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Voorwoord 

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven gestart om de zorgverzekeringsmarkt minder 

complex te maken voor verzekerden. Initiatieven als ‘mijn Polisprofiel’ en de ‘Zorgverzekeringskaart’ 

zijn ontwikkeld om verzekerden beter te informeren over de kenmerken van een zorgverzekering. 

Daarnaast zijn er diverse vergelijkingssites beschikbaar om verzekerden te ondersteunen in het kiezen 

van een geschikte zorgverzekering.  

 

Naast het vergroten van de beschikbaarheid van informatie over zorgverzekeringen, is het ook 

belangrijk om naar de vindbaarheid en begrijpelijkheid van informatie te kijken. Verzekerden hebben 

bepaalde vaardigheden nodig om informatie over de zorgverzekeringsmarkt te vinden en begrijpen, en 

daar vervolgens iets mee te doen. Om inzicht te krijgen in dergelijke vaardigheden is een 

meetinstrument nodig dat de zogeheten ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ van de bevolking in 

Nederland in kaart brengt. Met behulp van zo’n instrument krijgen we meer inzicht in de problemen 

van verzekerden bij het kiezen van een passende zorgverzekering en bij het gebruiken van hun 

zorgverzekering.  

 

Met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Nivel een gestandaardiseerd 

meetinstrument (in de vorm van een vragenlijst) om zorgverzekeringsvaardigheden in kaart te brengen 

uit de Verenigde Staten, de Health Insurance Literacy Measurement (HILM), naar het Nederlands 

vertaald en cultureel gevalideerd.  

 

We willen iedereen die medewerking heeft verleend tijdens dit project bedanken voor hun inzet en 

betrokkenheid. 
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Samenvatting 

In dit rapport staat beschreven hoe het Nivel een gestandaardiseerd meetinstrument uit de Verenigde 

Staten, de Health Insurance Literacy Measurement (HILM), naar het Nederlands heeft vertaald en 

cultureel heeft gevalideerd. Het vertaal- en cultureel validatietraject is uitgevoerd aan de hand van de 

algemene richtlijnen van de World Health Organistation (WHO) voor het vertalen en aanpassen van 

een instrument1. Tijdens dit traject hebben we getracht om het meetinstrument goed te laten 

aansluiten op het Nederlandse zorgstelsel en begrijpelijk te maken voor verzekerden in Nederland. Wij 

hebben op deze manier een meetinstrument (HILM-NL) ontwikkeld waarmee in de toekomst meer 

inzicht verkregen kan worden in de vaardigheden van verzekerden in Nederland in het kiezen en 

gebruik maken van een zorgverzekering. Het gebruik van de HILM-NL kan helpen om informatie over 

zorgverzekeringen beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden in Nederland. Het 

uiteindelijk doel is om verzekerden beter te ondersteunen in het nemen van een weloverwogen 

beslissing ten aanzien van een zorgverzekering. 
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1 Inleiding 

Dit rapport beschrijft hoe het Nivel een gestandaardiseerd meetinstrument uit de Verenigde Staten, 

de Health Insurance Literacy Measurement (HILM), naar het Nederlands heeft vertaald en cultureel 

heeft gevalideerd. In dit hoofdstuk worden de aanleiding en doelstelling beschreven. We eindigen dit 

hoofdstuk met een leeswijzer. 

1.1 Aanleiding 

Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op marktwerking. Verzekerden hebben de keuze uit 

meerdere zorgverzekeringen. Verzekerdenmobiliteit is een belangrijke pijler in het Nederlandse 

zorgstelsel. Indien een verzekerde niet tevreden is over de prijs en/of kwaliteit of als een andere 

zorgverzekeraar een beter passend pakket te bieden heeft, kan er worden overgestapt. Het idee 

hierachter is dat zorgverzekeraars op deze manier gestimuleerd worden om iedereen een passend 

zorgaanbod te bieden tegen een scherpe prijs.  

 

Er wordt van verzekerden verwacht dat zij een actieve rol aannemen bij het kiezen van de meest 

geschikte zorgverzekering voor hun situatie. In 2019 had een verzekerde de keuze uit 59 

basisverzekeringen2. Daarnaast wordt een verzekerde geacht om jaarlijks een keuze te maken in het al 

dan niet afsluiten van een aanvullende verzekering en de hoogte van het vrijwillig eigen risico. Al deze 

keuzes maakt het voor verzekerden complex om de juiste verzekering te kiezen voor hun situatie.  

 

Het percentage verzekerden dat overstapt naar een andere verzekering is de afgelopen jaren vrijwel 

constant, namelijk 8-10%3. De helft van de verzekerden (50%) is nog nooit gewisseld van 

zorgverzekeraar sinds de introductie van het huidige zorgstelsel in 20062. Tevredenheid over de 

dekking van de totale polis en tevredenheid over de service van de zorgverzekeraar zijn belangrijke 

redenen voor verzekerden om bij hun huidige zorgverzekeraar te blijven3. Er zijn daarentegen ook 

aanwijzingen dat verzekerden zich niet altijd als kritische consumenten opstellen bij de keuze voor een 

goed passende zorgverzekering. Eerder onderzoek laat zien dat een grote groep verzekerden in 

Nederland een suboptimale zorgverzekering heeft voor hun situatie4,5. Dit wekt de gedachte dat veel 

verzekerden niet gemotiveerd zijn of niet de juiste vaardigheden hebben om een weloverwogen keuze 

te maken. 
 

Om een geschikte zorgverzekering te kiezen en deze op de juiste manier te gebruiken, hebben 

verzekerden bepaalde vaardigheden nodig. Het is van belang om relevante informatie te begrijpen 

(opzoeken en gebruiken) en te interpreteren (beoordelen en er keuzes op baseren). Met deze 

vaardigheden kunnen verzekerden een weloverwogen keuze maken voor een zorgverzekering die bij 

hun situatie past. Daarnaast zijn deze vaardigheden vereist om, indien nodig, de zorgverzekering te 

raadplegen. De vraag is in hoeverre verzekerden beschikken over dergelijke vaardigheden.  

 

In Nederland is 36% van de volwassenen onvoldoende of beperkt gezondheidsvaardig6. Dit houdt in 

dat zij niet de vaardigheden hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen, 

beoordelen en gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Met betrekking tot 

informatie over zorgverzekeringen, weten we ook dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen 

deze vaardigheden7. Een kwart van de verzekerden (25%) vindt het redelijk of heel moeilijk om 

algemene informatie over zorgverzekeringen op te zoeken en ongeveer de helft van de verzekerden 
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(49%) vindt het redelijk of heel moeilijk om informatie te vinden over vergoedingen van verschillende 

zorgverzekeringen. Bij het interpreteren van informatie vindt een groot aantal verzekerden het redelijk 

of heel moeilijk om informatie te beoordelen op betrouwbaarheid (49%), relevantie (42%) en 

volledigheid (58%). Daarnaast geeft meer dan de helft van de verzekerden (55%) aan het redelijk of 

heel moeilijk te vinden om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Op alle vier de vaardigheden 

(opzoeken, begrijpen, beoordelen en er keuzes op baseren) geven laagopgeleiden (t/m lager of 

voorbereidend beroepsonderwijs), ouderen (65 jaar en ouder) en mensen met een slechtere ervaren 

gezondheid, vaker aan hier moeite mee te hebben7.  

 

In de Verenigde Staten is een tool ontwikkeld om inzicht te krijgen in zorgverzekeringsvaardigheden, 

genaamd de Health Insurance Literacy Measurement (HILM). De HILM is in 2013 ontwikkeld in de 

Verenigde Staten door AIR (American Institutes for Research). Het is een meetinstrument dat 

beoordeelt hoe zelfverzekerd een verzekerde is bij het kiezen en gebruik maken van een 

zorgverzekering en hoe een verzekerde zich gedraagt bij het kiezen en gebruik maken van een 

zorgverzekering. Tegelijkertijd kan met behulp van de HILM in kaart worden gebracht welke groepen 

verzekerden meer hulp nodig hebben bij het kiezen/ gebruik maken van een zorgverzekering. Naar ons 

weten zijn er, naast de HILM, geen andere meetinstrumenten beschikbaar die de 

zorgverzekeringsvaardigheden van verzekerden in kaart kunnen brengen.  
 

Verschillende studies tonen aan dat de HILM een veelbelovende tool lijkt om 

zorgverzekeringsvaardigheden te meten8,9. Eén van de studies liet zien dat er een disbalans is tussen 

de zelf beoordeelde vaardigheden om een zorgverzekering te kiezen onder de bevolking in Amerika, 

en de werkelijke vaardigheden om dit te doen8. Veel mensen in Amerika denken dat ze meer kennis 

hebben van zorgverzekeringen dan ze daadwerkelijk hebben. Hierdoor kan het zo zijn dat ze 

suboptimaal verzekerd zijn en uiteindelijk voor onverwachte verrassingen en kosten komen te staan. 

Veel mensen in Amerika lijken niet goed voorbereid om een weloverwogen beslissing te nemen voor 

een geschikte zorgverzekering9. De HILM is op dit moment alleen nog maar in Amerikaanse studies 

gebruikt, Europese studies hebben we niet gevonden. 

 

In Nederland is er, buiten de studie van Verleun et al. naar het zoeken en interpreteren van informatie 

over zorgverzekeringen, nog vrij weinig bekend over de vaardigheden van verzekerden specifiek 

gericht op het kiezen en gebruiken van een zorgverzekering. Aangezien verzekerden jaarlijks voor de 

keuze staan om een nieuwe zorgverzekering te kiezen en hiervoor zorgverzekeringen met elkaar 

moeten vergelijken, is het van belang om meer inzicht te krijgen in hoeverre verzekerden de 

vaardigheden hebben om dit te doen.  

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om een meetinstrument beschikbaar te stellen dat de 

zorgverzekeringsvaardigheden van verzekerden in Nederland in kaart brengt. Met dit meetinstrument 

kan er in de toekomst meer inzicht verkregen worden in de vaardigheden van Nederlandse 

verzekerden in het kiezen en gebruik maken van een zorgverzekering. Het gebruik van de HILM-NL kan 

helpen om informatie over zorgverzekeringen beter te laten aansluiten op de vaardigheden van 

verzekerden in Nederland. Het uiteindelijk doel is om verzekerden beter te ondersteunen in het 

nemen van een weloverwogen beslissing ten aanzien van een zorgverzekering. 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we welke stappen we hebben genomen om de originele HILM vragenlijst te 

vertalen en cultureel te valideren naar de Nederlandse situatie. In hoofdstuk 3 t/m 6 beschrijven we 

per stap in dit proces de belangrijkste uitkomsten. In hoofdstuk 7 beschrijven we kort de voor- en 

nadelen van het vertaal – cultureel validatietraject en van het ontwikkelde Nederlandse 

meetinstrument. De definitieve versie van het meetinstrument (HILM-NL) is te vinden in de bijlage B 

van dit rapport.  
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2 Methode 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we een Nederlands meetinstrument hebben ontwikkeld om 

zorgverzekeringsvaardigheden te meten, aan de hand van de originele HILM vragenlijst uit de 

Verenigde Staten. We beschrijven eerst kort uit welke onderdelen de originele HILM vragenlijst is 

opgebouwd. Daarna beschrijven we het vertaal- en cultureel validatietraject. 

2.1 Originele HILM vragenlijst 

De originele vragenlijst bestaat uit 21 stellingen en beoordeelt hoe zelfverzekerd een verzekerde is bij 

het kiezen en gebruik maken van een zorgverzekering, en hoe een verzekerde zich gedraagt bij het 

kiezen en gebruik maken van een zorgverzekering. De vragenlijst is ontwikkeld door AIR en is 

opgebouwd uit 4 onderdelen, namelijk:  
 

- ‘Confidence in choosing a health plan’    (zelfverzekerdheid bij het kiezen van een   

      verzekering) 

- ‘Behaviour in choosing a health plan’    (gedrag bij het kiezen van een verzekering) 

- ‘Confidence in using a health plan’   (zelfverzekerdheid bij het gebruik maken van een  

      verzekering) 

- ‘Behaviour in using a health plan’   (gedrag bij het gebruik maken van een verzekering) 

 

In bijlage A is de originele vragenlijst te vinden. 

2.2 Vertaal- en cultureel validatietraject 

Vanwege taal- en cultuurverschillen tussen beide landen, is enkel het vertalen van de originele HILM 

vragenlijst naar het Nederlands niet voldoende. De vragenlijst moet ook cultureel gevalideerd worden. 

Dit betekent dat de vragenlijst moet worden aangepast naar de Nederlandse situatie.  

 

Het Amerikaanse zorgstelsel verschilt op veel punten van het zorgstelsel in Nederland. Een belangrijk 

verschil is dat de Amerikaanse overheid de zorg in mindere mate reguleert dan de Nederlandse 

overheid doet. Ongeveer de helft van de bevolking in de Verenigde Staten krijgt zijn of haar 

zorgpremie vergoed door de werkgever. In alinea 3.1 geven we aan hoe we hier mee om zijn gegaan in 

het vertaal- en cultureel validatietraject van de HILM. 

 

Door de originele HILM vragenlijst cultureel te valideren wordt getracht de vragenlijst zo goed mogelijk 

te laten aansluiten op het Nederlandse zorgstelsel. Het vertaal- en cultureel validatietraject is 

uitgevoerd volgens de algemene richtlijnen van de World Health Organistation (WHO) voor het 

vertalen en aanpassen van een instrument1, bestaande uit vier stappen:   

 

 
 

Forward 
translation 

Expert panel Back-translation 
Cognitive 

interviewing 
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2.2.1 Forward translation 
In de Forward Translation is de originele HILM vragenlijst door twee onafhankelijke vertalers vertaald 

van het Engels naar het Nederlands. Het Nivel heeft hiervoor gebruik gemaakt van twee erkende 

vertaalbureaus die ervaring hebben met het vertalen van gevalideerde vragenlijsten:  

 

1) Taalcentrum – VU, aan de Vrije Universiteit Amsterdam  

2) De vertaalservice van de Wageningen University & Research 

 

In samenwerking met de 2 vertalers heeft het onderzoeksteam de twee vertalingen, door middel van 

consensus, samengevoegd tot één Nederlandse conceptversie, die op taalkundig gebied goed aansluit 

bij de originele Amerikaanse vragenlijst. In het onderzoeksteam was expertise aanwezig op het gebied 

van het zorgverzekeringsstelsel, gezondheidsvaardigheden, en het ontwikkelen, vertalen en cultureel 

valideren van vragenlijsten. Daarnaast heeft er een secretaresse van het Nivel deelgenomen aan deze 

bijeenkomst, om ook input te krijgen van iemand die geen expertise heeft op dit gebied. Zij heeft 

tijdens deze bijeenkomst specifiek gelet op de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de vragen.   

2.2.2 Expert panel meeting 
De Nederlandse conceptversie is tijdens een gezamenlijke bijeenkomst door het onderzoeksteam en 

experts uit het werkveld doorgenomen en besproken. Het doel van de expert panel meeting was om 

te bespreken of de conceptversie van de vragenlijst…:  

 

1) … goed aansluit op het Nederlandse zorgstelsel. 

2) … begrijpelijk is voor alle verzekerden in Nederland. 

 

Voor deze bijeenkomst zijn medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederlands (ZN), de Patiëntenfederatie 

Nederland en de Consumentenbond uitgenodigd.  

2.2.3 Back-translation 
De Nederlandse conceptversie van de vragenlijst is, volgens de richtlijnen van het WHO, terug vertaald 

naar het Engels, door een derde onafhankelijke vertaler met Engels als moedertaal, om te checken of 

de vertaalde vragenlijst overeenkomt met de originele vragenlijst. De back-translation is uitgevoerd 

door het Taalcentrum –VU.  

2.2.4 Cognitive interviewing 
Cognitieve interviews worden gehouden om te onderzoeken of items inhoudelijk dezelfde betekenis 

toegeschreven krijgen door mensen met verschillende achtergrondkenmerken10. Tijdens de cognitieve 

interviews in dit project heeft de interviewer, een onderzoeker van het Nivel, aan de deelnemer 

gevraagd om de concept vragenlijst hardop denkend in te vullen, de zogenaamde ‘Think Aloud’ 

methode11. Op deze manier is er getest of de deelnemers de vraagstellingen en 

antwoordmogelijkheden van de vragenlijst goed begrijpen en interpreteren. Daarnaast is er getest of 

het taalgebruik duidelijk is. Indien nodig heeft de interviewer aanvullende vragen gesteld over 

opvallende observaties of antwoordkeuzes, de zogeheten ‘verbal-probing’ methode11.  

 

Deelnemers aan de interviews zijn geworven via het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het 

Nivel (zie Box 1 voor meer informatie over het panel). Een steekproef van 1000 panelleden 

(representatief voor de algemene bevolking in Nederland van 18 jaar en ouder naar leeftijd en 

geslacht) is via een online uitnodiging benaderd om deel te nemen aan een cognitief interview. 46 

panelleden hebben aangegeven mee te willen doen aan een interview. Uit deze groep hebben we 12 
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panelleden uitgenodigd, waarbij gezorgd is voor diversiteit op achtergrondkenmerken zoals leeftijd, 

geslacht en opleiding. Er zijn uiteindelijk 10 cognitieve interviews (2 afzeggingen) afgenomen, conform 

de richtlijnen van de WHO. Voor aanvang van het interview is aan de deelnemers gevraagd om de 

instructies van het cognitieve interview zorgvuldig door te nemen. Daarna zijn er 

toestemmingsverklaringen (Informed Consent) getekend. De interviews zijn met een audio-

opnameapparaat opgenomen. Na afloop van het interview ontvingen de respondenten een Bol.com-

cadeaukaart ter waarde van 20 euro als dank voor hun deelname. Een interview duurde ongeveer 60 

minuten.  

 

Box 1 Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg peilt hoe burgers in Nederland denken over de 

gezondheidszorg en wat hun ervaringen zijn met die zorg. Ten tijde van het huidige onderzoek 

bestond het panel uit ongeveer 12.000 personen van achttien jaar en ouder. Van deze panelleden 

is een groot aantal achtergrondkenmerken bekend, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 

ervaren gezondheid. Om het panel door de jaren heen representatief te houden, wordt het 

regelmatig aangevuld en ververst. Panelleden krijgen ongeveer drie à vier keer per jaar een 

vragenlijst voorgelegd over actuele en beleidsrelevante thema’s binnen de gezondheidszorg. 

Hiertoe wordt steeds een steekproef van de panelleden benaderd. Meer informatie over het panel 

is te vinden in: Brabers AEM, Reitsma-van Rooijen M en Jong JD de. Consumentenpanel 

Gezondheidszorg: basisrapport met informatie over het panel (2015). Utrecht: Nivel, 2015. 
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3 Forward translation 

 

3.1 Vertaling naar het Nederlands 

Tijdens een bijeenkomst op het Nivel heeft het onderzoeksteam in samenwerking met de vertalers, 

door middel van consensus samengevoegd tot één Nederlandse conceptversie. Het doel van de 

bijeenkomst was om een conceptversie te construeren die op taalkundig gebied goed aansluit bij de 

originele Amerikaanse vragenlijst. Een secretaresse van het Nivel is adviseur geweest tijdens de 

forward translation.  

 

De belangrijkste discussiepunten hadden betrekking op…: 

 

1) … de vertaling van de antwoordcategorieën ‘Slightly confident’ en ‘Moderately confident’. 

 Deze antwoordcategorieën zijn door één vertaler vertaald als ‘Enigszins zeker’ en ‘Redelijk  

 zeker’, en door de andere vertaler als ‘Een beetje zeker’ en ‘Enigszins zeker’. Kortom, de 

 term ‘Enigszins zeker’ lijkt toepasbaar op beide antwoordcategorieën. Om 

 interpretatiefouten te voorkomen is in de conceptversie gekozen voor de antwoord-

 categorieën: ‘Een beetje zeker’ en ‘Redelijk zeker’. 

 

2) … de mogelijkheid om verzekerd te zijn via de werkgever. 

 Zoals eerder beschreven , krijgt ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking zijn of haar 

 zorgpremie grotendeels vergoed door hun werkgever. Dit betekent dat deze groep 

 werknemers  zelf geen zorgverzekering hoeft te kiezen. Dat doet de werkgever. In de originele 

 HILM vragenlijst wordt bij twee vragen hier naar gerefereerd:   

  

- Q02. How confident are you that you know where to find the information you need to 

choose a health plan if you were not offered insurance through an employer? 

 

- Q04. How confident are you that you know where to go for help if you were having 

trouble affording health insurance outside an employer? 

 

In de Nederlandse vertaling hebben we de dikgedrukte tekst, op basis van culturele verschillen 

tussen de zorgstelsels, buiten beschouwing gelaten. 

 

3) … de vertaling van de vragen die bestonden uit de tekst: ‘... how likely are you to….’. 

 Eén vertaler vertaalde dit deel van de vraag met ‘… hoe waarschijnlijk is het dat …’, de andere 

 vertaler koos voor ‘…hoe groot is de kans dat …’. Gezien de antwoordcategorieën op deze 

 vragen (Helemaal niet waarschijnlijk – Een beetje waarschijnlijk – Redelijk waarschijnlijk – Heel 

 waarschijnlijk), is gekozen voor de vertaling ‘… hoe waarschijnlijk is het dat…’.  

 

Bovenstaande keuzes zijn consequent doorgevoerd in de vragenlijst. De hieruit voortkomende 

Nederlandse conceptversie is 10 dagen voor de expert panel meeting naar alle deelnemers gestuurd.  

Forward 
translation 

Expert panel Back-translation 
Cognitive 

interviewing 
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4 Expert panel 

 

4.1 Resultaten van het expert panel 

Het expert panel bestond in totaal uit acht mensen, werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederlands (ZN),  

Patiëntenfederatie Nederland, de Consumentenbond of het Nivel.   

 

De belangrijkste opmerkingen vanuit het expert panel waren om … :  

 

1) … bepaalde vragen te vereenvoudigen / in te korten. 

Zo is de vertaling ‘Hoe zeker bent u dat u weet waar u…’  bijvoorbeeld verkort naar ‘Hoe zeker 

 weet u waar…’. Het expert panel was het erover eens dat dit de leesbaarheid voor 

 verzekerden zou vergroten. 

 

2) … bepaalde vragen te verduidelijken. 

Er is bijvoorbeeld gediscussieerd over het begrip ‘health insurance terms’ uit de originele 

 vragenlijst. Doelt men hier op de voorwaarden/condities van een specifieke zorgverzekering? 

 Of op de terminologie/begrippen over zorgverzekeringen in het algemeen? Deze vraag is na 

 de expert panel meeting voorgelegd aan AIR. AIR bevestigde dat dit begrip zich richt op 

  ‘the terminology/concepts of health insurance in general’.  De uiteindelijke vertaling is ‘de 

 begrippen en termen over zorgverzekeringen’ geworden.  

 

3) … de vragen die onder het onderdeel ‘Gedrag’ vallen een werkwoord te geven waar een actie aan 

verbonden zit. ‘Te weten kunnen komen’ of ‘uitzoeken’ in plaats van ‘begrijpen’. Het panel 

was het erover eens dat dit een beter beeld zou schetsen van hoe een verzekerde zich 

gedraagt bij het kiezen en gebruik maken van een zorgverzekering. 

  

4) … onderscheid te maken in de begrippen dekken en vergoeden (een verzekering dekt, een 

verzekeraar vergoedt). Dit is consequent doorgevoerd in de vragenlijst. 

 

5) … in bepaalde vragen expliciet te benoemen dat het om de basis- of aanvullende verzekering gaat. 

Het panel heeft zich afgevraagd of het nodig was om per vraag duidelijk te beschrijven of de 

vraag betrekking had op de basis- of aanvullende verzekering. Er werd geconcludeerd dat de 

vragen zich in het algemeen richten op het vertrouwen van verzekerden in het 

kiezen/gebruiken van een zorgverzekering; het gaat om de eigen beoordeling van een 

verzekerde. Er is daarom gekozen om niet expliciet te benoemen of een vraag meer 

betrekking heeft op de basis- of aanvullende verzekering. Op deze manier is de vragenlijst ook 

beter voor iedereen in te vullen. 

Forward 
translation 

Expert panel Back-translation 
Cognitive 

interviewing 
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5 Back-translation 

 

5.1 Terug-vertaling naar het Engels 

Het onderzoeksteam is van mening dat de back-translation goed overeenkomt met de originele HILM 

vragenlijst. De back-translation is, samen met de Nederlandse conceptversie, terug gestuurd naar AIR. 

Dit instituut heeft beide vertalingen goedgekeurd en toestemming gegeven om het instrument te 

gebruiken.  

Forward 
translation 

Expert panel Back-translation 
Cognitive 

interviewing 
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6 Cognitive interviewing 

 

6.1 Karakteristieken van de geïnterviewden 

Tabel 1 toont een overzicht van de panelleden die deel hebben genomen aan een interview. Er is 

gestreefd naar diversiteit op achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Hiervoor is 

gekozen, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat de groep mensen met onvoldoende of beperkte 

gezondheidsvaardigheden erg divers is met betrekking tot deze kenmerken6.  

 

Tabel 1  Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van geïnterviewden 

 Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau* 

 Man 33 Hoog 

 Man 35 Hoog 

 Man 61 Hoog 

 Man 67 Laag 

 Man 85 Laag 

 Vrouw 30 Hoog 

 Vrouw 34 Hoog 

 Vrouw 50 Midden 

 Vrouw 58 Midden 

 Vrouw 66 Hoog 

* laag (t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs), midden (middelbaar onderwijs en HAVO en VWO), 

hoog (HBO of hoger)  

6.2 Classificatieschema 

Per deelnemer en per vraag zijn eventuele problemen geïdentificeerd door de interviewer en met 

behulp van het classificatieschema van Willis gecodeerd12. In tabel 2 is een voorbeeldvraag te zien met 

het gebruikte classificatieschema (vertaald naar het Nederlands).  
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Tabel 2  Voorbeeldvraag HILM-NL, met classificatieschema van Willis 1999 

V02 Hoe zeker weet u waar u de informatie kunt vinden die u nodig hebt om een zorgverzekering te 

kiezen? 

 

1) Helemaal niet zeker 

2) Een beetje zeker 

3) Redelijk zeker 

4) Heel zeker 

 

 Onduidelijk  Kennis  Assumpties  Layout 

 Antwoordopties  Gevoelig  Instructies  Overig 

Opmerkingen: 

 

 

 

Elke classificatie was als volgt beschreven: 

- Onduidelijk:   Problemen met de interpretatie of betekenis van een vraag. 

- Antwoordopties:  Problemen met de antwoordcategorieën.  

- Kennis:    Niet in staat zijn vraag te beantwoorden door ontbrekende kennis, 

    moeite met herinnering of berekening. 

- Gevoelig:   Sensitieve/kwetsende inhoud of niet neutrale bewoording. 

- Assumpties:   Problemen met assumpties of onderliggende logica. 

- Instructies:   Problemen met instructies en/of uitleg. 

- Layout:   Problemen met de opmaak of volgorde van de vragen.  

- Overig:    Overige problemen. 

6.3 Resultaten van de cognitieve interviews 

6.3.1 Tussentijdse analyse 
Na de eerste interviews werd duidelijk dat het voor de deelnemers lastig was om zich bij bepaalde 

vragen in te beelden in de situatie. Het eerste deel van de vragen richt zich namelijk op het kiezen van 

een zorgverzekering (ervan uitgaande dat men een nieuwe zorgverzekering zoekt), terwijl het tweede 

deel van de vragen zich richt op het gebruik van een zorgverzekering (ervan uitgaande dat men een 

zorgverzekering heeft gekozen). Dit onderscheid was niet duidelijk en hebben we tijdens de cognitieve 

interviews aangepast door de desbetreffende situatie uitgebreider in de vragenlijst te beschrijven. 

Tijdens de laatste 2 interviews hebben we de deelnemers (man 35 jaar hoogopgeleid, vrouw 34 jaar 

hoogopgeleid) deze aangepaste versie voorgelegd. Tijdens deze interviews is er, na het afronden van 

de vragenlijst, specifiek gevraagd of de situatiebeschrijving duidelijk was. Dit bleek het geval. Deze 

bevindingen zijn meegenomen in het definitief maken van de vragenlijst. 
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6.3.2 Eind analyse 
Bijna de helft van de problemen (26 van de 56) die gevonden waren in de cognitieve interviews 

hadden, gecodeerd volgens het schema van Willis, betrekking op de onduidelijkheid van de vragen en 

de woorden die in de vragen worden gebruikt. De belangrijkste opmerkingen vanuit de cognitieve 

interviews waren om:  

 

1) De lengte van bepaalde vragen in te korten.  

2) Herhaling in de vragen te voorkomen. 

3) Meer voorbeelden te geven. 

 

Op basis van opmerking 1 en 2 hebben we kleine aanpassingen gemaakt aan de Nederlandse 

vragenlijst. Zo hebben we bij bepaalde vragen getracht om de herhaling te minimaliseren door het 

eerste deel van de vraag één keer te formuleren. Zie onderstaand voorbeeld: 

 

Wanneer u zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt, hoe waarschijnlijk is het dat… 

  

V07 … u te weten kunt komen wat de verschillen zijn tussen verzekeringen? 

 

V08 … u uitzoekt of u zelf moet betalen voor bepaalde zorg? 

 

Het advies om meer voorbeelden te geven (opmerking 3) hebben niet overgenomen, omdat 

voorbeelden in vragenlijstonderzoek een sturende werking hebben. De vragen zijn algemeen bedoeld 

en voorbeelden zijn daarom niet passend. 

6.3.3 Definitieve HILM-NL 
‘Cognitive interviewing’ was de laatste stap in het vertaal- en cultureel validatietraject van de HILM. Na 

het doorvoeren van de resultaten, is de HILM-NL definitief gemaakt. In bijlage B is de definitieve versie 

van de HILM-NL te vinden. 
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7 Beschouwing 

Dit rapport beschrijft de totstandkoming van de HILM-NL. Het meetinstrument is te vinden in bijlage B 

van dit rapport. Het is voor iedereen toegankelijk en kan met bronvermelding (zie bijlage B) gebruikt 

worden. In dit hoofdstuk bespreken we kort voor- en nadelen van het vertaal- en cultureel 

validatietraject en van het ontwikkelde Nederlandse meetinstrument. We eindigen de beschouwing 

met aanbevolen vervolgstappen. 

7.1 Vertaal- en cultureel validatietraject 

In dit onderzoek is nauwkeurig vastgehouden aan de richtlijnen van WHO voor het vertalen en 

aanpassen van een instrument. Volgens deze richtlijnen moet er een back-translation worden gemaakt 

ná de expert panel meeting, en vóór de cognitieve interviews. Dit is in de meeste gevallen een goed 

moment omdat het belangrijkste doel van de back-translation is om, als onderzoeksteam, de kwaliteit 

van de ‘forward translation’ te controleren. In dit onderzoek heeft AIR, de ontwikkelaar van het 

originele meetinstrument, ons verzocht om zowel de definitieve Nederlandse versie (HILM-NL) als de 

back-translation op te sturen ter goedkeuring. Dit is, zover wij weten, niet gebruikelijk. Op basis van de 

resultaten van de cognitieve interviews (stap na de back-translation), hebben wij nog een paar kleine 

aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor komt de back-translation niet geheel overeen met de definitieve 

versie van de HILM-NL. De aanpassingen die we hebben doorgevoerd aan de hand van de interviews 

zijn niet inhoudelijk, en kunnen worden beschouwd als ‘puntjes op de i’. AIR heeft dit bevestigd door 

de back-translation en de definitieve Nederlandse versie, zonder verdere opmerkingen, goed te 

keuren en toestemming te geven om de HILM-NL te gebruiken. Wij raden toekomstige onderzoekers 

met een overeenkomstige doel aan om, indien goedkeuring vereist is door een externe partij voor het 

gebruik van een meetinstrument, rekening te houden met eventuele verschillen tussen de back-

translation en de definitieve versie. Wellicht dient er, als aanvulling op de richtlijnen van de WHO, ná 

de cognitieve interviews een nieuwe back-translation gemaakt te worden. 

 

Zoals eerder beschreven, is er tijdens de cognitieve interviews gebruik gemaakt van het 

classificatieschema van Willis. De gecodeerde problemen zijn subjectieve bevindingen van de 

onderzoeker. In deze studie zijn daarom de eerste twee interviews door 2 onderzoekers afgenomen en 

zijn de gevonden problemen van beide onderzoekers na de interviews besproken. De gecodeerde 

problemen van de onderzoekers kwamen tijdens de eerste 2 interviews sterk overeen.  

7.2 Het meetinstrument 

Naar ons weten, is de originele HILM op dit moment het enige gevalideerde meetinstrument dat 

zorgverzekeringsvaardigheden kan meten. We zijn ons ervan bewust dat de HILM zich richt op zelf-

beoordeelde vaardigheden van verzekerden bij het kiezen en gebruik maken van een zorgverzekering 

(subjectief meetinstrument). Het meet niet direct de kennis van verzekerden rondom aspecten van de 

zorgverzekeringsmarkt (objectief meetinstrument). Een voordeel van het gebruiken van een subjectief 

meetinstrument is dat het inzicht biedt in hoe mensen hun eigen vaardigheden inschatten. Een nadeel 

van het gebruiken van een subjectief meetinstrument is dat het niet meet hoe mensen daadwerkelijk 

bepaalde keuzes maken. Uit eerder onderzoek weten we dat mensen met lage vaardigheden zichzelf  
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vaak overschatten in verschillende taken, en mensen met hoge vaardigheden zichzelf juist 

onderschatten (Het Dunning-Kruger Effect)13. Wat betreft de HILM-NL zou het zo kunnen zijn dat  

verzekerden met lage zorgverzekeringsvaardigheden hoger scoren op de HILM-NL dan hun 

daadwerkelijke vaardigheden zijn om een zorgverzekering te kiezen en te gebruiken. In de toekomst 

kan het interessant zijn om de HILM-NL scores te correleren met een objectief instrument 

(bijvoorbeeld een keuzetest waarin men een aantal verzekeringen met elkaar moet vergelijken). Op 

deze manier kunnen we inzicht krijgen in de convergente validiteit van de HILM-NL. Dit betekent dat er 

kan worden vastgesteld of verzekerden zichzelf te positief of te negatief inschatten ten opzichte van 

hun ‘objectieve’ zorgverzekeringsvaardigheden.  

 

Volgens onze informatie is de HILM-NL de eerste vertaling van de originele HILM vragenlijst uit de 

Verenigde Staten. Met behulp van de vragenlijst is op een relatief makkelijke manier informatie te 

verzamelen over problemen van verzekerden bij het kiezen van een passende zorgverzekering en bij 

het gebruiken van een gekozen zorgverzekering. De HILM-NL is voor iedereen toegankelijk en kan met 

bronvermelding gebruikt worden. 

7.3 Aanbevolen vervolgstappen 

We hebben in dit onderzoek een bruikbaar meetinstrument (HILM-NL) ontwikkeld waarmee in de 

toekomst meer inzicht verkregen kan worden in de vaardigheden van verzekerden in Nederland in het 

kiezen en gebruik maken van een zorgverzekering. Het gebruik van de HILM-NL kan helpen om 

informatie over zorgverzekeringen beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden in 

Nederland. Het uiteindelijk doel is om verzekerden beter te ondersteunen in het nemen van een 

weloverwogen beslissing ten aanzien van een zorgverzekering. Het strekt tot aanbeveling om de HILM-

NL eerst psychometrisch te testen onder een grote groep mensen voordat het meetinstrument wordt 

ingezet. Dit betekent dat we een beter beeld willen krijgen van het onderscheidend vermogen van het 

meetinstrument. We willen analyseren of er bepaalde groepen verzekerden zijn die lager of hoger 

scoren op de HILM-NL. We streven ernaar om de HILM-NL uit te zetten in een toekomstige peiling van 

het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.  

 

Na het psychometrisch testen is de HILM-NL, in onze ogen, relevant voor verschillende partijen. 

Zorgverzekeraars kunnen de HILM-NL bijvoorbeeld inzetten om de begrijpelijkheid van hun informatie 

aan te passen aan de vaardigheden van hun verzekerden. Ook voor de overheid kan het concrete 

aanknopingspunten bieden voor beleidsontwikkeling. Zo kan er voorlichting worden ingezet specifiek 

gericht op aspecten die burgers moeilijk vinden. Daarnaast kunnen de bevindingen van de HILM-NL de 

toezichthoudende rol van de Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunen, bijvoorbeeld waar het gaat 

om transparantie van informatie. 
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Bijlage A HILM 
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Bijlage B HILM-NL 

Bronvermelding:  

Holst, L, Brabers, A, Victoor, A, Rademakers, J, de Jong, J. Health Insurance Literacy Measurement - 

vertalen en cultureel valideren van een meetinstrument voor de ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ 

van verzekerden in Nederland. Utrecht: Nivel, 2019   

 
 

 

Health Insurance Literacy Measurement – Nederlands  
 

(HILM-NL) 
 
 
 
Schaal 1. Vertrouwen: het kiezen van een zorgverzekering 

 
De volgende vragen gaan over hoe zeker u bent bij het kiezen van een zorgverzekering. 

 

 

V01. Hoe zeker bent u dat u de begrippen en termen over zorgverzekeringen begrijpt? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 

 

 

V02. Hoe zeker weet u waar u de informatie kunt vinden die u nodig hebt om een zorgverzekering te 

kiezen? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 

 

 

V03. Hoe zeker bent u dat u kunt inschatten hoeveel u het komende jaar zelf moet betalen voor uw 

zorg (zonder noodgevallen)? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 
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V04. Hoe zeker weet u waar u terecht kunt voor financiële hulp als u uw zorgverzekering niet kunt 

betalen? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 

 

 

V05. Hoe zeker weet u welke vragen u moet stellen om de zorgverzekering te kiezen die bij u past? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 

 

 

V06. Hoe zeker bent u dat u een zorgverzekering kiest die bij u past? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 

 
 
Schaal 2. Gedrag: het kiezen van een zorgverzekering 

 
De volgende vragen gaan over het vergelijken van zorgverzekeringen. Ga er bij deze vragen van uit 

dat u op zoek bent naar een nieuwe zorgverzekering. U kunt uit meerdere zorgverzekeringen kiezen.  

 

Wanneer u zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt, hoe waarschijnlijk is het dat… 

 

V07 … u te weten kunt komen wat de verschillen zijn tussen verzekeringen? 

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 

 

V08 … u uitzoekt of u zelf moet betalen voor bepaalde zorg? 

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 
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Wanneer u zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt, hoe waarschijnlijk is het dat… 

 

V09 … u uitzoekt welke artsen en ziekenhuizen een verzekering dekt? 

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 

 

V10 … u te weten kunt komen hoeveel u zelf moet betalen voor geneesmiddelen op 

 recept?  

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 

 

V11 … u te weten kunt komen hoeveel u zelf moet betalen voor een bezoek aan de 

 spoedeisende hulp? 

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 

 

V12 … u te weten kunt komen hoeveel u zelf moet betalen voor een bezoek aan een 

 medisch specialist? 

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 

 

V13 … u te weten kunt komen of een verzekering onverwachte kosten dekt, zoals een 

 ziekenhuisopname? 

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 
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Schaal 3. Vertrouwen: een zorgverzekering gebruiken 

 
De volgende vragen gaan over het gebruik van uw zorgverzekering.  

 

Vóórdat u bepaalde zorg krijgt, hoe zeker bent u dat…  

 

V14 … u te weten kunt komen wat uw zorgverzekering wel en niet dekt? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 

 

V15 … u te weten kunt komen hoeveel u zelf nog moet betalen, nadat uw   

  zorgverzekeraar zijn deel van de zorgkosten heeft vergoed?  

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 

 

 

V16. Hoe zeker weet u welke vragen u aan uw zorgverzekeraar moet stellen als u een probleem hebt 

met de vergoeding? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 

 

 

V17. Hoe zeker weet u wat u moet doen als uw zorgverzekeraar weigert te betalen voor zorg die 

volgens u moet worden vergoed? 

 

1 Helemaal niet zeker 

2 Een beetje zeker 

3 Redelijk zeker 

4 Heel zeker 
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Schaal 4. Gedrag: een zorgverzekering gebruiken 

 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met het gebruik van uw zorgverzekering, bijvoorbeeld 

als u naar de arts gaat om zorg te krijgen die door uw zorgverzekering wordt gedekt. 

 

 

V18. Vóórdat u bepaalde zorg krijgt, hoe waarschijnlijk is het dat u uitzoekt wat er wel en niet wordt 

gedekt door uw zorgverzekering?  

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 

 

 

V19. Hoe waarschijnlijk is het dat u contact opneemt met de klantenservice om te vragen welke zorg 

wordt gedekt door uw zorgverzekering?  

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 

 

 

V20. Hoe waarschijnlijk is het dat u te weten kunt komen of een arts een contract heeft met uw 

zorgverzekeraar, vóórdat u die arts bezoekt?  

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 

 

 

V21. Hoe waarschijnlijk is het dat u de overzichten van uw zorgverzekering bekijkt om te zien wat u 

nog moet betalen en wat de zorgverzekeraar heeft vergoed?  

 

1 Helemaal niet waarschijnlijk 

2 Een beetje waarschijnlijk 

3 Redelijk waarschijnlijk 

4 Heel waarschijnlijk 


