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1 Inleiding 
 
 
 
In 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet in werking getreden. Het doel van deze wet is 
onder andere om de vraagsturing in de gezondheidszorg te bevorderen. Belangrijke voor-
waarde hiervoor is dat zorgverzekeraars weten wat verzekerden willen en verwachten van 
de zorg en de zorgverzekeraar. Meer dan voorheen zullen zorgverzekeraars in het nieuwe 
zorgstelsel behoefte hebben aan informatie van en over hun verzekerden. Daarnaast is er 
weinig bekend over hoe mensen hun zorgverzekeraar kiezen.  
 
Het VGZ Verzekerdenpanel is opgezet om inzicht te krijgen in de wensen van verzeker-
den met betrekking tot de zorg en de dienstverlening van zorgverzekeraars en in het 
keuzegedrag van verzekerden op de zorgverzekeringsmarkt. Het VGZ Verzekerdenpanel 
is een samenwerkingsproject van Zorgverzekeraar VGZ1 en het NIVEL. In dit rapport 
beschrijven we de doelstelling en werkwijze van het panel en laten we zien wat de achter-
grondkenmerken van de panelleden zijn.  
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Met de nieuwe Zorgverzekeringswet is een uniforme zorgverzekering voor alle Neder-
landers ingevoerd, de zogenaamde basisverzekering. De basisverzekering komt overeen 
met het oude ziekenfondspakket. In het nieuwe zorgstelsel hebben verzekerden meer 
keuzevrijheid gekregen. De verzekerde kiest zelf bij welke zorgverzekeraar hij/zij de 
basisverzekering afsluit. Verzekerden kunnen ieder jaar opnieuw wisselen van zorg-
verzekeraar en de zorgverzekeraars zijn voor de basisverzekering verplicht iedere 
verzekerde tegen dezelfde voorwaarden te accepteren. Naast de verplichte basis-
verzekering kunnen mensen een aanvullende zorgverzekering afsluiten; hiervoor geldt 
echter geen acceptatieplicht voor de zorgverzekeraars. Daarnaast hebben consumenten 
keuzemogelijkheden wat betreft het type verzekering (zorg in natura of restitutie) en de 
hoogte van het eigen risico. 
 
De invoering van het nieuwe zorgstelsel past in het beleid van het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een verschuiving teweeg te brengen van 
aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg (Ministerie van VWS, 2000). Deze ver-
schuiving moet op verschillende niveaus vorm krijgen en ondersteund worden. Zorg-
verzekeraars spelen daarin een belangrijke rol. Zorgverzekeraars kunnen met elkaar 
concurreren op de verzekerdenmarkt door kwaliteit te bieden, servicegericht te werken en 
hun polissen scherp te prijzen. Consumenten worden vervolgens gestimuleerd om de 
beste en/of goedkoopste zorgverzekeraar te kiezen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een 
doelmatigere en meer vraaggestuurde gezondheidszorg. Het idee is dat de kosten van de 
gezondheidszorg zullen dalen, de klantgerichtheid zal toenemen en de zorg efficiënter zal 
worden.  
 
                                                      
1 VGZ is een onderdeel van VGZ-IZA-Trias. 
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Een belangrijke randvoorwaarde om de marktwerking binnen de zorgverzekeringsmarkt 
te laten slagen is dat verzekeraars informatie hebben over wat verzekerden willen en 
verwachten van de zorg en hun zorgverzekeraar. Alleen dan kunnen verzekeraars hun 
aanbod en dienstverlening aanpassen aan de wensen en behoeften van hun verzekerden. 
De marktwerking zal bovendien alleen leiden tot een meer vraaggestuurde zorg wanneer 
verzekerden kunnen en willen kiezen tussen zorgverzekeraars. In het ideale geval kiezen 
verzekerden de zorgverzekeraar die hen de beste en/of goedkoopste zorgverzekering aan-
biedt. 
 
 

1.2 Doel van het VGZ Verzekerdenpanel 
 
Tot nu toe is er nog weinig bekend over wat mensen willen en verwachten van hun zorg-
verzekeraar en over het keuzegedrag van mensen op de zorgverzekeringsmarkt. Ook is 
niet duidelijk wat mensen doen indien hun huidige zorgverzekeraar niet voldoet aan hun 
wensen en behoeften. Om meer inzicht te krijgen in bovenstaande aspecten hebben VGZ 
en het NIVEL gezamenlijk het VGZ Verzekerdenpanel opgericht. Het VGZ Verzekerden-
panel heeft tot doel het vergaren van kennis over het keuzegedrag van verzekerden. Ook 
willen we gegevens verzamelen over de voorkeuren en ervaringen van de verzekerden 
met de genoten zorg en met de dienstverlening van hun zorgverzekeraar, in dit geval 
VGZ.  
 
 

1.3 Vraagstelling van het VGZ Verzekerdenpanel 
 
Onder leden van het VGZ Verzekerdenpanel worden per jaar verschillende peilingen 
gehouden, die onder te verdelen zijn in algemene peilingen en marketingpeilingen. De 
algemene peilingen zijn bedoeld voor het beantwoorden van beleidsmatige en weten-
schappelijke vragen. Daarnaast gebruikt VGZ zelf het panel om informatie te verzamelen 
voor specifiek beleids- en marktonderzoek.  
 
De vragen van de marketingpeilingen van VGZ gaan over de voorkeuren en ervaringen 
van verzekerden, over het beleid van VGZ en over de waardering van (nieuwe) produc-
ten. De marketingpeilingen en de bijbehorende interne rapportages vallen onder de ver-
antwoordelijkheid van VGZ.  
 
In de algemene peilingen, die door het NIVEL worden verzorgd, krijgen de panelleden 
vragen voorgelegd over onder meer de volgende onderzoeksthema’s:  
- Keuzegedrag van verzekerden: Hoeveel en welke mensen veranderen van zorgver-

zekeraar en waarom? En als mensen van zorgverzekeraar veranderen, hoe maken ze 
hun keuze tussen de verschillende zorgverzekeraars? 

- Loyaliteit aan de zorgverzekeraar: Hoeveel en welke mensen zijn loyaal aan hun 
zorgverzekeraar en is deze loyaliteit afhankelijk van iemands ervaringen met en 
vertrouwen in de zorgverzekeraar?  
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- Exit en voice: Wat doen mensen indien ze niet tevreden zijn over hun zorgverzekeraar? 
Stappen ze over naar een andere zorgverzekeraar en/of laten ze hun zorgverzekeraar 
weten wat ze niet goed vinden gaan? 

- Collectieve zorgverzekeringen: Beïnvloedt het hebben van een collectieve verzekering 
het keuzegedrag van verzekerden, de ervaren loyaliteit jegens de zorgverzekeraar en het 
aanwenden van exit dan wel voice bij onvrede over de zorgverzekeraar? 

 
De verantwoordelijkheid voor de algemene peilingen ligt bij het NIVEL en over deze 
peilingen wordt altijd openbaar gepubliceerd. De onderzoekthema’s van de algemene 
peilingen worden in hoofdstuk 2 verder toegelicht. 
 
 

1.4 Opbouw van het huidige rapport  
 
Dit rapport is een achtergronddocument over het VGZ Verzekerdenpanel. In dit rapport 
kunt u lezen wat de onderzoeksthema's voor de algemene peilingen zijn (hoofdstuk 2). 
Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van het VGZ Verzekerdenpanel en hoofdstuk 4 
beschrijft enkele achtergrondkenmerken van de panelleden. Het rapport sluit af met een 
samenvatting en conclusie (hoofdstuk 5). 
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2 Onderzoeksthema’s voor de algemene peilingen 
 
 
 

2.1 Keuzegedrag van verzekerden 
 
Een voorwaarde voor het slagen van de marktwerking binnen de gezondheidszorg is dat 
verzekerden kunnen en willen kiezen tussen zorgverzekeraars. Critici van het nieuwe 
zorgstelsel vragen zich af of de gemiddelde burger wel beschikt over de nodige capaci-
teiten om een weloverwogen keuze tussen zorgverzekeraars te maken (Hurenkamp & 
Kremer, 2005). De belangrijkste vraag binnen dit thema is hoe het proces bij het kiezen 
van een zorgverzekeraar eruit ziet. Met behulp van het VGZ Verzekerdenpanel kan na-
gegaan worden of mensen zich verdiepen in de verschillende zorgverzekeringen en zo ja, 
hoe ze de keuze voor een bepaalde zorgverzekering maken. 
 
De eerste beslissing die mensen ieder jaar moeten nemen is of ze zich überhaupt gaan 
oriënteren op de verschillende zorgverzekeraars. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 
zorgverzekeringen tot de invoering van het nieuwe zorgstelsel nauwelijks gezien werden 
als keuzeobjecten (Kerssens, Delnoij, Verweij, Van der Schee, 2002; Van der Schee, 
Friele, Delnoij, 2005). Het aantal mensen dat van ziekenfonds veranderde, was de laatste 
jaren constant en laag (circa 3%). Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is echter 
veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgver-
zekeraar en veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze optie. Volgens recente be-
richten is ongeveer een kwart van de mensen begin 2006 overgestapt naar een andere 
zorgverzekeraar (TNS NIPO/ RTL Nieuws, 2006; De Jong, Delnoij, Groenewegen, 
2006b).  
 
Het is echter de vraag of eind 2006 opnieuw veel mensen besluiten om over te stappen 
naar een andere zorgverzekeraar. Het idee is dat consumenten een vlugge berekening 
maken van enerzijds de moeite die het kost om zich te verdiepen in de verschillende 
zorgverzekeraars en anderzijds de opbrengsten van een verandering van zorgverzekeraar 
(Hurenkamp et al., 2005; Schwartz, 2004). Mensen die tevreden zijn met de huidige 
situatie en niet de indruk krijgen dat er veel valt te winnen met een overstap, zullen zich 
waarschijnlijk niet gaan verdiepen in de mogelijkheden. Daarnaast is gebleken dat het 
kiezen tussen vele opties kan leiden tot keuzestress (Hurenkamp et al., 2005; Schwartz, 
2004). Als gevolg van deze keuzestress kan het zijn dat mensen het maken van een keuze 
vermijden en dus verzekerd blijven bij dezelfde zorgverzekeraar. 
 
Indien mensen besluiten om zich te oriënteren op de verschillende zorgverzekeraars, is 
het vervolgens de vraag hoe mensen de complexe afwegingen, zoals de keuze voor een 
zorgverzekeraar en polis maken. Volgens neoklassieke economische theorieën kan het 
menselijk gedrag beschreven worden als een reeks keuzes die op individuele basis, 
volkomen rationeel en met eigenbelang als belangrijkste motivatie worden gemaakt. Als 
mensen keuzes maken, zouden zij volledige en accurate kennis hebben over de gevolgen 
die iedere keuzemogelijkheid met zich meebrengt. Op zijn minst zouden ze een goede 
risico-inschatting kunnen maken van die gevolgen. Simon (1979) heeft echter laten zien 
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dat deze veronderstellingen niet kloppen. De economische markt wordt veelal geken-
merkt door onzekerheid en het maken van keuzes vergt tijd en inspanning. Daarnaast 
beschikken sommige mensen niet over voldoende cognitieve vermogens om alle 
keuzemogelijkheden, met alle voors en tegen, naast elkaar te zetten.  
 
Het terrein van de zorgverzekeringen wijkt op een aantal punten af van de standaard-
markten waarop veel theorieën over keuzegedrag zijn gebaseerd. Het kiezen van een 
zorgverzekeraar is bijvoorbeeld niet te vergelijken met het kopen van een nieuwe 
spijkerbroek of het uitzoeken van een restaurant. Een zorgverzekering is iets wat iedereen 
nodig heeft (behoefte) in plaats van een product wat je kunt kiezen te kopen of niet 
(voorkeur). Daarnaast krijgt een kiezende persoon relatief veel informatie te verwerken. 
Zo laten vergelijkende internetsites zoals www.kiesBeter.nl en www.independer.nl zien 
dat er veel verschillende zorgverzekeraars en pakketten worden aangeboden. Doordat 
consumenten tegelijkertijd rekening moeten houden met verschillende criteria, zoals prijs 
en kwaliteit, moet de persoon ook over relatief veel cognitieve capaciteiten beschikken. 
Bij het kiezen van een zorgverzekeraar zijn bovendien de gevolgen moeilijk te overzien 
en van groot belang. Het is nu nog niet bekend welke zorg iemand in de toekomst nodig 
gaat hebben. Terwijl het niet zo erg is als een spijkerbroek niet lekker zit, is het wel 
cruciaal of iemand de behandeling kan krijgen die hij/zij op een toekomstig moment 
nodig heeft. Doordat het niet gemakkelijk is om veel verschillende zorgverzekeraars uit te 
proberen, is het essentieel om meteen een goede keuze te maken.  
 
Het is belangrijk om op te merken dat de keuze voor een zorgverzekeraar niet in een 
sociaal vacuüm plaatsvindt. Mensen gebruiken de sociale omgeving vaak als informele 
bron van informatie. De keuze voor een product wordt beïnvloed door de mening van 
familie, vrienden en kennissen (Childers & Rao, 1992). Indien de sociale omgeving 
positieve verhalen vertelt over een zorgverzekeraar, dan zijn mensen waarschijnlijk 
eerder geneigd om voor deze zorgverzekeraar te kiezen. De mening van familieleden 
bleek in de Verenigde Staten in belangrijke mate te voorspellen of een persoon van 
zorgverzekeraar verandert of niet (Risker, 2000). Daarnaast sluiten mensen regelmatig 
dezelfde zorgverzekering af voor meerdere gezinsleden (bijvoorbeeld kinderen op 
dezelfde polis) en het is dan ook logisch dat meerdere gezinsleden betrokken worden bij 
het keuzeproces.  
 
De verschillen tussen het kiezen van een zorgverzekeraar en andere producten maken het 
noodzakelijk om theorieën over keuzegedrag opnieuw te bekijken met betrekking tot de 
zorgverzekeringsmarkt. De vraag is hoeveel en welke mensen van zorgverzekeraar 
veranderen en welke redenen mensen hebben om wel of niet van zorgverzekeraar te 
veranderen. En als mensen besluiten van zorgverzekeraar veranderen, hoe ziet het 
keuzeproces er dan uit? 
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2.2 Loyaliteit aan de zorgverzekeraar 
 
Het verzekerd blijven bij dezelfde zorgverzekeraar kan beschouwd worden als loyaliteit 
van een persoon jegens de zorgverzekeraar. In de literatuur worden vier verschillende 
vormen van loyaliteit onderscheiden op basis van de houding van een persoon jegens een 
bedrijf (positief of niet) en het gedrag van een persoon (het geregeld of niet kopen van 
producten van het bedrijf; Dick & Basu, 1994):  
1. Geen loyaliteit: personen hebben geen positief beeld van het bedrijf en hebben niet de 

gewoonte producten van het bedrijf te kopen;  
2. Valse loyaliteit: personen hebben geen positief beeld van het bedrijf, maar kopen wel 

geregeld producten van het bedrijf. Deze personen kunnen bij veranderingen in de 
situatie snel overstappen naar een ander bedrijf; 

3. Latente loyaliteit: personen hebben een positief beeld van het bedrijf, maar hebben niet 
de gewoonte om producten van het bedrijf te kopen. Deze personen ervaren 
belemmeringen bij het kopen van producten van het bedrijf. Dit zijn potentiële klanten 
die aangetrokken kunnen worden door de betreffende belemmeringen weg te nemen; 
en  

4. Echte loyaliteit: personen hebben een positief beeld van het bedrijf en kopen tevens 
geregeld producten van het bedrijf. Dit zijn de trouwe klanten van een bedrijf.  

 
Het is voor een bedrijf belangrijk om zoveel mogelijk trouwe consumenten in zijn 
klantenbestand te hebben. Mensen binnen deze categorie zijn namelijk geneigd om bij het 
bedrijf te blijven bij beperkte prijsstijgingen, om meerdere producten van hetzelfde 
bedrijf te kopen (in dit geval: andere verzekeringen dan een zorgverzekering, bijvoor-
beeld een reisverzekering), om een tijdelijke terugval in kwaliteit te accepteren en om 
aanbiedingen van concurrenten naast zich neer te leggen (Gwinner, Gremler, Bitner, 
1998; Dick et al., 1994). Ook vertelt deze groep mensen vaker positieve verhalen over het 
bedrijf aan familie, vrienden en kennissen. 
 
De kans op overstappen naar een andere zorgverzekeraar is minder groot als mensen 
positieve ervaringen hebben met en tevreden zijn over hun huidige zorgverzekeraar 
(Oliver, 1999). Andere aspecten zoals het hebben van vertrouwen in en zich verbonden 
voelen met de zorgverzekeraar bepalen ook iemands loyaliteit jegens een zorgverzekeraar 
(Harris & Goode, 2004; Lau & Lee, 1999). Terwijl de ervaringen van mensen iets zeggen 
over gebeurtenissen in het verleden, zegt het vertrouwen in een zorgverzekeraar meer 
over de verwachtingen in de toekomst. Indien iemand vertrouwen heeft in zijn/haar zorg-
verzekeraar, gaat de persoon er vanuit dat de zorgverzekeraar zijn/haar belangen zal 
behartigen op momenten dat dit nodig is. Daarnaast is het imago van een zorgverzekeraar 
belangrijk. Dit bepaalt onder andere hoe een persoon tegen de zorgverzekeraar aankijkt 
en of hij/zij zich kan identificeren met de zorgverzekeraar.  
 
Het doel van het VGZ Verzekerdenpanel is om inzicht te krijgen in de loyaliteit van 
mensen jegens hun zorgverzekeraar. Hoeveel en welke mensen zijn loyaal aan hun zorg-
verzekeraar? En welke aspecten beïnvloeden de loyaliteit jegens een zorgverzekeraar en 
kunnen het keuzegedrag voorspellen?  
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2.3 Exit en voice 
 
Indien mensen ontevreden zijn over een bepaald product of dienst, dan kunnen ze dit op 
twee manieren laten merken: overstappen naar een andere aanbieder (‘exit’) of hun 
onvrede uiten tegen de aanbieder (‘voice’; (Gress, Delnoij, Groenewegen, 2003; 
Hirschman, 1970). Voice kan variëren van klagen tot ervaringen uitwisselen en zelfs tot 
deelname aan overleg binnen de organisatie. Zowel exit als voice wijzen de betreffende 
organisatie erop dat zij haar werk beter moet doen. Het belangrijkste verschil is dat exit 
alleen maar vertelt dat iemand ontevreden is, terwijl voice ook duidelijk maakt waarom 
iemand ontevreden is. Voice biedt zo aanknopingspunten om het product of de dienst-
verlening te verbeteren. 
 
De vraag is hoe het veranderen van zorgverzekeraar (exit) en het kenbaar maken van 
onvrede over een zorgverzekeraar (voice) elkaar beïnvloeden. Zorgverzekeraars zijn 
wettelijk verplicht verzekerden een redelijke mate van invloed te geven op het beleid van 
de zorgverzekeraar. In het oude zorgstelsel bestonden daarom al lang instituties om 
verzekerden een stem te geven (ledenraden, klachtenprocedures), waarbij terecht de vraag 
gesteld kan worden hoe goed die instituties werken (Van der Schee, Delnoij, Hutten, 
Verweij, Kerssens, 2000). Toegenomen keuzemogelijkheden (meer exit-opties) zoals bij 
de invoering van het nieuwe zorgstelsel leiden meestal tot een lagere effectiviteit van 
voice. Mensen maken een kosten-baten analyse van beide opties. Voice kost in de regel 
meer tijd en inspanning dan exit, terwijl de opbrengsten voor de consument minder zeker 
zijn. Als exit gemakkelijk is en/of mensen niet verwachten dat het uiten van hun onvrede 
de dienstverlening zal verbeteren, dan nemen consumenten mogelijk niet de moeite om de 
zorgverzekeraar te vertellen waarover ze ontevreden zijn en stappen ze simpelweg over 
naar een andere zorgverzekeraar (Singh, 1990).  
 
Aan de andere kant heeft de zorgverzekeringsmarkt enkele kenmerken die volgens Young 
(1974) de effectiviteit van exit verlagen. Zo is de kwaliteit van het product of de dienst-
verlening moeilijk vast te stellen en is het voor sommige consumenten gemakkelijker om 
over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Door het ontbreken van de acceptatie-
plicht kunnen chronisch zieken bijvoorbeeld minder gemakkelijk van aanvullende ver-
zekering veranderen dan gezonde mensen. Daarnaast is het vergelijken van verschillende 
zorgverzekeraars en het veranderen van zorgverzekeraar geen gemakkelijke taak, waar-
door het veranderen van zorgverzekeraar relatief veel moeite kost. Deze kenmerken 
hebben mogelijk tot gevolg dat mensen minder snel gebruik maken van de exit-optie en 
eerder hun stem laten horen indien ze ontevreden zijn over hun zorgverzekeraar.  
 
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan wat mensen doen indien ze niet tevreden zijn 
over de producten en dienstverlening van hun zorgverzekeraar (in dit geval VGZ). Zijn ze 
eerder geneigd over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of laten ze de zorg-
verzekeraar weten wat ze niet goed vinden gaan? Ook kunnen we panelleden benaderen 
die hun verzekering bij VGZ opzeggen om na te gaan wat hiervoor de redenen waren. In 
het kader van het VGZ Verzekerdenpanel is het bovendien interessant om te onderzoeken 
of panelleden het panel zien als een manier om hun stem te laten horen. Indien dit het 
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geval is, dan heeft lidmaatschap van het panel mogelijk invloed op het aanwenden van 
exit dan wel voice. 
 
 

2.4 Collectieve zorgverzekeringen 
 
Een interessant onderwerp is de rol van collectiviteiten in het keuzeproces voor een zorg-
verzekeraar. Met de komst van het nieuwe zorgstelsel is het aantal collectieve zorgver-
zekeringen sterk gestegen en het krijgen van een collectief aanbod werd vaak genoemd 
als reden om over te stappen naar een andere zorgverzekering (Deloitte, 2006; Delnoij & 
Van der Schee, 2006). Mogelijkerwijs zijn collectieve verzekeringen een manier om het 
aantal keuzemogelijkheden in te perken. Consumenten kunnen kiezen uit ruim 30 ver-
schillende zorgverzekeraars, ieder weer met verschillende polissen. Bij teveel keuze-
mogelijkheden hebben mensen de neiging om helemaal niet te kiezen en te blijven bij de 
oude situatie (zogenaamde status quo bias). Het idee is dat door de afbakening van opties 
met behulp van collectieve verzekeringen mensen makkelijker een keuze durven te 
maken en van zorgverzekeraar zullen veranderen. Ze laten de inperking over aan hun 
werkgever of een andere collectieve eenheid en vertrouwen erop dat de werkgever of 
collectieve eenheid een goede en verantwoorde afweging heeft gemaakt. 
 
Collectiviteiten spelen mogelijk ook een rol bij de loyaliteit jegens een zorgverzekeraar. 
Doordat niet het individu maar de werkgever (of organisatie) een contract afsluit met de 
zorgverzekeraar bestaat de kans dat collectief verzekerden minder goed weten bij wie ze 
verzekerd zijn dan individueel verzekerden. Mogelijk zijn consumenten vooral loyaal aan 
de werkgever en minder aan de zorgverzekeraar. Dit zou betekenen dat mensen gemak-
kelijk van zorgverzekeraar veranderen indien hun werkgever of collectieve eenheid met 
een andere zorgverzekeraar een collectief contract afsluit. 
 
Daarnaast kan het hebben van een collectieve verzekering invloed hebben op het aan-
wenden van exit of voice bij het ervaren van onvrede. Indien mensen denken dat ze via 
hun collectiviteit meer invloed kunnen uitoefenen en de drempel om naar de collectiviteit 
te stappen laag is, dan laten mensen mogelijk eerder hun stem horen dan dat ze over-
stappen. De mogelijkheid van een collectieve dreiging verhoogt waarschijnlijk ook de 
effectiviteit van voice. 
 
Met behulp van het VGZ Verzekerdenpanel kan worden nagegaan wat de invloed is van 
collectieve verzekeringen op het keuzegedrag op de zorgverzekeringsmarkt, op de loyali-
teit jegens de zorgverzekeraar en op het uiten van onvrede over de zorgverzekeraar. Zijn 
mensen met een collectief aanbod eerder geneigd een keuze te maken tussen zorgver-
zekeraars dan mensen die niet zo’n aanbod hebben ontvangen en zijn ze eerder loyaal aan 
de werkgever dan aan de zorgverzekeraar?  
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3 Methode 
 
 
 

3.1 Wijze van dataverzameling 
 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, hebben we een zogenoemd access-
panel opgezet bestaande uit VGZ verzekerden. Een accesspanel bestaat uit een groot 
aantal personen die zich bereid verklaart regelmatig vragen te beantwoorden en over wie 
een aantal basisgegevens bekend is. Uit een dergelijk accesspanel worden dan voor 
afzonderlijke peilingen steekproeven getrokken, waarbij eventueel eerst een selectie 
wordt gemaakt op grond van de bekende gegevens. De panelleden kunnen op verschil-
lende manieren benaderd worden: schriftelijke vragenlijst, telefonisch interview, 
vragenlijst via internet. 
 
Om de repons op peilingen zo hoog mogelijk te houden, is het belangrijk de betrokken-
heid van de panelleden te bevorderen. Dit gaan we doen door de resultaten van de 
peilingen terug te koppelen naar de panelleden (bijvoorbeeld in het VGZ verzekerdenblad 
en in een nieuwsbrief exclusief voor panelleden) en door materiële beloningen uit te 
reiken (bijvoorbeeld de verloting van staatsloten).  
 
 

3.2 Grootte van het accesspanel 
 
De benodigde omvang van een accesspanel hangt onder af van hoe vaak per jaar de leden 
benaderd worden voor het beantwoorden van vragen. Er is een maximum aan het aantal 
malen dat men leden van een panel kan benaderen. Bij een te hoge frequentie treedt 
enquêtemoeheid op en treden leereffecten op die de generaliseerbaarheid aantasten. Door 
meer panelleden te werven, kan de deelname aan afzonderlijke raadplegingen rouleren. 
De bedoeling is dat in totaal zo’n tien peilingen per jaar zullen worden gehouden.  
 
Daarnaast is het van belang welke specifieke groepen we willen raadplegen. Als we (ook) 
informatie willen verzamelen bij verzekerden met kenmerken die relatief weinig voor-
komen, dan moet het accesspanel navenant groter zijn om een steekproef van adequate 
omvang te kunnen trekken. Deze kenmerken hebben betrekking op specifieke gezond-
heidsklachten of aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes), op het gebruik van specifieke 
verstrekkingen (bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel), of op specifieke aspecten van de 
verzekeringspolis (bijvoorbeeld deel uitmaken van een collectiviteit).  
 
Bij het oprichten van het panel zijn we ervan uitgegaan dat we verschijnselen moeten 
kunnen onderzoeken die bij minimaal 2% van de bevolking voorkomen. Dat geldt bij-
voorbeeld voor het voorkomen van veel (zelfgerapporteerde) chronische aandoeningen 
(hoge bloeddruk 12,2%, astma en verwante aandoeningen 8,3%, diabetes 3,3%) en voor 
vormen van zorggebruik (bijvoorbeeld gebruik van vrij verkrijgbare homeopathische 
middelen in de afgelopen twee weken 3,2%, ziekenhuisopname in het afgelopen jaar 
6,2%; bron: Tweede nationale studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk, 
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Cardol, Van Dijk, De Jong, De Bakker, Westert, 2004; Van der Linden, Westert, De 
Bakker, Schellevis, 2004).  
 
Bij de grens van 2% voor de omvang van specifieke deelgroepen is een panel van circa 
15.000 verzekerden toereikend. Op basis van eerdere ervaringen van het NIVEL met 
panelonderzoeken verwachten we per peiling een respons van 70%. Bij een dergelijke 
respons en panelgrootte komt dat neer op ruim 200 ingevulde vragenlijsten van respon-
denten met een verschijnsel dat zich bij 2% van de panelleden voordoet (2% van 15.000 
is 300 en 70% van 300 is 210). Dit aantal is voldoende om zinvol ervaringen van ver-
zekerden te analyseren. Een panel van 15.000 verzekerden is tevens voldoende groot om 
tien peilingen per jaar te kunnen houden.  
 
 

3.3 Werving van panelleden 
 
De toekomstige leden voor het VGZ Verzekerdenpanel zijn geworven onder alle ver-
zekerden van VGZ. VGZ stuurt al haar leden driemaal per jaar een verzekerdenblad, het 
zogenaamde GezondVGZMagazine. Dit blad is tevens te krijgen in de zorgkantoren van 
VGZ. In het magazine van februari 2006 stond een oproep voor deelname aan het panel. 
Mensen konden hun interesse in het panel kenbaar maken door een bijgeleverde ant-
woordkaart op te sturen naar het NIVEL. Het NIVEL stuurde deze mensen vervolgens 
een informatiefolder en een eerste vragenlijst over enkele basisgegevens. Mensen die de 
vragenlijst ingevuld retourneerden, schreven we in als officieel lid van het VGZ Ver-
zekerdenpanel. Als dank ontvingen de leden een vijfde staatslot. Per 1 oktober 2006 is de 
werving van nieuwe panelleden voorlopig gestopt.  
 
 

3.4 Beheer van persoonsgegevens 
 
Elk lid van het accesspanel krijgt een uniek nummer toegewezen waaraan de contact-
gegevens en de gegeven antwoorden van een persoon gekoppeld worden. Met behulp van 
dit nummer kunnen we bepalen wie een specifieke vragenlijst heeft teruggestuurd en 
kunnen we de antwoorden die op verschillende momenten worden gegeven aan elkaar 
koppelen. Deze gegevens worden zorgvuldig beheerd door het NIVEL. De privacy van de 
panelleden wordt gewaarborgd doordat de toegang tot dit databestand beperkt is tot een 
klein aantal mensen. Bovendien hebben de mensen die de resultaten van de verschillende 
peilingen analyseren geen toegang tot de persoonsgegevens. VGZ heeft geen toegang tot 
gegevens die te herleiden zijn tot individuele verzekerden. Het VGZ Verzekerdenpanel is 
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (nummer 1309664, zie voor 
meer informatie http://www.cbpweb.nl/index.stm). 
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3.5 Vragenlijst basisgegevens (zie bijlage I) 
 
In de basisvragenlijst vroegen we naar enkele belangrijke achtergrondkenmerken van de 
panelleden zoals geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, etniciteit en gezondheid. Daar-
naast stelden we enkele vragen over de inschrijving bij VGZ. Voorbeeldvragen zijn: hoe 
lang mensen verzekerd zijn bij VGZ en wat voor (aanvullende) verzekering ze hebben. 
Aan het einde van de vragenlijst zijn enkele vragen ingevoegd voor administratieve 
doeleinden. De contactgegevens werden gecontroleerd en de panelleden werd gevraagd of 
ze bereid waren via de telefoon of internet vragen te beantwoorden. Zo ja, dan vroegen 
we naar hun telefoonnummer en/of e-mail adres. Tevens vroegen we de verzekerden 
toestemming om middels het polisnummer gegevens over hun zorggebruik op te vragen 
bij VGZ. De gegevens van de basisvragenlijst kunnen we bij toekomstige peilingen 
gebruiken voor het selecteren van een subgroep van panelleden. Tevens kunnen we de 
gegevens gebruiken om de ervaringen en meningen van bepaalde subgroepen met elkaar 
te vergelijken. 
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4 Beschrijving van de deelnemers aan het panel 
 
 
 

4.1 Respons 
 
In reactie op de oproep in het GezondVGZMagazine van februari 2006 ontving het 
NIVEL bijna 18.000 antwoordkaarten. Niet alle mensen die de antwoordkaart opstuurden, 
hadden ook daadwerkelijk interesse in deelname aan het panel. De antwoordkaarten 
werden tevens gebruikt om bijvoorbeeld adreswijzigingen, uitschrijvingen of overlijden 
kenbaar te maken. Het NIVEL heeft de antwoordkaarten gesorteerd en uiteindelijk wilden 
17.622 personen meer informatie over het panel of lid worden van het panel. Naar deze 
mensen is een informatiefolder en basisvragenlijst opgestuurd. 11.698 (66,4%) mensen 
retourneerden een ingevulde vragenlijst en werden ingeschreven als lid van het VGZ 
Verzekerdenpanel.  
 
VGZ heeft een verzekerdenpopulatie van 998.793 verzekerden. Dit wil zeggen dat 1,2% 
van de gehele VGZ-populatie zich heeft opgegeven als lid van het VGZ Verzekerden-
panel. 
 
 

4.2 Achtergrondkenmerken van de panelleden 
 

4.2.1 Vergelijking met de Nederlandse bevolking 
In deze paragraaf beschrijven we enkele achtergrondkenmerken van de panelleden (zie 
tabel 4.1 voor de gegevens). Om de representativiteit van het VGZ Verzekerdenpanel te 
bepalen vergeleken we de groep panelleden waar mogelijk met de Nederlandse bevol-
king. Hiervoor gebruikten we de meeste recente cijfers op de internetsite van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (bron: www.cbs.nl, geraadpleegd op 8 december 2006). 
 
Ongeveer de helft van de panelleden is man. Het blijkt dat de meeste respondenten tussen 
de 40 en 79 jaar oud zijn. De leeftijd varieert van 18 tot en met 97 jaar en de gemiddelde 
leeftijd van de panelleden is 60,4 jaar (SD = 14,5).  
 
Het merendeel van de panelleden (N=11.175, 96,0%) is in Nederland geboren. Op basis 
van het geboorteland van beide ouders is bepaald of iemand allochtoon of autochtoon is. 
Hierbij is de classificatie van het CBS toegepast, die zegt dat een allochtoon iemand is die 
in Nederland woonachtig is en van wie tenminste één ouder in het buitenland geboren is. 
Iemand wordt beschouwd als een niet-westers allochtoon, indien één van zijn/haar ouders 
geboren is in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en 
Japan) of in Turkije. Hierbij wordt eerst gekeken naar het geboorteland van de moeder en 
vervolgens naar het geboorteland van de vader. Het blijkt dat het overgrote deel van de 
panelleden autochtoon is en dat weinig niet-westerse allochtonen lid geworden zijn van 
het panel (zie tabel 4.1).  
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De meeste panelleden wonen met een partner (66,5%), ruim een kwart woont alleen en 
15,1% heeft thuiswonende kinderen. Tabel 4.1 laat verder zien dat de meeste panelleden 
(72.5%) in Zuid-Nederland wonen.  
 
 
Tabel 4.1: Achtergrondkenmerken van de panelleden en de Nederlandse bevolking 
 
  VGZ panel   Nederlandse bevolking 
  N %   %

Geslacht     
Man 6.264 53,6 49,5
Vrouw 5.421 46,4 50,5
 
Leeftijd 
18-19 jaar 27 0,2
20-39 jaar 1.246 10,8 26,9
40-64 jaar 5.188 44,8 34,5
65-79 jaar 4.449 38,4 10,7
80 jaar of ouder 661 5,7 3,6
 
Etnische achtergrond 
Autochtoon 10.568 91,1 80,7
Westers allochtoon 904 7,8 8,7
Niet-westers allochtoon 128 1,1 10,5
 
Samenstelling huishouden 
Eénpersoonshuishouden 3.163 27,0 35,0
Eénoudergezin 325 2,8 6,3
Met partner zonder kinderen 6.339 54,2 28,9
Met partner en kind(eren) 1.444 12,3 29,1
Ander huishouden 427 3,7 0,7
 
Geografische spreiding 
Groningen 41 0,4 3,5
Friesland 48 0,4 3,9
Drenthe 59 0,5 3,0
Overijssel 137 1,2 6,8
Flevoland 50 0,4 2,3
Gelderland 1.416 12,1 12,1
Utrecht 296 2,5 7,2
Noord-Holland 395 3,4 16,0
Zuid-Holland 589 5,0 21,2
Zeeland 159 1,4 2,3
Noord-Brabant 5.952 50,9 14,8
Limburg 2.528 21,6 6,9
Buitenland 24 0,2   
 
 
In vergelijking met de Nederlandse bevolking bevat het VGZ Verzekerdenpanel meer 
mannen en meer oudere mensen (40 jaar of ouder). De groep 65-plussers is in het panel 
bijna vier keer zo groot als in de Nederlandse bevolking. De groep allochtonen is kleiner 
in het panel dan in de Nederlandse bevolking. Vooral de niet-westerse allochtonen zijn 
ondervertegenwoordigd. Wat betreft de samenstelling van het huishouden blijkt dat met 
name de groep partners zonder kinderen oververtegenwoordigd is en de groep partners 
met kinderen ondervertegenwoordigd is binnen het panel. Als laatste wonen er, ver-
geleken met de Nederlandse bevolking, beduidend meer panelleden in het zuiden van 
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Nederland. Dit is logisch aangezien VGZ van oorsprong een ziekenfondsverzekering is, 
die haar verzekerden uitsluitend in het zuiden van Nederland had. 
 
 

4.2.2 Vergelijking met kiesBeter 2006 
Niet alle achtergrondkenmerken die wij hebben gevraagd aan de panelleden staan 
vermeld op de internetsite van het CBS. Deze gegevens zijn wel bekend van mensen die 
hebben deelgenomen aan een landelijk onderzoek van het NIVEL. Het NIVEL heeft in 
2006 een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van mensen met de zorg en de zorg-
verzekeraar (genaamd: kiesBeter 2006, Damman, Hendriks, Delnoij & Spreeuwenberg, 
2006). In dit onderzoek werd naar 675 personen van 32 zorgverzekeraars een vragenlijst 
opgestuurd. Uiteindelijk vulden 8.266 mensen deze vragenlijst in. We vergeleken de 
panelleden op enkele achtergrondkenmerken met de respondenten van dit onderzoek (zie 
tabel 4.2 voor de gegevens). 
 
 
Tabel 4.2: Achtergrondkenmerken van de panelleden en respondenten kiesBeter 2006 
 
  VGZ panel   KiesBeter 2006 
  N %  %

Opleiding     
(Nog) geen 28 0,2 0,8
Lagere school 727 6,2 6,7
Lager beroepsonderwijs 1.885 16,2 17,5
Voorbereidend/kort middelbaar onderwijs 407 3,5 4,2
Middelbaar algemeen onderwijs 2.042 17,6 14,0
Middelbaar beroepsonderwijs 1.911 16,4 20,1
Voortgezet algemeen onderwijs 866 7,4 8,1
Hoger beroepsonderwijs 2.594 22,3 19,7
Wetenschappelijk onderwijs 618 5,3 6,0
Post academisch onderwijs 159 1,4 1,7
Anders 398 3,4 1,1
 
Werksituatie 
Schoolgaand 141 1,2 2,8
Betaald werk 3.216 28,5 54,9
Werkloos 369 3,3 2,1
Arbeidsongeschikt 953 8,4 3,8
Huisvrouw/man 728 6,4 10,9
Pensioen/AOW 5.892 52,1 25,5
 
Netto huishoudinkomen per maand 
Minder dan € 1.100,- 1.237 10,7 7,8
Tussen € 1.100,- en € 1.500,- 2.166 18,8 14,9
Tussen € 1.500,- en € 1.900,- 1.844 16,0 12,2
Tussen € 1.900,- en € 2.300,- 1.664 14,4 11,6
Tussen € 2.300,- en € 2.700,- 1.174 10,2 9,7
Tussen € 2.700,- en € 3.100,- 856 7,4 6,7
Meer dan € 3.100,- 1.256 10,9 12,5
Niet bereid informatie te geven 1.323 11,5  24,7
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Tabel 4.2 laat zien dat ongeveer de helft van de panelleden (60,1%) minimaal een 
diploma heeft op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs. Meer dan de helft van de 
panelleden is met pensioen en ruim een kwart heeft betaald werk.  
 
Vervolgens is de panelleden gevraagd naar het netto maandinkomen van het huishouden. 
Hierbij werd de volgende omschrijving gegeven: het netto maandinkomen is de som van 
uw eigen inkomen en van uw eventuele partner. We bedoelen het inkomen uit arbeid, 
uitkering en/of vermogen dat u per maand 'schoon' in handen krijgt (na aftrek van 
belastingen en premies). Daarbij telt u mee de beschikking over de verrekening van de 
hypotheekrente en eventueel kostgeld van inwonende kinderen. Vakantiegeld rekent u niet 
mee. Ongeveer een tiende van de panelleden wilde geen informatie over het netto in-
komen verschaffen. Bijna de helft (45,5%) heeft € 1.900,- of minder per maand te be-
steden. Bij het merendeel van de panelleden (N = 8.102, 70,8%) moet er meer dan één 
persoon van het netto inkomen leven. Dit aantal varieerde van twee tot negen personen 
met een gemiddelde van 2,4 (SD = 0,9) personen per huishouden. 
 
Het opleidingsniveau van de panelleden is vergelijkbaar met het opleidingsniveau van de 
respondenten in het kiesBeter-onderzoek. In het VGZ Verzekerdenpanel zitten relatief 
veel mensen die een AOW/pensioen ontvangen en die arbeidsongeschikt zijn. Het CBS 
vermeldt dat begin 2006 ongeveer 16% van de bevolking een AOW-uitkering heeft (bron: 
www.cbs.nl). Minder panelleden hebben betaald werk en ook minder panelleden zijn 
huisvrouw/man in vergelijking met de respondenten van kiesBeter 2006. Doordat in het 
kiesBeter-onderzoek bijna een kwart van de respondenten geen informatie over het in-
komen wilde verschaffen, is het inkomen van de panelleden moeilijk te vergelijken met 
die van de respondenten van kiesBeter 2006. 
 
 

4.3 Gezondheid 
 
Ook vroegen we naar de ervaren gezondheid van de panelleden. Tabel 4.3 laat zien dat de 
meeste panelleden hun gezondheid goed tot uitstekend vinden. Slechts een minderheid is 
minder tevreden over zijn of haar gezondheid en noemt deze redelijk tot slecht. Vooral 
over de geestelijke gezondheid zijn de panelleden tevreden.  
 
 
Tabel 4.3: Panelleden naar ervaren gezondheid 
 
  Algemene gezondheid  Lichamelijke gezondheid  Geestelijke gezondheid
  N %  N %  N %
   
Uitstekend 1.057 9,1 904 7,8 2.233 19,2
Zeer goed 2.140 18,4 1.922 16,6 3.271 28,1
Goed 5.161 44,5 4.996 43,1 4.878 42,0
Redelijk 2.945 25,4 3.349 28,9 1.128 9,7
Slecht 304 2,6  433 3,7  115 1,0
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Het CBS heeft tevens gegevens van de Nederlandse bevolking over de ervaren gezond-
heid. Op de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?' gaf 25,5% het 
antwoord zeer goed, 54,4% vond hun gezondheidstoestand goed en 20,1% vond deze 
minder dan goed. Binnen het VGZ-panel is de groep die hun algemene gezondheid 
minder dan goed ervaart (redelijk tot slecht, 28,0%) groter dan binnen de Nederlandse 
bevolking.  
 
Tabel 4.4 laat zien dat 9.093 (77,7%) van de panelleden aangeven één of meerdere ziek-
ten of aandoeningen te hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden. De meeste voor-
komende ziekten zijn: hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage (van knieën, heupen of handen), 
rugaandoeningen, astma en diabetes. Deze gegevens zijn ook bekend van de respondenten 
van kiesBeter 2006. Uit de vergelijking blijkt dat de panelleden vaker last hebben gehad 
van hartproblemen, hoge bloeddruk, rugaandoeningen, gewrichtsslijtage en diabetes dan 
de respondenten van kiesBeter 2006. Hooikoorts werd minder vaak gerapporteerd door 
leden van het VGZ Verzekerdenpanel dan door de de respondenten van kiesBeter 2006. 
Ook het aantal chronische aandoeningen per persoon was hoger bij de panelleden dan bij 
de respondenten in het kiesBeter-onderzoek. 
 
 
Tabel 4.4: Panelleden en respondenten kiesBeter 2006 naar zelf-gerapporteerde ziekten/ 

aandoeningen 
 
  VGZ panel  KiesBeter 2006 

  N %  %
Ziekte of aandoening (zelf-rapportage)     
Astma, COPD of CARA 1.102 9,4  7,6
Ontsteking van de neusbijholte, voorhoofdsholte of kaakholte 819 7,0  8,2
Ernstige hartkwaal of hartinfarct 615 5,3  3,1
Hooikoorts  975 8,3  11,0
Eczeem  917 7,8  8,5
Hoge bloeddruk 2.868 24,5  16,8
(Gevolgen van) een beroerte 173 1,5  0,8
Maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm 151 1,3  1,1
Ernstige darmstoornissen 270 2,3  1,8
Galstenen of galblaasontsteking 113 1,0  0,8
Leverziekte of levercirrose 48 0,4  0,3
Nierstenen 121 1,0  0,9
Ernstige nierziekte 42 0,4  0,3
Chronische blaasontsteking 146 1,2  1,4
Verzakking (alleen vrouwen) 184 1,6  1,4
Diabetes 1.071 9,2  5,2
Schildklierafwijking 409 3,5  3,0
Rugaandoening van hardnekkige aard 1.371 11,7  8,8
Gewrichtsslijtage (atrose) 2.215 18,9  12,0
Gewrichtsontsteking (chronische reuma, reumatoïde artritis) 564 4,8  3,6
Andere chronische reuma 371 3,2  1,5
Epilepsie 82 0,7  0,5
Duizeligheid met vallen 206 1,8  1,3
Migraine 534 4,6  5,6
Ernstige huidziekte 146 1,2  1,1
Kwaadaardige aandoening of kanker 361 3,1  2,4
Andere langdurige of chronische aandoening 3.241 27,7  22,0
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Vervolg tabel 4.4 
 
  VGZ panel  kiesBeter 2006 totaal

  N %  %

Aantal ziekten of aandoeningen (zelf-rapportage)     
Geen 2.605 22,3  31,8
Eén 3.828 32,7  34,1
Twee 2.660 22,7  18,5
Drie of meer 2.605 22,3   15,6
 

a Mensen konden meer dan één antwoordcategorie aankruisen, waardoor de percentages niet optellen tot 
honderd. 

 
 

4.4 Inschrijving bij VGZ 
 
Bij de panelleden zijn gegevens verzameld over hun inschrijving bij VGZ (zie tabel 4.5 
voor de gegevens). Ten eerste vroegen we hoe lang mensen verzekerd zijn bij VGZ. 
Tabel 4.5 laat zien dat de meeste mensen 10 jaar of langer bij VGZ verzekerd zijn.  
 
Het merendeel heeft een individuele verzekering bij VGZ. Ruim een kwart is via een 
collectieve verzekering van de werkgever bij VGZ verzekerd. De meeste mensen hebben 
naast de basisverzekering tevens een aanvullende verzekering afgesloten (96,6%). Het 
vaakst is gekozen voor de Uitgebreide Aanvullende Verzekering. Wat betreft het ver-
zekeren van tandheelkunde heeft bijna de helft gekozen voor het pakket Basis Tand. Het 
merendeel heeft gekozen voor een verzekering zonder eigen risico. Daarna komt de optie 
van € 100,- eigen risico het meest voor. 
 
De panelleden is gevraagd om aan te geven of ze naast hun verzekering nog op een 
andere manier verbonden zijn aan VGZ (bijvoorbeeld dat ze zelf bij VGZ werken). Het 
bleek dat het overgrote deel geen andere banden heeft met VGZ dan via hun (zorg)ver-
zekering.  
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Tabel 4.5: Kenmerken van de inschrijving bij VGZ 
 
  N %

Duur inschrijving bij VGZ 
Minder dan 3 maanden 57 0,5
3 maanden tot 1 jaar 75 0,7
1 jaar tot 2 jaar 238 2,1
2 jaar tot 5 jaar 753 6,6
5 jaar tot 10 jaar 1.196 10,5
10 jaar of langer 9.060 79,6
 
Soort inschrijving 
Individueel 7.144 62,4
Collectief via werkgever 3.107 27,1
Collectief niet via werkgever 1.196 10,4
 
Aanvullende verzekeringa

Geen aanvullende verzekering 401 3,4
Beperkte Aanvullende Verzekering 1.869 16,0
Uitgebreide Aanvullende Verzekering 5.093 43,5
Plus Aanvullende Verzekering 3.857 33,0
MiX Aanvullende Verzekering 1.617 13,8
Basis Tand 5.143 44,0
Luxe Tand 1.230 10,5
 
Hoogte eigen risico 
€ 0,- 9.936 89,6
€ 100,- 777 7,0
€ 200,- 186 1,7
€ 300,- 47 0,4
€ 400,- 38 0,3
€ 500,- 109 1,0
 
Banden met VGZa

Geen andere banden met VGZ 10.684 91,3
Werkzaam bij VGZ 34 0,3
Familie of vriend werkzaam bij VGZ 158 1,4
Lid van de ledenraad 54 0,5
Andere band 264 2,3
 

a Mensen konden meer dan één antwoordcategorie aankruisen, waardoor de percentages niet optellen tot 
honderd. 

 
 
Enkele van bovenstaande gegevens zijn ook bekend van de respondenten van kiesBeter 
2006. 55,0% van de respondenten in dat onderzoek had een individuele verzekering. De 
overige respondenten waren collectief verzekerd: 28,6% via zijn of haar werkgever, 6,7% 
via de werkgever van de partner en 9,6% niet via een werkgever. Ook is gevraagd naar 
het aantal jaren dat mensen verzekerd zijn bij de huidige zorgverzekeraar. Ongeveer de 
helft van de respondenten (48,0 %) was langer dan 10 jaar verzekerd bij de huidige zorg-
verzekeraar. Een vrij grote groep mensen (23,3 %) was korter dan een jaar verzekerd bij 
de huidige zorgverzekeraar. 
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Uit een ander NIVEL-onderzoek onder het Consumentenpanel Gezondheidszorg (een 
landelijk representatief panel qua leeftijd en geslacht) is gebleken dat 5% van de Neder-
landers geen aanvullende verzekering heeft en dat 92% gekozen heeft voor een ver-
zekering zonder eigen risico (De Jong, Delnoij, Groenewegen, 2006a). Binnen het 
Consumentenpanel is verder 45% individueel verzekerd, 43% heeft een collectieve 
verzekering via de werkgever en 12% heeft een collectieve verzekering via een andere 
organisatie (De Jong, Delnoij, Groenewegen, 2006b).  
 
In vergelijking met de respondenten van kiesBeter 2006 en de panelleden van het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg hebben minder mensen van het VGZ Verzeker-
denpanel een collectieve verzekering via de werkgever en zijn er meer mensen indivi-
dueel verzekerd. De cijfers van het VGZ Verzekerdenpanel over de aanvullende ver-
zekering en het gekozen eigen risico komen vrij goed overeen met die van het Consumen-
tenpanel. Verder blijkt dat mensen van het VGZ Verzekerdenpanel langer verzekerd zijn 
bij hun huidige zorgverzekeraar dan de respondenten van kiesBeter 2006.  
 
 

4.5 Manier van benaderen bij toekomstige peilingen 
 
We hebben de panelleden gevraagd of ze het goed vinden als het NIVEL ze in de toe-
komst via internet of telefonisch benadert voor het beantwoorden van vragen (zie tabel 
4.6). De helft is bereid om over de telefoon vragen te beantwoorden. Een kleinere groep 
is bereid om vragenlijsten via internet in te vullen. Dit lijkt gedeeltelijk te komen doordat 
een vrij grote groep (tegen de 40%) zegt niet over een internetverbinding te beschikken. 
Ter vergelijking: Volgens het SCP had in 2004 74% van de Nederlanders thuis toegang 
tot internet (bron:http://www.scp.nl/publicaties/persberichten/ 9037701590-hoofd-
stuk5.shtml).  
 
 
Tabel 4.6: Bereidheid tot telefonische benadering en/of benadering via internet 
 
  N %

Telefoon 
Geen beschikking over telefoonverbinding 117 1,0
Niet bereid via telefoon vragen te beantwoorden 5.392 47,8
Wel bereid via telefoon vragen te beantwoorden 5.768 51,1
 
Internet 
Geen beschikking over internetverbinding 4.108 36,7
Niet bereid via internet vragen te beantwoorden 2.425 21,6
Wel bereid via internet vragen te beantwoorden 4.670 41,7
 
 
Vragen over sommige onderwerpen zijn slechts van toepassing op een gedeelte van de 
panelleden. Indien wij willen weten wat de ervaringen van verzekerden zijn met speci-
fieke vormen van zorg (bijvoorbeeld: de diabeteszorg), dan kunnen de vragen alleen 
beantwoord worden door mensen die daadwerkelijk de betreffende zorg hebben ont-
vangen. Daarom is het belangrijk om per onderwerp mensen te kunnen selecteren op 
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grond van hun zorggebruik. Aan de leden is gevraagd of ze het NIVEL toestemming 
willen geven voor het opvragen bij VGZ van gegevens over hun zorggebruik. Bijna 
driekwart (N = 8.073, 73,9%) van de panelleden heeft schriftelijke toestemming gegeven 
voor het opvragen van dergelijke gegevens. 
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5 Algemene samenvatting en conclusie 
 
 
 

5.1 Doel van het VGZ Verzekerdenpanel 
 
In 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet in werking getreden. Het doel van deze wet is 
onder andere om de vraagsturing in de gezondheidszorg te bevorderen. Door de invoering 
van de wet hebben zorgverzekeraars meer dan voorheen behoefte aan informatie van en 
over hun verzekerden. Tot nu toe is er nog weinig bekend over wat mensen willen en 
verwachten van hun zorgverzekeraar en over hoe mensen een zorgverzekeraar kiezen. 
Het VGZ Verzekerdenpanel is door het NIVEL en Zorgverzekeraar VGZ opgezet om 
inzicht te krijgen in de wensen van verzekerden met betrekking tot de zorg en de dienst- 
verlening van zorgverzekeraars en in het keuzegedrag van verzekerden op de zorg-
verzekeringsmarkt. 
 
 

5.2 Opzet van het onderzoek 
 
Het VGZ Verzekerdenpanel is een zogenaamd accesspanel, dat bestaat uit een groot aan-
tal personen dat zich bereid verklaart regelmatig vragen te beantwoorden en over wie een 
aantal basisgegevens bekend is. Leden voor het VGZ Verzekerdenpanel werden gewor-
ven door middel van een oproep in het VGZ verzekerdenblad. Aan subgroepen van het 
panel gaan we een aantal keer per jaar vragen stellen over actuele en belangrijke thema’s 
binnen de gezondheidszorg en de zorgverzekeringsmarkt.  
 
De peilingen zijn onder te verdelen in algemene peilingen en marketingpeilingen. De 
algemene peilingen zijn bedoeld voor het beantwoorden van algemene beleidsmatige en 
wetenschappelijke vragen. De verantwoordelijkheid voor deze peilingen ligt bij het 
NIVEL en over de peilingen wordt altijd openbaar gepubliceerd. Daarnaast gebruikt VGZ 
zelf het panel om informatie te verzamelen voor specifiek beleids- en marktonderzoek. 
De vragen van de marketingpeilingen gaan over de voorkeuren en ervaringen van ver-
zekerden, over het beleid van VGZ en over de waardering van (nieuwe) producten. De 
marketingpeilingen en de bijbehorende interne rapportages vallen onder de verantwoorde-
lijkheid van VGZ.  
 
 

5.3 Grootte van het panel 
 
Bijna 18.000 mensen toonden interesse in deelname aan het VGZ Verzekerdenpanel. 
Uiteindelijk hebben 11.698 mensen de vragenlijst over enkele basisgegevens ingevuld. 
Deze mensen schreven we in als lid van het VGZ Verzekerdenpanel. 
 
Het streven was om een panel op te zetten van minimaal 15.000 VGZ verzekerden zodat 
we zeker konden zijn dat we verschijnselen kunnen onderzoeken die bij minimaal 2% van 
de bevolking voorkomen (zie paragraaf 3.2). Helaas is dit aantal niet gehaald met als 
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consequentie dat van sommige subgroepen niet voldoende mensen lid zijn om zinvol hun 
ervaringen met bijvoorbeeld specifieke zorg te bekijken. Echter: uitgaande van een 
respons per peiling van 70% kunnen met het huidige panel uitspraken gedaan worden 
over verschijnselen die bij minimaal 2,6% van de bevolking voorkomen. Dit is slechts 
een kleine verhoging ten opzichte van de gewenste 2% en daarom is besloten om (voor-
lopig) geen extra leden te werven. 
 
 

5.4 Samenstelling van het panel 
 
In hoofdstuk 4 zijn enkele achtergrondkenmerken van de panelleden beschreven. Deze 
beschrijving laat zien dat de samenstelling van het panel op enkele punten niet overeen-
komt met de samenstelling van de Nederlandse bevolking en met de samenstelling van de 
respondenten aan een landelijk onderzoek (kiesBeter 2006). Zo bevat het VGZ Verzeker-
denpanel meer oudere mensen (40 jaar of ouder) dan de Nederlandse bevolking en is de 
groep niet-westerse allochtonen in het panel kleiner. De mensen die met partner maar 
zonder kinderen wonen en de mensen die met pensioen zijn zijn oververtegenwoordigd in 
het panel. De meeste van de panelleden zijn woonachtig in Zuid-Nederland. Ook rappor-
teerden de panelleden een slechtere gezondheid dan de Nederlandse bevolking en dan de 
respondenten van het kiesBeter-onderzoek. Als laatste dient opgemerkt te worden dat de 
meeste panelleden reeds meer dan 10 jaar verzekerd zijn bij VGZ en dat ze vaker indivi-
dueel verzekerd zijn dan de respondenten van het kiesBeter-onderzoek en leden van het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg.  
 
Veel van de bovengenoemde verschillen kunnen worden verklaard door de oververtegen-
woordiging van ouderen in het panel. De resultaten lijken erop te wijzen dat voornamelijk 
mensen waarvan de kinderen uit huis zijn en die de pensioengerechtigde leeftijd hebben 
bereikt lid zijn geworden van het VGZ Verzekerdenpanel. Ook zijn het met name de meer 
trouwe klanten van VGZ die zich hebben opgegeven voor het panel. Met deze gegevens 
moet rekening worden gehouden bij de interpretatie van toekomstige resultaten. Deze zijn 
niet zonder meer te generaliseren naar de gehele Nederlandse bevolking. Dit probleem 
kan eventueel voorkomen worden door bij toekomstige peilingen een steekproef te 
trekken die representatief is voor de Nederlandse bevolking. Het panel is voldoende groot 
om per peiling een steekproef samen te stellen die wat betreft leeftijd en geslacht over-
eenkomt met de Nederlandse bevolking. Een andere optie is om verzamelde gegevens te 
wegen naar een standaardpopulatie. 
 
 

5.5 Punten van aandacht 
 
Bekend is dat tijdens het eerste jaar dat een panel bestaat relatief veel leden hun lidmaat-
schap opzeggen. Mensen kunnen hiervoor verschillende redenen hebben: ze hebben niet 
goed begrepen dat ze zich inschreven voor een panel, het invullen van de vragenlijsten 
kost meer tijd dan ze verwachtten en/of de vragenlijsten voldoen niet aan de verwach-
tingen wat betreft onderwerpen of soort van vragen. Daarom gaan we er vanuit dat we 
binnen nu en twee jaar opnieuw leden voor het VGZ Verzekerdenpanel moeten werven. 
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Deze extra werving biedt de mogelijkheid om vooral die groepen die ondervertegen-
woordigd zijn binnen het panel op te roepen om deel te nemen aan het panel. Op deze 
manier hopen we te bereiken dat het VGZ Verzekerdenpanel uiteindelijk een goede 
afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking.  
 
Daarnaast is het belangrijk om in gedachte te houden dat het panel bestaat uit verzekerden 
van één enkele zorgverzekeraar, VGZ. Hierdoor is het niet mogelijk om op basis van de 
antwoorden van de panelleden uitspraken te doen over eventuele (kwaliteits)verschillen 
tussen zorgverzekeraars. Het is bovendien onbekend of de VGZ populatie op belangrijke 
aspecten afwijkt van de populaties van andere zorgverzekeraars. Aangezien VGZ één van 
de grootste zorgverzekeraars is (hun populatie bestaat uit bijna 1 miljoen mensen), is de 
kans echter klein dat VGZ verzekerden een erg specifieke groep vormen.  
 
Eén manier om na te gaan of de resultaten van het VGZ Verzekerdenpanel te generalise-
ren zijn naar de Nederlandse bevolking is door de antwoorden van VGZ verzekerden te 
vergelijken met de antwoorden van leden van andere panels. Het NIVEL heeft meerdere 
panels onder haar beheer. Naast het VGZ Verzekerdenpanel bestaat er ook het Consu-
mentenpanel Gezondheidszorg en het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandi-
capten (NPCG). Het Consumentenpanel is wat betreft leeftijd en geslacht representatief 
voor de Nederlandse bevolking. Het NPCG bestaat alleen uit mensen met een chronische 
ziekte of een handicap. Door de nauwe samenwerking tussen de panels, kunnen sommige 
resultaten van het VGZ Verzekerdenpanel één op één vergeleken worden met de resul-
taten van deze twee andere panels. De meerwaarde van het VGZ Verzekerdenpanel is dat 
alle peilingen gaan over de zorgverzekeraar en/of zorgverzekering. De andere twee panels 
van het NIVEL hebben een bredere insteek op het gebied van de gezondheidszorg. Hier-
door kan binnen het VGZ Verzekerdenpanel meer informatie verzameld worden over wat 
mensen van hun zorgverzekeraar verwachten en over hoe het keuzeproces voor een 
zorgverzekeraar eruit ziet.  
 
 

5.6 Tot slot 
 
Het VGZ Verzekerdenpanel is een accesspanel van voldoende grootte om meerdere 
peilingen per jaar te houden over actuele en belangrijke thema’s binnen de gezondheids-
zorg en de zorgverzekeringsmarkt. Met behulp van het panel kan veel informatie ver-
zameld worden over wat mensen willen en verwachten van hun zorgverzekeraar en over 
hoe ze een zorgverzekeraar kiezen. De algemene peilingen zullen onder meer betrekking 
hebben op de volgende thema's: het keuzegedrag van verzekerden, de loyaliteit aan de 
zorgverzekeraar, het aanwenden van exit en/of voice en de rol van collectiviteiten (zie 
hoofdstuk 2 voor een beschrijving van deze thema’s). De belangrijkste kanttekening is 
dat de samenstelling van het panel wat betreft sommige kenmerken niet overeenkomt met 
de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Dit kan ertoe leiden dat de resultaten 
mogelijk niet te generaliseren zijn naar de Nederlandse bevolking.  
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Bijlage 1: Vragenlijst Basisgegevens VGZ Verzekerden-
panel 
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