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Er is een groeiend besef dat zorgconsumenten ondersteund moeten worden bij hun keuzes 
in de zorg (zie onder andere de onderzoeksprogrammalijn ‘Kiezen in Zorg’ van ZonMw; 
noot a). Het ministerie van VWS heeft daartoe de website www.kiesBeter.nl in het leven 
geroepen. Deze website biedt vergelijkende kwaliteitsinformatie over onze gezondheidszorg 
en zorgverzekeraars. Dergelijke informatie krijgt een steeds grotere rol binnen het 
vraaggestuurde zorgstelsel in Nederland, met als doel dat kritische zorgconsumenten 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars stimuleren tot het leveren van kwalitatief goede zorg 
tegen een scherpe prijs.  

Kwaliteitsinformatie binnen de zorg Informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars wordt hoofdzakelijk ontwikkeld om te voorzien in de informatiebehoefte 
van de kiezende zorgconsument. Er bestaat maatschappelijke consensus over de noodzaak 
van transparantie wat betreft prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 
Zorggebruikers blijken ook behoefte te hebben aan dergelijke informatie.1 Er wordt 
tegenwoordig dan ook veel energie gestoken in het meten van de prestaties in de 
gezondheidszorg en in het toegankelijk maken van kwaliteitsinformatie voor consumenten 
middels publicatie op internet. Onderzoekers van verschillende organisaties en universiteiten 
in Nederland werken nauw samen aan de zogeheten CQ Index (www.nivel.nl/cqindex). Dit 
is een verzameling van vragenlijsten die de ervaringen van patinten / cliënten met de zorg 
meten. In lijn met de vraaggestuurde benadering binnen de zorg, wordt de kwaliteit van de 
zorg gemeten vanuit het perspectief van consumenten. 2 Algemene CQ Index vragenlijsten 
zijn ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van ziekenhuiszorg en van zorgverzekeraars. 
Ook zijn CQ Index vragenlijsten ontwikkeld voor specifieke zorg zoals diabetes, 
staaroperaties en fysiotherapie. Op dit moment wordt de CQ Index gestandaardiseerd wat 
betreft het verzamelen en meten van patiëntenervaringen.  

HUIDIGE PRESENTATIEWIJZE  
Met behulp van CQ Index vragenlijsten zal een grote hoeveelheid vergelijkende 

kwaliteitsinformatie worden verzameld voor www.kiesBeter.nl. Tot nu toe is nauwelijks 
systematisch onderzoek verricht naar het effect van verschillende presentatiewijzen op het 
keuzegedrag van consumenten. De wijze van presenteren van CQ Index gegevens als 
keuze-informatie voor de consument wordt daarom doorgaans vastgesteld in overleg met 
de sector waarop de informatie van toepassing is. Als gevolg hiervan worden op 
www.kiesBeter.nl verschillende presentatiewijzen gehanteerd, terwijl de aangeleverde 
gegevens gestandaardiseerd zijn verzameld. Zo worden de prestaties van de 
zorgverzekeraars gepresenteerd volgens een driesterrensystematiek: een zorgverzekeraar 
krijgt e´e´n (benedengemiddelde score), twee (gemiddelde score) of drie 
(bovengemiddelde score) sterren toegekend door een vergelijking van de prestatie met de 
gemiddelde prestatie over alle zorgverzekeraars. De prestaties van thuiszorginstellingen 
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worden echter gepresenteerd met behulp van een vijf-sterrensystematiek op basis van 
absolute scores. Deze situatie is onwenselijk omdat (a) vergelijkende kwaliteitsinformatie 
voor consumenten vrij nieuw en op zich al complex genoeg is; en (b) presentatiewijzen 
gebaseerd zouden moeten zijn op wetenschappelijke kennis over hoe consumenten 
ondersteund worden bij de keuzes die ze maken. Presentatiewijzen en keuzes in de zorg 
Hoewel consumenten vergelijkende kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders waarderen, 
hebben zij over het algemeen moeite met het verwerken, interpreteren en gebruiken ervan. 
Complexe informatie wordt dan ook vaak niet meegenomen in de besluitvorming. 
Consumenten blijken ook vrij gemakkelijk te beïnvloeden als het gaat om het gebruik van 
kwaliteitsinformatie. 1,3 Elke verandering in de presentatiewijze kan de keuze die erop 
volgt beïnvloeden. Dit komt mede doordat consumenten nog vrij onbekend zijn met 
vergelijkende kwaliteitsinformatie over de zorg en daardoor ‘al lezende’ hun mening 
vormen. De wijze waarop vergelijkende kwaliteitsinformatie wordt gepresenteerd is dus 
cruciaal voor de ondersteuning die deze biedt aan consumenten, en op die manier voor het 
laten slagen van vraagsturing in de zorg. Consumenten dienen dan ook op de juiste manier 
‘beïnvloed’ te worden, namelijk op een manier die het maken van keuzes effectief 
ondersteund.  

VOORGAAND ONDERZOEK  
Er zijn tientallen - voornamelijk Amerikaanse - onderzoeken verricht naar de voorkeuren 

van consumenten ten aanzien van openbare kwaliteitsinformatie. Dit is vooral gedaan door 
middel van het houden van focusgroepsdiscussies en interviews. In deze studies worden tal 
van opties aangereikt voor het presenteren van vergelijkende kwaliteitsinformatie. Zo zijn 
onderzoekers het er over eens dat eenvoud, visuele weergave, een goed afgestemde 
hoeveelheid informatie, en een rangorde van prestaties bijdragen aan ondersteuning bij de 
keuze van de consument. Ook lijkt het van belang om de relevantie en de context van de 
informatie duidelijk te maken. Hibbard e.a.1,4 voeren echter aan dat voorkeuren van 
consumenten voor presentatiewijzen noch stabiel zijn, noch iets zeggen over de vraag of de 
geprefereerde presentatiewijzen ook leiden tot keuzes voor goed presterende zorgaanbieders. 
Enkele experimentele studies naar de bruikbaarheid van presentatiewijzen laten zien dat 
‘evaluatieve presentatiewijzen’ de kans vergroten dat de informatie wordt gebruikt bij een 
keuze.4,5 Bij evaluatieve presentatiewijzen worden bepaalde aanwijzingen gegeven om 
complexe informatie om te vormen naar een eenvoudige goed / slechtschaal. Visuele 
weergave in de vorm van sterren is zo’n evaluatieve presentatiewijze die ervoor zorgt dat 
consumenten vaker een goed presterende aanbieder kiezen, in vergelijking met 
presentatiewijzen zonder dergelijke visuele weergave. Ook het ordenen van aanbieders van 
‘best presterende’ naar ‘slechtst presterende’ aanbieder en trendinformatie (met plussen en 
minnen voor de richting van de verandering) leiden ertoe dat goed presterende aanbieders 
vaker worden gekozen. Maar omdat het aantal experimenten met presentatiewijzen (twee in 
totaal) zo klein is, blijft consistent bewijs voor de bruikbaarheid van verschillende 
presentatiewijzen van kwaliteitsinformatie vooralsnog uit.6-9  

PLEIDOOI  
Er bestaan veel ideeën over hoe vergelijkende kwaliteitsinformatie over de zorg 

gepresenteerd kan worden. Helaas is het merendeel van mogelijke presentatiewijzen niet 
getest in (experimenteel) onderzoek onder Nederlandse consumenten. Juist nu het meten van 
de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van consumenten volop in ontwikkeling is, 
lijkt het de hoogste tijd om ons te bezinnen op de vraag of de resulterende 
kwaliteitsinformatie ook haar doelen bereikt. Ten eerste moet onderzocht worden of en hoe 
consumenten reageren op vergelijkende kwaliteitsinformatie binnen de zorg. Verschillende 
presentatiewijzen dienen dan ook op korte termijn te worden voorgelegd aan een groep 
Nederlandse consumenten. In zo’n raadpleging van consumenten kan een aantal aspecten 
van presentatiewijzen worden gevarieerd, zoals de soort scores (absoluut of relatief), de 
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grafische weergave (sterren of staafdiagrammen) en de hoeveelheid keuze-informatie (alleen 
samenvattende informatie of ook de onderliggende scores op aspectniveau). Aan de 
consumenten kan dan worden gevraagd welke presentatiewijzen voor hen het meest 
begrijpelijk en het meest bruikbaar zijn. Ten tweede moet worden getest of bepaalde 
presentatiewijzen ook leiden tot keuzes voor goed presterende zorgaanbieders of 
zorgverzekeraars. De vraag of consumenten ook daadwerkelijk een keuze voor goed 
presterende aanbieders maken is zeer relevant, gezien de doelstellingen van een 
vraaggestuurde gezondheidszorg (bewuste en kritische zorgconsumenten die zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars prikkelen tot het leveren van kwalitatief goede zorg tegen een scherpe 
prijs). Ten derde is het van belang om dieper inzicht te krijgen in de manier waarop 
consumenten keuzes maken. Niet alleen de voorkeuren van consumenten moeten achterhaald 
worden, ook de manier waarop een keuze tot stand komt is cruciaal voor de effectiviteit van 
keuze-informatie. Cognitieve interviews vormen een goede methode om dit te onderzoeken, 
omdat stapsgewijs kan worden vastgesteld hoe bepaalde informatie wordt verwerkt. 
Dergelijke cognitieve interviews kunnen tevens gebruikt worden om vast te stellen hoeveel 
informatie men precies moet aanbieden aan consumenten, zodat zij nog effectief worden 
ondersteund. Meer in het algemeen is het van belang om in kaart te brengen of de grote 
hoeveelheid keuzes die mensen dienen te maken in de gezondheidszorg ze wel altijd 
ondersteunt. Het is namelijk gebleken dat het kiezen tussen vele opties kan leiden tot 
keuzestress.10 Als gevolg van deze keuzestress kan het zijn dat mensen het maken van een 
keuze tussen zorgverzekeraars of zorgaanbieders uitstellen of vermijden. Ook worden de 
keuzes in de zorg vooralsnog vooral ingegeven door verwijzers (familie, ziekenhuizen) en is 
het de vraag of dit in de toekomst zal veranderen. Wij pleiten er dan ook voor om lange 
termijn onderzoek te verrichten naar de effecten van vergelijkende kwaliteitsinformatie op 
het keuzegedrag van consumenten in de zorg. Kortom, keuze-informatie kan om 
verschillende redenen niet aansluiten op de behoeften van de beoogde doelgroep, waardoor 
mensen liever bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd blijven of toch (weer) kiezen voor 
dezelfde, vertrouwde zorgaanbieder. Pas wanneer er meer duidelijkheid bestaat over welke  
presentatiewijzen bijdragen aan effectief gebruik van de informatie, en kwaliteitsinformatie 
op internet op deze kennis gebaseerd wordt, kan men er zeker van zijn dat zorggebruikers op 
een degelijke manier worden ondersteund bij het maken van hun keuzes in de zorg. 
Grootschalig onderzoek moet vervolgens uitwijzen of en in welke mate consumenten de 
informatie gebruiken en welke effecten dit heeft op de kwaliteit van de Nederlandse 
gezondheidszorg.  

NOOT  
a. Zie ook: www.zonmw.nl/nl/programmas/ kiezen-in-zorg/projecten/deelprogramma- 

preferenties-en-competenties. html en www.zonmw.nl/nl/ programmas/kiezen-in-
zorg/projecten/ deelprogramma-consumenteninformatie. html.  
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