quality improvement initiatives
❑
Other aim, namely ……………………………………………………………..
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How are the data presented on your website funded? (data collection)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

How are the data presented on your website measured? (methods, organization)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

How were the presentation formats of the information on your website chosen?
(more options possible)
❑
By testing different formats (for example in usability tests or cognitive tests)
❑
The formats are based on the existing scientific knowledge about presentation
formats
❑
By expert opinion
❑
The formats were chosen on other grounds, namely .............................
.................................................................................................................

How are different types of information presented on your website and why did you
choose for this way? (for example, how are data based on performance indicators
and data based on patient surveys presented? In combination in tabular formats?
Or separately using alternative presentation formats or symbols?)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Have the used presentation formats already been evaluated / tested? If so, can you
briefly describe the results? (and perhaps references)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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