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Nivel management

Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat 30 jaar,  
en daar zijn wij ontzettend trots op! Sinds de oprichting van het panel in 1991 
hebben we tal van interessante onderzoeken kunnen uitvoeren. Deze publicatie 
beschrijft kort welke ontwikkelingen het panel de afgelopen jaren heeft 
doorgemaakt, hoe en waarvoor het panel kan worden ingezet, en de uitdagingen 
voor de komende jaren voor zowel de gezondheidszorg als het panel.  
 
Ik wil graag alle panelleden bedanken die de afgelopen 30 jaar de tijd en moeite 
hebben genomen om deel te nemen aan onze onderzoeken. Mede op basis van 
jullie bijdrage als panellid hebben wij het perspectief van burgers op 
uiteenlopende thema’s in beeld kunnen brengen. Dit heeft meermaals effect 
gehad op het beleid en de praktijk van de gezondheidszorg in Nederland.   
 
Ik hoop in de toekomst nog vele onderzoeken te mogen doen met het Nivel 
Consumentenpanel Gezondheidszorg.  
 
Namens het onderzoeksteam van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, 
 
Prof. dr. Judith de Jong, 
programmaleider Consumentenpanel Gezondheidszorg

Voorwoord
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Ontwikkelingen

Oprichting Consumentenpanel
Gezondheidszorg

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is 
in 1991 opgericht door de Consumentenbond 
en het Nivel. Onderzoekers van deze 
organisaties wilden toentertijd weten wat de 
ervaringen van burgers waren met het 
Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (een 
systeem waarin lijsten zijn opgenomen met 
geneesmiddelen die vergoed worden uit het 
basispakket).  

 
Eerste schriftelijke vragenlijst 

De eerste schriftelijke vragenlijsten werden in 
1992 verzonden, waarna het eerste 
werkverslag in september van dat jaar 
verscheen: de start van het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg. Sinds de eerste vragenlijst 
zijn er de afgelopen 30 jaar meerdere 
vragenlijsten in het panel uitgezet omtrent 
het onderwerp ‘Geneesmiddelen’. Zo is er in 
2019 geëvalueerd wat de gevolgen zijn van 
de pakketmaatregel om vitaminen, mineralen 

en paracetamol (1000 mg) niet langer te 
vergoeden uit het basispakket. Bij de 
invoering van deze pakketmaatregel werd 
door partijen gevreesd dat een deel van de 
patiënten stopt, omdat ze de kosten niet voor 
eigen rekening zouden kunnen nemen. Mede 
op basis van het vragenlijstonderzoek binnen 
het panel kwam naar voren dat weinig 
burgers stoppen met het gebruik van de 
middelen die uit het pakket zijn gegaan. In 
ruim de helft van de algemene bevolking 
wordt de betaalbaarheid van hetzelfde 
middel als (zeer) goed beoordeeld. De 
resultaten en aanbevelingen uit ons rapport 
‘Monitor vitaminen, mineralen en 
paracetamol uit het pakket’ hebben via 
een kamerbrief de Tweede Kamer bereikt. 
 
Naast vragenlijsten over geneesmiddelen zijn 
er de afgelopen jaren talloze vragenlijsten 
over uiteenlopende onderwerpen verstuurd. 
Het onderwerp ‘Vertrouwen’ wordt sinds 
1992 gemeten en komt nu elke twee jaar 

terug binnen het panel. Voor het functioneren 
van het Nederlandse zorgstelsel is het 
immers van belang dat burgers vertrouwen 
(blijven) houden in zorginstellingen en 
zorgverleners. Een recente studie laat zien 
dat het publieke vertrouwen in de 
gezondheidszorg in 2020 groter is dan in 
2018. Dit is mogelijk een gevolg van de 
manier waarop (zorg)instellingen zijn 
omgegaan met de uitdagingen die de 
coronacrisis met zich meebracht. Bekijk de 
meest recente cijfers in onze Barometer 
Vertrouwen in de Gezondheidszorg.

Start uitbreiding panel
Sinds 2006 is het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg stap voor stap uitgebreid 
naar het huidige aantal van ongeveer 11.500 
leden. De start van de uitbreiding viel samen 
met de invoering van de nieuwe 
zorgverzekeringswet. Sinds het in werking 
treden van deze wet in 2006 is het voor alle 
verzekerden in Nederland verplicht om een 
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https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1000619.pdf
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/monitor-vitaminen-mineralen-en-paracetamol-uit-het-pakket-eindrapportage
https://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometers/barometer-vertrouwen


basisverzekering af te sluiten. Met subsidie 
van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport monitort het Nivel jaarlijks 
wat voor soort zorgverzekering burgers 
kiezen voor het komende jaar, of burgers wel 
of niet overstappen van zorgverzekeraar en 
wat hun redenen hiervoor zijn. Zodoende 
weten we of de zorgverzekeringswet werkt 
zoals bedoeld is, of dat er onverwachte 
effecten optreden. Voor de werking van het 
stelsel is het bijvoorbeeld van belang dat 
burgers hun zorgverzekering kiezen op basis 
van zowel prijs als kwaliteit. Echter, uit 
meerdere publicaties behorend bij onze 
Barometer Wisselen van zorgverzekeraar 
komt naar voren dat ontevredenheid over de 
kwaliteit van de zorg niet of nauwelijks wordt 
genoemd als reden om te wisselen van 
zorgverzekeraar. Deze keuze wordt vooral 
genomen op basis van prijs. Daarmee rijst de 
vraag in hoeverre zorgverzekeraars door 
verzekerden gestimuleerd worden om 
kwalitatief goede zorg te (blijven) bieden.

Eerste Burgerplatform  
In 2016 vindt het eerste Burgerplatform 
plaats binnen het panel, met een groep van 
ongeveer 30 burgers. Een Burgerplatform is 
een methode die het Nivel inzet om burgers 
te laten meepraten over complexe vraagstuk-
ken in de gezondheidszorg. Het onderwerp 
van het eerste Burgerplatform was de 
informatiebehoefte van burgers omtrent het 
kiezen van een behandeling of arts. Na dit 
eerste Burgerplatform volgen er vele. Zo is er 
met burgers gediscussieerd over solidariteit 
in de zorg, over de aanpak van administratieve 
fouten en fraude in de gezondheidszorg en 
over de mogelijkheid om zorgverzekeraars 
een adviserende rol te laten vervullen voor 
verzekerden. De resultaten en aanbevelingen 
uit dit laatste Burgerplatform ‘De zorg- 
verzekeraar als adviseur’ hebben met een 
kamerbrief de Tweede Kamer bereikt.

Vragenlijsten voor alle devices
Sinds 2020 zijn alle online vragenlijsten 
mobile-friendly. Dit houdt in dat de vragenlijst 
zich qua formaat aanpast aan het apparaat 
waarop het wordt ingevuld (computer, tablet, 
smartphone) en is het voor respondenten 
nog eenvoudiger om een vragenlijst in te 
vullen. Ook tijdens de corona-uitbraak in 
2020 zijn er veel online vragenlijsten 
verstuurd. Van februari t/m mei 2020 
ontvingen panelleden gedurende 12 weken 
elke maandag een korte vragenlijst met 
onder andere de vraag of zij griepachtige 
klachten ervaarden. Dit was de eerste keer 
dat er op wekelijkse basis een vragenlijst 
werd verstuurd om hier tevens direct over te 
publiceren, in de Monitor Klachten van 
verkoudheid en griep in coronatijd. De 
respons onder de ongeveer 3300 
deelnemende panelleden was hoog (80%). 
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg 
leent zich dan ook voor dergelijk onderzoek 
met herhaalde metingen.
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https://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometers/barometer-wisselen-zorgverzekeraar
https://www.nivel.nl/nl/methode-burgerplatform
https://open.overheid.nl/repository/ronl-ea35cb0cea3dd20f7de716dcd60a2a5fd5fbd498/1/pdf/kamerbrief-over-onderzoek-zorgverzekeraar-als-adviseur.pdf
https://www.nivel.nl/nl/corona-centraal/archief-feb-2020-mei-2021-corona-onderzoek/pijler-2-impact-corona-op-de-bevolking/monitor-ervaren-klachten-van-verkoudheid-griep-door-burgers


Hoe ziet het panel er uit? 
En waarvoor kan het worden ingezet? 

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg 
bestaat momenteel uit ongeveer  11.500 
panelleden. Hiernaast ziet u de huidige 
samenstelling van het panel. Er kunnen 
verschillende steekproeven uit het panel 
getrokken worden voor afzonderlijke 
onderzoeksvragen. 

Wanneer het doel van een onderzoek is om 
uitspraken te doen over de algemene 
bevolking in Nederland, wordt er voor het 
onderzoek een steekproef getrokken die zo 
representatief mogelijk is voor de algemene 
bevolking in Nederland. Daarnaast kunnen 
wij ook specifieke groepen benaderen, 
bijvoorbeeld in een bepaalde 
leeftijdscategorie of regio.

Samenstelling Consumentenpanel Gezondheidszorg 2023
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Geslacht Leeftijd

EtniciteitRegio

18-39 jaar 
40-64 jaar 
65 jaar en ouder

mannen 
vrouwen

Autochtoon 
Westerse migratie achtergrond 
Niet-westerse migratie achtergrond

5.647
6.206

369

3.320

690

Noord
1.887

Oost
2.543

Zuid
2.323

West
4.476

5.654
1.772

10.181



Meningen en ervaringen 
Het doel van het panel is om op landelijk niveau 
informatie te verzamelen over de meningen en 
kennis, verwachtingen en ervaringen van 

gebruikers van de zorg. De vraagstelling binnen 
het panel is heel breed en betreft in zijn 
algemeenheid de gezondheidszorg in Nederland. 
Verderop vindt u een selectie van onderwerpen 

die in het panel ter sprake zijn gekomen. In het 
basisrapport Nivel Consumentenpanel Gezond-
heidszorg vindt u meer informatie over het panel. 

Input beleidsmakers in de zorg
Met het onderzoek dat wordt uitgevoerd met het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg kan onder 
andere beleid worden geëvalueerd, kunnen 
ervaringen van burgers met de zorg in kaart 
worden gebracht, kunnen reacties op beleids-
voornemens worden gepolst en kan input voor 
beleid worden gegenereerd. 

Perspectief zorggebruikers centraal
Het perspectief van de gebruiker staat centraal in 
het onderzoek met het panel. Daarmee dragen 
we bij aan het versterken van de positie van 
gebruikers van de gezondheidszorg. Binnen het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg verrichten 
we onderzoek voor en samen met beleidsorganen,  
universiteiten, onderzoekspartners, beroeps- 
verenigingen, zorgverzekeraars, patiënten- 
verenigingen en brancheorganisaties.
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Burgelijke staat

Opleiding Inkomen huishouden

Ervaren gezondheid

Gehuwd 
Gescheiden

Weduwe 
Nooit gehuwd

Laag (t/m LBO) 
Middel 
Hoog (HBO/Universiteit)

< € 1.750 netto per maand 
€ 1.750 - € 2.700 netto per maand 
> € 2.700 netto per maand

Uitstekend/Zeer goed 
Goed 
Matig/Slecht

4.212

1.773 1.057

2.287

4.392

5.152

5.652 1.117

3.542

1.663

3.542 6.678

2.827

Kunt u het panel ook gebruiken voor 
uw onderzoek? Neem contact op!

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/nivel-consumentenpanel-gezondheidszorg-basisrapport-met-informatie-over-het-panel-2022


Selectie van onderwerpen binnen het panel
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Kiezen in de zorg

• Keuze zorgaanbieder/behandeling
• Keuze zorgverzekeraar
• Gezamenlijke besluitvorming
• Tijd en moeite maken keuze

Geneesmiddelen

• Effect pakketmaatregelen
• Therapie- en medicatietrouw

e-Health 

• Ervaringen van burgers met 
e-Health

Betaalbaarheid zorg 

• (Vrijwillig) eigen risico
• Eigen betalingen in de zorg
• Afzien van zorg door kosten

Preventie en leefstijl

• Bevolkingsonderzoeken
• Leefstijl zoals bewegen, voeding,  

alcoholgebruik, roken en hygiëne

Vertrouwen in de  
gezondheidszorg

• Algemeen vertrouwen in de 
gezondheidszorg

• Vertrouwen in specifieke 
zorgverleners en zorginstellingen

Zorgverzekeraars

• Wisselen van zorgverzekering
• Type zorgverzekering/polis
• Rol zorgverzekeraar
• Zorgverzekeringsvaardigheden

Organisatie en beleid 

• Evaluatie van veranderingen in de zorg
• Organisatie van de gezondheidszorg
• De Juiste Zorg Op de Juiste Plek
• Substitutie (zorgverlening verschuift  

van eerste naar tweede lijn)

Solidariteit in het zorgstelsel

• Betalingsbereidheid onder de 
algemene bevolking in Nederland

?

?
?



Vier uitdagingen

De gezondheidszorg in Nederland staat kwalitatief op een hoog niveau. Echter zorgen  
ontwikkelingen, zoals de toenemende vergrijzing, oplopende tekorten van zorgpersoneel 
en stijgende kosten, voor uitdagingen met het oog op de toekomst. Het Nivel wil met 
zijn onderzoek bijdragen aan het bieden van antwoorden op vier grote, maatschappelijke 
uitdagingen:
 
‘Gezond zijn en gezond blijven’ 
Er zijn allerlei uitdagingen voor het behouden van goede volksgezondheid. Goede volksgezondheid is van 
belang voor het functioneren van de Nederlandse samenleving. Nivel-breed wordt op verschillende thema’s 
onderzoek gedaan, zoals preventie en de impact van infectieziekten op gezondheid en maatschappij. Ook met 
het Consumentenpanel leveren we hier een bijdrage aan door de meningen en ervaringen van burgers in kaart 
te brengen. Zo hebben we bijvoorbeeld begin 2020 de acceptatie van coronamaatregelen door burgers in 
Nederland gemonitord.

‘Naar een inclusieve samenleving’
In een inclusieve samenleving kunnen alle mensen meedoen, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben. Zo’n 
samenleving hebben we nu nog niet. Ook in onderzoek is het van belang om inclusief te zijn, zodat de meningen 
en ervaringen van iedereen worden gehoord. Daarom zetten we ons in om subgroepen die 
ondervertegenwoordigd zijn binnen het Consumentenpanel, zoals mensen met een laag opleidingsniveau en 
jongeren, ook bij het panel te betrekken.
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UITDAGING
Naar een inclusieve
samenleving » 

https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-gezond-zijn-en-gezond-blijven
https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-gezond-zijn-en-gezond-blijven
https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-naar-een-inclusieve
https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-naar-een-inclusieve


‘De zorgprofessional van de toekomst’
Het is niet vanzelfsprekend dat de ruim 1,2 miljoen zorgprofessionals in Nederland de gewenste kwaliteit 
kunnen en zullen blijven leveren. Arbeidsmarkttekorten, werkdruk, maar ook de ervaren regeldruk zorgen 
ervoor dat het werk van zorgprofessionals steeds verder onder druk komt te staan. Voor de zorgprofessional 
van de toekomst is het ook van belang om zicht te hebben op wat patiënten nodig hebben in de toekomst en 
wat hun voorkeuren zijn. In het Consumentenpanel kijken we onder meer naar waar mensen zorg willen 
ontvangen en wat zij daarbij belangrijk vinden.  

‘Duurzame gezondheidszorg’
Het betaalbaar houden van de gezondheidszorg, zodanig dat de kwaliteit en toegankelijkheid niet in het geding 
komen vraagt vernieuwing en verandering. Met het Consumentenpanel hebben wij ook aandacht voor het 
thema duurzame gezondheidszorg: we onderzoeken hoe burgers betrokken willen worden bij veranderingen, 
wat de effecten zijn van pakketmaatregelen om de betaalbaarheid te vergroten en hoe het zit met de solidariteit 
onder burgers. 

Bekijk de gehele Nivel onderzoeksagenda 2022-2024 op onze website. 

Heeft u suggesties hoe wij deze uitdagingen kunnen aanpakken, of hoe wij ons panelonderzoek 
verder kunnen verbeteren? Neem contact op!
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https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-zorgprofessional-toekomst
https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-zorgprofessional-toekomst
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Postadres
Postbus 1568
3500 BN Utrecht

Bezoekadres
Otterstraat 118 - 124
3513 CR Utrecht

Tel: 030 – 272 97 00
E-mail: receptie@nivel.nl
www.nivel.nl

Contact
Voor onderzoeksvragen 
Wilt u meer informatie over het Consumentenpanel
Gezondheidszorg of wilt u onderzoek laten uitvoeren binnen het 
panelpanel? Ga naar www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-
gezondheidszorg of neem contact op met:

Prof. dr. Judith de Jong 
Programmaleider  
 T  030 272 97 02
 M  06 82 64 76 20 
 E  j.dejong@nivel.nl 

Dr. Anne Brabers 
Senior onderzoeker 
 T  030 272 98 55 
 E  a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden 
Heeft u vragen over (uw deelname aan) het panel? 
Dan kunt u contact opnemen met: 

Yousra Benhaddou 
Projectmedewerker 
 T  030 272 96 62  
 E  consumentenpanel@nivel.nl

mailto:consumentenpanel@nivel.nl





