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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Het overheidsbeleid in Nederland is gericht op kwaliteitsverbetering en het creëren van 
meer vraagsturing in de zorg door de inrichting van drie aan elkaar gerelateerde markten:  
1 een verzekeringsmarkt, waarop consumenten kunnen kiezen tussen verschillende 

zorgverzekeraars en polissen;  
2 een zorgmarkt, waarop consumenten kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders 

en zorgarrangementen;  
3 een inkoopmarkt, waarop zorgverzekeraars strategisch contracten af kunnen sluiten 

met zorgaanbieders.  
Voor een goede werking van de markten is transparantie nodig. Consumenten (en 
inkopende verzekeraars) moeten inzicht hebben in de prestaties van de verschillende 
aanbieders om op basis daarvan onderbouwde keuzes te kunnen maken.  
Eén van de manieren om transparantie te bereiken is het meten van de kwaliteit van zorg 
vanuit patiëntenperspectief. Deze kan gemeten worden door patiënten enerzijds te vragen 
naar hun feitelijke ervaringen met de zorg en anderzijds naar wat zij belangrijk vinden in 
de zorg. Het meten van klantervaringen met de zorg is in Nederland gestandaardiseerd 
door middel van de Consumer Quality (CQ)-index. De CQ-index is ontstaan uit twee 
‘families’ van vragenlijsten, namelijk de CAHPS-systematiek uit de Verenigde Staten en 
de QUOTE-systematiek die het NIVEL in de jaren ’90 ontwikkeld heeft (zie ook 
www.centrumklantervaringzorg.nl). 
 
In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de vormgeving en standaardisatie 
van de meetsystematiek en de ontwikkeling van verschillende CQI vragenlijsten. 
Inmiddels neemt de aandacht voor de toepassing van de CQ-index in de praktijk toe. 
Daarbij spelen vragen als: hoe kunnen we de vragenlijsten zo efficiënt mogelijk uitzetten 
in het veld met behoud van voldoende respons, zijn verschillen die gemeten worden 
tussen aanbieders of zorgverzekeraars ook échte verschillen in de zorg of dienstverlening 
en hoe kan informatie het beste gepresenteerd worden aan consumenten? In het 
onderzoeksproject ‘De wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikswaarde van de 
CQ-index’ wordt voor het eerst een antwoord gegeven op deze vragen. De uitkomsten 
van het project zijn beschreven in drie afzonderlijke deelrapporten. 
 
In deelrapport 3, dat voor u ligt, worden de resultaten beschreven van een kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek naar de beste presentatiewijze van keuze-informatie voor 
consumenten. Er is een experiment uitgevoerd waarbij verschillende presentatie-formats 
met elkaar zijn vergeleken en er zijn cognitieve interviews gehouden om het 
redeneerproces van de consumenten na te gaan. 
 
In deelrapport 1 wordt ingegaan op de methoden van dataverzameling bij de CQ-index. 
Nagegaan is welke kosten aan verschillende methoden verbonden zijn, welke methoden 
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meer of minder geschikt zijn voor bepaalde doelgroepen en er is een studie gedaan 
waarbij schriftelijke dataverzameling is vergeleken met een gecombineerde methode 
(internet en schriftelijke methode). Op basis van de inzichten uit deze deelstudie kunnen 
keuzes voor een bepaalde methode van dataverzameling verder worden onderbouwd. 
 
In deelrapport 2 wordt ingegaan op de vraag wat de achtergronden zijn van door 
consumenten gerapporteerde verschillen tussen zorgverzekeraars met betrekking tot de 
kwaliteit van geleverde dienstverlening. Uit eerdere metingen van de CQI ‘Zorg en 
Zorgverzekering’ kwam een systematisch positiever beeld voor kleinere labels (aparte 
eenheden binnen één zorgverzekeraar) naar voren, terwijl dit door verzekeraars zelf 
onwaarschijnlijk werd geacht omdat alle labels deel uitmaken van hetzelfde bedrijf of 
concern.  
 
Het onderzoeksproject heeft veel informatie opgeleverd die relevant is voor het feitelijke 
gebruik en de implementatie van de CQ-index in de praktijk. Tegelijk dringen nieuwe 
onderzoeksvragen zich al weer op: op welke manier worden CQ-index gegevens gebruikt 
voor kwaliteitsverbetering in instellingen, hoeveel informatie kunnen consumenten 
verwerken en wat zijn verschillende strategieën in de manier waarop mensen keuze-
informatie selecteren en gebruiken, hoe kan de CQ-index verder geoptimaliseerd worden 
voor de zorginkoop? Het succes van de CQ-index als instrument om de transparantie in 
de zorg te bevorderen staat of valt immers met de bruikbaarheid voor partijen in het veld. 
Door onderzoek kunnen we de gebruikswaarde verder in kaart brengen en optimaliseren. 
 
 
Michelle Hendriks 
Jany Rademakers 
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1 

1.1 

Inleiding  
 
 
 
 
 
 
In een vraaggestuurd zorgstelsel is het belangrijk dat consumenten (toekomstige patiënten 
of cliënten in de zorg) worden voorzien van keuze-informatie over de zorg. Om die reden 
wordt sinds een aantal jaren dergelijke keuze-informatie gepubliceerd op internet, zoals 
op de website www.kiesBeter.nl. In dit verband is er een grote rol weggelegd voor 
informatie die is verzameld met CQ-index (CQI) meetinstrumenten 
(www.nivel.nl/cqindex; www.centrumklantervaringzorg.nl). Met behulp van de CQ-
index worden ervaringen van patiënten (of zogenoemde zorgconsumenten of klanten) met 
de zorg gemeten en openbaar gemaakt. Op die manier worden toekomstige 
zorgconsumenten geïnformeerd over de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van 
eerdere patiënten, en kunnen zij hun keuzes in de zorg op deze informatie baseren.  
 
 
Presentatiewijze CQI informatie  
 
Hoewel er grote hoeveelheden CQI informatie zijn gepubliceerd voor consumenten, is de 
presentatiewijze van dit soort informatie vooralsnog niet gestandaardiseerd. Op de 
website www.kiesBeter.nl, een website van de overheid die relatief veel CQI informatie 
naar buiten brengt, worden bijvoorbeeld verschillende presentatiewijzen gebruikt. In de 
sector van zorgverzekeringen wordt gebruik gemaakt van de CAHPS systematiek uit de 
Verenigde Staten: een driesterrensystematiek gebaseerd op relatieve scores (de Boer et 
al., 2007). De score van elke zorgverzekeraar wordt afgezet tegen de gemiddelde score 
over alle zorgverzekeraars. Bij een benedengemiddelde score krijgt de zorgverzekeraar 
één ster, bij een gemiddelde score twee sterren, en bij een bovengemiddelde score drie 
sterren toegewezen. Ook voor CQI gegevens in de sector gehandicaptenzorg is op 
www.kiesBeter.nl gekozen voor relatieve scores (vergelijking met een gemiddelde score), 
maar is een vijfsterrensystematiek gebruikt. In de sector VV&T (verpleeghuizen, 
verzorgingshuizen en thuiszorg) is tot op heden gekozen voor een vijfsterrensystematiek 
(thuiszorg) of een viersterrensystematiek (verpleeg- en verzorgingshuizen), gebaseerd op 
absolute scores. Daarbij wordt geen vergelijking gemaakt met een gemiddelde score. Dit 
gebrek aan uniformiteit is een onwenselijke situatie, omdat vergelijkende 
kwaliteitsinformatie al complex genoeg is voor consumenten. Het feit dat het vooralsnog 
onduidelijk is welke presentatiewijze consumenten (het beste) ondersteunt bij hun keuze, 
vormde aanleiding voor de huidige studie, met als doel om tot meer wetenschappelijke 
onderbouwing en uniformiteit rondom CQI presentatiewijzen te komen. 
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1.2 

1.3 

Voorgaand onderzoek 
 
Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat consumenten nauwelijks gebruik maken van 
keuze-informatie in de zorg (Marshall et al., 2000; Marshall en Davies, 2001). In de 
literatuur worden hiervoor verschillende verklaringen aangedragen, zoals dat 
consumenten zich niet zouden willen gedragen als ‘zorgconsumenten op een zorgmarkt’ 
(Marshall en Davies, 2001). Een andere verklaring die veel wordt aangehaald is dat de 
presentatiewijze van keuze-informatie in de zorg ontoereikend is en niet aansluit bij de 
manier waarop consumenten informatie verwerken en keuzes maken (Hibbard, 2003; 
Schneider en Lieberman, 2001). Er is nog nauwelijks systematisch onderzoek verricht 
naar het effect van verschillende presentatiewijzen, en helemaal nog niet onder 
Nederlandse consumenten. In de Verenigde Staten en Engeland zijn wel kwalitatieve 
studies gedaan naar keuze-informatie in de zorg (zie onder andere Hibbard en Jewett, 
1996; Tumlinson et al., 1997; Magee et al., 2003). Deze studies zijn echter vooral gericht 
geweest op de houding en interesse van consumenten, en veel minder op hoe 
consumenten de informatie verwerken en gebruiken.  
 
Uit een verkennend literatuuronderzoek is gebleken dat consumenten moeite hebben met 
het verwerken, interpreteren en gebruiken van keuze-informatie over de zorg, zoals 
vergelijkende informatie over ziekenhuizen en zorgverzekeringen (Damman et al., 2007). 
Complexe informatie wordt vaak niet meegenomen in de besluitvorming (Hibbard en 
Jewett, 1997; Hibbard et al., 1997). Uit enkele onderzoeken komen problemen naar voren 
met de presentatiewijze die gebaseerd is op een sterrensystematiek met relatieve scores 
(Gagliardi en Jadad, 2002; Hibbard en Pawlson, 2004; Mason en Street, 2006). Deze 
systematiek is een veel gebruikte presentatiewijze voor kwaliteitsinformatie in de zorg. 
Consumenten blijken dergelijke sterren en andere symbolen echter niet altijd goed te 
interpreteren.  
 
 
Het huidige onderzoek 
 
Het doel van de huidige studie was om voor de Nederlandse situatie inzicht te krijgen in 
welke presentatiewijzen het beste gebruikt kunnen worden voor het weergeven van CQ-
index informatie aan consumenten. Het gaat daarbij met name om de gebruikte symbolen 
en het effect op het keuzegedrag van consumenten. Daarnaast stonden de begrijpelijkheid 
en de interpretatie van de informatie centraal. Ook is aandacht besteed aan de invloed van 
persoonskenmerken, omdat het voor te stellen is dat bepaalde achtergrondkenmerken van 
respondenten invloed hebben op de manier waarop men met dit soort informatie omgaat.  
 
Het eerste deel van het onderzoek was een kwantitatief experimenteel onderzoek naar de 
specifieke effecten van een geselecteerde set presentatiewijzen, zoals drie of vijf sterren. 
Daarbij stonden de effecten van presentatiewijzen op een juiste interpretatie van de 
informatie en op een hypothetische keuze centraal. Het tweede deel van het onderzoek 
was een kwalitatief onderzoek naar de gedachten, interpretaties en betekenisgeving aan 
vergelijkende keuze-informatie over de zorg op drie Nederlandse websites, waarvan een 
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groot deel uit CQI informatie bestond. De twee deelstudies worden in dit rapport 
achtereenvolgens behandeld. De onderzoeksvragen luidden als volgt: 
 

1 ‘Welke presentatiewijzen dragen het meest bij aan een juiste interpretatie 
 en een effectief gebruik (de beste aanbieder kiezen) van CQI 
 informatie?’ 

 
2 ‘Hoe gaan consumenten om met vergelijkende keuze-informatie over de 
 zorg,  zoals CQI informatie, wanneer zij daarmee worden 
 geconfronteerd?’ 
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2 

2.1 

Kwantitatief onderzoek 
 
 
 
 
 
 
De wijze waarop kwaliteitsgegevens over de zorg op dit moment gepresenteerd worden 
kan verklaren waarom er vooralsnog slechts matig gebruik wordt gemaakt van dit soort 
informatie door consumenten. Het is daarom belangrijk om systematisch onderzoek te 
doen naar de effecten van presentatiewijzen van CQI informatie. In dit hoofdstuk doen 
wij verslag van een kwantitatief onderzoek naar deze effecten.  
 
 
Inleiding 
 
Uit onderzoek naar consumentenbeslissingen is bekend dat consumenten vrij gemakkelijk 
te beïnvloeden zijn als het gaat om het gebruik van (kwaliteits)informatie. Elke 
verandering in de presentatiewijze kan de keuze die erop volgt veranderen (Payne et al., 
1993). Het presenteren van informatie in woorden of getallen zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat informatie verschillend verwerkt wordt (Russo en Dosher, 1983; Lindberg et al., 
1991; Shen en Hue, 2007). Andere onderzoeken naar informatie over ziektes en 
symptomen hebben laten zien dat informatie gepresenteerd als frequenties andere reacties 
veroorzaakt dan informatie gepresenteerd als percentages (Yamagishi, 1997; Hoffrage et 
al., 2000). Samenvattend zijn effecten van presentatiewijzen gevonden voor verschillende 
consumentenmarkten, variërend van supermarktproducten (Russo et al., 1975; Bettman 
en Kakkar, 1977; Biehal en Chakravarti, 1982), elektronische apparatuur (Painton en 
Gentry, 1985; Shen en Hue, 2007) tot restaurants (Jarvenpaa, 1989) en voor verschillende 
afhankelijke variabelen, zoals attitudes, oordelen, cognitieve strategieën en keuzes (Payne 
et al., 1993). Hoewel er voor wat betreft informatie over de kwaliteit van zorg nog niet 
heel veel bekend is, zijn er wel eerste effecten van presentatiewijzen aangetoond. 
(Hibbard, Slovic et al., 2002; Peters et al., 2007). Er zijn enkele presentatiewijzen naar 
voren gekomen die consumenten lijken te ondersteunen bij het verwerken en gebruiken 
van informatie over de zorg, zoals een combinatie van sterren en staafdiagrammen en een 
rangorde van zorgaanbieders op prestaties. Daarbij werd bijvoorbeeld gekeken naar hoe 
consumenten informatie interpreteren, maar ook naar hypothetische keuzes die 
consumenten moesten maken. Het aantal van dit soort experimenten met 
presentatiewijzen is echter beperkt, en dergelijk onderzoek is in het geheel nog niet 
uitgevoerd voor Nederlandse keuze-informatie in de zorg.  
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Om tot een wetenschappelijke onderbouwing te komen van een keuze voor 
presentatiewijzen van CQI informatie werd de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 
 

‘Welke presentatiewijzen dragen het meest bij aan een juiste interpretatie en 
een effectief gebruik (de beste aanbieder kiezen) van CQI informatie?’ 

 
 

2.2 Methode  
 
Design 
Consumenten bekeken online verschillende presentatiewijzen van CQI informatie over 
thuiszorginstellingen. In deze studie werd gebruik gemaakt van een experimenteel design 
om de effecten van vijf aspecten van presentatiewijzen vast te stellen: (1) weergave (een 
combinatie van staafdiagrammen en sterren, versus alleen sterren of alleen 
staafdiagrammen) ; (2) rangorde (een alfabetische volgorde van thuiszorgaanbieders 
versus een rangorde op prestatie van thuiszorgaanbieders); (3) type sterren (sterren 
gebaseerd op absolute scores versus sterren gebaseerd op relatieve scores); (4) aantal 
sterren (een vijfsterrensystematiek versus een driesterrensystematiek); en (5) algemeen 
oordeel (een toevoeging van een ‘algemeen oordeel’ over de instelling in de vorm van 
een waarderingscijfer (0-10), versus geen toevoeging van een ‘algemeen oordeel’). De 
aspecten en hun mogelijke variaties (niveaus) staan beschreven in tabel 2.1. 
 
In totaal waren er 32 experimentele condities. Dit aantal werd verlaagd door de conjuncte 
analysetechniek toe te passen (Ryan en Farrar, 2000). Dit is een onderzoeksmethode 
waarmee het effect van verschillende aspecten van de presentatiewijze kan worden 
vastgesteld, zonder dat alle mogelijke experimentele condities gebruikt hoeven te worden 
(en het aantal respondenten dus lager kan blijven). In totaal werden er vijftien 
verschillende presentatieformats (of ‘condities’) gebruikt, die allemaal varieerden wat 
betreft de bovengenoemde vijf aspecten van presentatiewijzen. De effecten van de 
aspecten op verschillende afhankelijke variabelen werden vastgesteld: er werden vragen 
gesteld naar interpretatie (2 vragen per format) en gebruik (1 item) van de informatie.  
 
Materiaal 
Elke respondent kreeg vier verschillende formats te zien, waarin steeds fictieve maar 
realistische CQ-index informatie werd aangeboden over vijf thuiszorginstellingen. Er 
werd één specifiek kwaliteitsaspect gepresenteerd, namelijk ‘goed contact met cliënten’. 
Aan de respondenten werd gevraagd om zich voor te stellen dat ze morgen zelf thuiszorg 
nodig zouden hebben, of dat iemand in hun omgeving thuiszorg nodig zou hebben. De 
informatie die werd aangeboden was door het RIVM opgemaakt in de stijl van 
www.kiesBeter.nl. In de helft van de formats heetten de instellingen A, B, C, D, E en in 
de andere helft van de formats V, W, X, Y, Z. Een voorbeeld van de aangeboden 
informatie staat in figuur 2.1. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van alle aangeboden 
presentatieformats van het onderzoek.  
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Tabel 2.1 Aspecten van aangeboden presentatiewijzen met hun mogelijke niveaus 
 
aspect niveau inhoud uitleg 

1 Weergave 1 Combinatie staafdiagram en 
sterren 

Staafdiagram met percentages 
gegeven antwoorden van 
consumenten, in combinatie met 
sterren die een reflectie zijn van de 
prestatie van de instelling 

 2 Alleen staafdiagram Staafdiagram met percentages 
gegeven antwoorden van 
consumenten 

 3 Alleen sterren Sterren die een reflectie zijn van de 
prestatie van de instelling 

2 Rangorde 1 Rangorde door middel van 
prestaties 

Rangorde van best presterende 
instelling naar slechtst presterende 
instelling 

 2 Alfabetische volgorde Alfabetische volgorde (A-E enV-Z) 

3 Type sterren 1 Relatieve sterren Sterren gebaseerd op gemiddelde 
prestatie van de instelling, in 
verhouding tot de gemiddelde 
prestatie over alle instellingen 

 2 Absolute sterren Sterren gebaseerd op absolute 
gemiddelde prestatie van de instelling 

4 Aantal sterren 1 Drie sterren *** 

 2 Vijf sterren ***** 

5 Algemeen oordeel 1 Toevoeging algemeen oordeel Toegevoegd algemeen oordeel over 
de instelling (0-10), onafhankelijk 
van de prestatie op ‘goed contact met 
cliënten’) 

 2 Geen toevoeging algemeen oordeel  Geen toegevoegd algemeen oordeel 
over de instelling 

 
 
De combinatie van alle aspecten en hun niveaus resulteerde in 48 (24 *3) mogelijke 
experimentele formats. Niet alle formats waren echter realistische presentatiewijzen. De 
combinaties van ‘alleen staafdiagram’ met de niveaus van type sterren en aantal sterren 
waren bijvoorbeeld niet relevant. In totaal vielen op deze manier 16 mogelijke formats af, 
en bleven er 32 relevante formats over. Door middel van de conjuncte analyse techniek 
werd er een fractioneel factorieel design (Orthoplan in SPSS 14.0) geconstrueerd, welke 
een orthogonale subset van de 32 condities vormde. Met deze subset waren we in staat 
om alle hoofdeffecten van de vijf aspecten vast te stellen. Aan de genoemde subset 
werden nog enkele formats toegevoegd, namelijk alle mogelijke condities met het niveau 
‘alleen staafdiagram’ en drie formats die nodig waren om veronderstelde interactie-
effecten te kunnen analyseren. De interactie-effecten betroffen (1) een interactie tussen 
weergave en rangorde; (2) en interactie tussen weergave en algemeen oordeel; en (3) een 
interactie tussen soort score en hoeveelheid sterren. Gestreefd is naar een design waarmee 
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we voldoende uitspraken konden doen, maar dat tegelijkertijd hanteerbaar bleef.  
 
Variabelen 
Respondenten beantwoordden per format een aantal vragen die werden gebruikt om een 
algemeen idee te krijgen van hoe mensen de informatie begrijpen. Deze vragen maakten 
geen deel uit van het experimentele design, omdat de betreffende vragen die gesteld 
werden aan respondenten verschilden over de verschillende condities. De vragen waren 
relatief eenvoudig en bedoeld om het begrip van de verschillende soorten informatie vast 
te stellen. Voorbeelden zijn: ‘Bij welke thuiszorgaanbieder geven cliënten het vaakst aan 
dat er altijd goed met hen werd omgegaan?’ en ‘Welke thuiszorgaanbieder presteert 
volgens cliënten gemiddeld als het gaat in de omgang van medewerkers met 
cliënten?’Voor deze variabelen zijn alleen beschrijvende analyses uitgevoerd.  
 
Er waren verder twee vragen over interpretatie en één over het gebruik van de 
gepresenteerde informatie in de vragenlijst. Dit waren de afhankelijke variabelen van het 
onderzoek. De vragen over interpretatie waren ‘Welke thuiszorgaanbieder is volgens u 
het best als het gaat om goede omgang met cliënten?’, en ‘Welke thuiszorgaanbieder is 
volgens u het slechtst als het gaat om goede omgang met cliënten?’ Om de effecten op het 
gebruik van de informatie vast te stellen vroegen we respondenten welke 
thuiszorgaanbieder ze zouden kiezen in een situatie dat ze thuiszorg nodig zouden 
hebben. Alle informatie was eenduidig en alle vragen hadden één duidelijk goed 
antwoord. Na het presenteren van de vier formats werd gevraagd naar demografische 
kenmerken, het huidige zoekgedrag naar informatie over de zorg, internetgebruik en 
ervaring met thuiszorg.  
 
Steekproef 
De data werden verzameld met behulp van een online consumentenpanel van een extern 
marktonderzoeksbureau (Blauw Research: zie kader). Er werden leden van dit panel 
aangeschreven, totdat elk format door voldoende (ongeveer 100) respondenten was 
bekeken. Uiteindelijk zijn 2052 consumenten tussen de 18 en 85 jaar oud aangeschreven. 
Elke respondent kreeg zoals gezegd vier formats te zien, die at random werden 
toegewezen. Er werd gebruik gemaakt van quota sampling om gelijke verdeling van 
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau over de experimentele condities te garanderen.  
 
 
Het BlauwNL panel 

Het BlauwNL panel is een online accesspanel van marktonderzoeksbureau Blauw Research. Dit 
representatieve panel bestaat uit ongeveer 50.000 respondenten die hebben aangegeven mee te 
willen werken aan onderzoek.Van de respondenten in BlauwNL zijn verschillende soorten 
kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleiding en woonplaats bekend.  
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Figuur 2.1 Voorbeeld van experimenteel format met de volgende niveaus van de 
 aspecten: Weergave (combinatie sterren staafdiagram); Rangorde (rangorde 
 op prestaties); Type sterren (absoluut); Aantal sterren (vijf); en Algemeen 
 oordeel (geen toevoeging algemeen oordeel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyses 
Er vonden eerst beschrijvende analyses plaats om inzicht te krijgen in hoe de informatie 
over het algemeen werd begrepen, geïnterpreteerd, en gebruikt. Hierbij werd dus nog niet 
gekeken naar de invloed van aspecten van presentatiewijzen of persoonskenmerken. 
Vervolgens werden de data geanalyseerd met behulp van multilevel logistische regressie-
analyses, vanwege de gelaagdheid van de data (de antwoorden van consumenten waren 
genest binnen de consumenten omdat elke consument antwoorden gaf over vier formats). 
Er werd gebruik gemaakt van MLwiN versie 2.02 software (Rasbash et al., 2004) om de 
effecten van presentatiekenmerken en enkele persoonskenmerken (leeftijd, opleiding, en 
geslacht) in kaart te brengen. Van de drie persoonskenmerken werd verwacht dat ze 
mogelijk invloed zouden hebben op de wijze waarop consumenten met dit soort 
informatie omgaan. Een multilevel model met daarin de persoonskenmerken, 
presentatiekenmerken, en de interacties tussen de presentatiekenmerken werd getest. Het 
effect van het niveau ‘alleen staafdiagram’ van het aspect ‘weergave’ kon uiteindelijk 
helaas niet meegenomen worden in de analyses vanwege complete overlap met de ‘niet 
van toepassing’ optie van ‘type sterren’ en ‘aantal sterren’. Hierdoor bleek het niet 
mogelijk om tegelijkertijd het effect van ‘weergave’ en van de andere twee aspecten te 
schatten. Door het niveau ‘alleen staafdiagram’ buiten de analyses te houden was dit wel 
mogelijk.  
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2.3 Resultaten  
 
Respons en representativiteit 
In totaal vulden 438 (21%) van de 2052 mensen de vragenlijst in. Een groep van 165 
consumenten (8,0%) is wel begonnen met de vragenlijst, maar heeft deze tijdens het 
invullen afgebroken (verder aangeduid als ‘afbrekers’). In tabel 2.2 staan de kenmerken 
van de respondenten en, waar mogelijk, van de non respondenten en afbrekers 
weergegeven. De meerderheid van de respondenten was tussen de 35 en 54 jaar oud. 
Bijna 17% van de respondenten beoordeelde zijn/haar eigen gezondheid als matig of 
slecht. 130 respondenten (30%) vulden in dat ze ooit naar informatie over zorgaanbieders 
op internet hebben gezocht. De meest genoemde informatiebronnen voor het zoeken naar 
informatie over de zorg waren internet (54%), familie en vrienden (25%), en artsen 
(22%). Wat betreft het gebruik van thuiszorg rapporteerden 106 respondenten (24%) dat 
ze in het verleden gebruik hebben gemaakt van thuiszorg. In totaal 245 (56%) 
consumenten gaven aan dat hun familie of vrienden gebruik hebben gemaakt van 
thuiszorg in het verleden.  
 
Respondenten (gemiddeld 46,9 jaar) waren significant ouder dan non-respondenten 
(gemiddeld 41,0 jaar): F=80,31; p<,001. Respondenten verschilden niet van de afbrekers 
(gemiddeld 47,8 jaar) qua leeftijd (F= 0,47; p=.49). Verder verschilden de respondenten 
en de non-respondenten significant van elkaar wat betreft de geslachtsverdeling: de 
populatie non-respondenten bestond uit een groter aantal vrouwen dan de populatie van 
respondenten: (chi-kwadraat = 20,78 p <,001). De groepen respondenten en afbrekers 
verschilden niet van elkaar wat betreft geslacht (chi-kwadraat=0,01; p=,95). Wat betreft 
opleidingsniveau vonden we dat onder de non-respondenten (chi-kwadraat=24,29; 
p<,001) en de afbrekers (chi-kwadraat =10,29; p<,01) significant meer laag opgeleide 
consumenten, en significant minder gemiddeld opgeleide consumenten voorkwamen dan 
in de groep respondenten.  
 
 
Tabel 2.2 Kenmerken van de respondenten, non-respondenten, en afbrekers 
 
variabele respondenten non-respondenten afbrekers 

Leeftijd:    
18 - 34   77 (17.6%) 392 (27.0%) 26 (15.8%) 
35 - 54 230 (52.5%) 869 (60.0%) 85 (51.5%) 
55 of ouder 
 

131 (29.9%) 188 (13.0%) 54 (32.7%) 

Geslacht:    
vrouw 211 (48.2%) 876 (60.5%) 80 (48.5%) 
man 
 

227 (51.8%) 573 (39.5%) 85 (51.5%) 

Opleidingsniveau:    
laag 154 (35.2%) 680 (46.9%) 81 (49.1%) 
gemiddeld 172 (39.3%) 407 (28.1%) 47 (28.5%) 
hoog 112 (25.6%) 362 (25.0%) 37 (22.4%) 

- vervolg tabel 2.2 - 
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- vervolg tabel 2.2 - 

variabele respondenten non-respondenten afbrekers 

Zelf gerapporteerde gezondheid:    
uitstekend  36 (8.3%)   
zeer goed  99 (22.5%)   
goed 230 (52.5%)   
matig  58 (13.3%)   
slecht 
 

 15 (3.4%)   

Etnische achtergrond:    
niet-Nederlands  24 (5.5%)   
Nederlands 
 

414 (94.5%)   

Taal die thuis wordt gesproken:    
Nederlands 413 (94.3%)   
Fries of een Nederlands dialect  16 (3.7%)   
niet-Nederlands 
 

 9 (2.0%)   

Internet zoekgedrag naar 
zorgaanbieders: 

   

naar alle informatie gezocht  69 (15.8%)   
naar sommige informatie gezocht  61 (14.0%)   
niet naar informatie gezocht 307 (70.2%)   
gebruik van internet     
dagelijks gebruik 408 (93.1%)   
enkele keren per week  28 (6.3%)   
één keer per week 
 

 3 (0.6%)   

Bezoek www.kiesBeter.nl:    
ja  71 (34.1%)   
nee 122 (58.6%)   
weet ik niet 
 

 15 (7.2%)   

Gebruik van thuiszorg:    
gebruik gemaakt van huishoudelijke 

verzorging 
 44 (10.0%)   

gebruik gemaakt van verzorging en/of 
verpleging 

 34 (7.9%)   

gebruik gemaakt van zowel 
huishoudelijke verzorging als 
verzorging/verpleging 

 28 (6.3%)   

geen gebruik van thuiszorg 328 (74.8%)   
 
 
Begrip, interpretatie en gebruik van informatie 
In tabel 2.3 staan de percentages correcte en incorrecte antwoorden weergegeven op de 
verschillende vragen naar begrip, interpretatie, en gebruik van de informatie. Deze 
gegevens zijn het resultaat van beschrijvende analyses en dienen om een algemeen beeld 
te krijgen van hoe de informatie werd verwerkt.  
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Tabel 2.3 Correcte en incorrecte antwoorden op de verschillende vragen in de 
 vragenlijst 
 
afhankelijke 
variabele 

vraag incorrect 
antwoord 
N (%) 

correct 
antwoord 
N (%) 

Begrip 1 Bij welke thuiszorgaanbieder geven cliënten het vaakst 
aan dat er altijd goed met hen werd omgegaan? 

131 (11,3%) 1031 
(88,7%) 

Begrip 2 Bij welke thuiszorgaanbieder geven cliënten het minst 
vaak aan dat er meestal goed met hen werd omgegaan? 

574 (49,4%) 588 (50,6%) 

Begrip 3 Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten ruim 
voldoende als het gaat om de omgang van medewerkers 
met cliënten? 

180 (51,6%) 169 (48,4%) 

Begrip 4 Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten 
voldoende als het gaat in de omgang van medewerkers 
 met cliënten? 

142 (40,7%) 207 (59,3%) 

Begrip 5 Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten 
gemiddeld als het gaat in de omgang van medewerkers 
met cliënten? 

113 (31,5%) 246 (68,5%) 

Begrip 6 Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten 
benedengemiddeld als het gaat in de omgang van 
medewerkers met cliënten? 

57 (15,9%)  302 (84,1%) 

Begrip 7 Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten 
uitstekend als het gaat om de omgang van medewerkers 
met cliënten? 

7 (3,1%) 222 (96,9%) 

Begrip 8 Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten 
onvoldoende als het gaat in de omgang van medewerkers 
met cliënten? 

45 (19,7%) 184 (80,3%) 

Begrip 9 Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten 
bovengemiddeld als het gaat in de omgang van 
medewerkers met cliënten? 

43 (12,0%) 314 (88,0%) 

Begrip 10 Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten 
benedengemiddeld als het gaat in de omgang van 
medewerkers met cliënten? 

69 (19,3%) 288 (80,7%) 

Interpretatie 1 
(Beste prestatie) 

Welke thuiszorgaanbieder is volgens u het best als het gaat 
om goede omgang met cliënten? 

141 (8,0%) 1611 
(92,0%) 

Interpretatie 2 
(Slechtste 
prestatie) 

Welke thuiszorgaanbieder is volgens u het slechtst als het 
gaat om goede omgang met cliënten? 

464 (26,5%) 1288 
(73,5%) 

Gebruik info 
(Keuze) 

Welke thuiszorgaanbieder zou u kiezen? 204 (11,6%) 1548 (88,4%)

 
 
Het bleek dat de informatie over het algemeen vrij moeilijk was voor consumenten. Er is 
grote variatie zichtbaar: sommige vragen werden duidelijk beter beantwoord dan andere 
vragen. De vraag ‘Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten uitstekend als het 
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gaat in de omgang van medewerkers met cliënten?’ werd het best beantwoord (3,1 % 
incorrecte antwoorden). De vragen ‘Bij welke thuiszorgaanbieder geven cliënten het 
minst vaak aan dat er meestal goed met hen werd omgegaan?’ 49,4% incorrecte 
antwoorden) en ‘Welke thuiszorgaanbieder presteert volgens cliënten ruim voldoende als 
het gaat om de omgang van medewerkers met cliënten?’ (51,6% incorrecte antwoorden) 
werden het slechtst beantwoord.  
Door 12% van de mensen werd niet de best presterende thuiszorgaanbieder gekozen. 
Wanneer we het gemiddelde berekenen over de percentages incorrecte antwoorden bleek 
dat in ongeveer een kwart van de gevallen (23,1%) foute antwoorden zijn gegeven op de 
vragen. Het percentage incorrecte antwoorden kan ook per individu bekeken worden: het 
percentage incorrecte antwoorden varieerde van 4% tot 94% per respondent, met een 
gemiddeld percentage van 27% incorrecte antwoorden per respondent.  
 
Zoals duidelijk wordt uit bovenstaande opsomming is dat het uitmaakt of je naar de 
interpretatie of het gebruik van de informatie kijkt. Bij het gebruik (het kiezen van een 
thuiszorgaanbieder) blijken andere presentatiekenmerken van invloed dan bij de 
interpretatie van de informatie. 
 
Effecten van presentatiewijzen 
In tabel 2.4 staan de resultaten weergegeven van de effecten van aspecten van de 
presentatiewijzen op de drie afhankelijke variabelen in het onderzoek. Omdat iedere 
respondent vier formats te zien kreeg, waren er 1752 (4 X 438) cases om te analyseren. 
Zoals gezegd is er een multilevel model getest waarin gecorrigeerd wordt voor leeftijd, 
geslacht, en opleiding van respondenten.  
 
Uit de resultaten van de multilevel analyses bleek dat leeftijd en opleiding belangrijke 
persoonskenmerken zijn die de antwoorden van consumenten beïnvloedden. Over het 
algemeen hadden oudere mensen en lager opgeleide consumenten meer moeite met het 
verwerken van de informatie dan jongere mensen en hoger opgeleide consumenten. 
Opleiding had alleen effect op het aanwijzen van de slechtste aanbieder. Hoger 
opgeleiden waren niet beter in staat om de beste aanbieder aan te wijzen, en kozen niet 
vaker de best presterende aanbieder dan lager opgeleiden. Het geslacht van respondenten 
had geen invloed op hun gegeven antwoorden. De intraklasse correlaties varieerden van 
0,13 to 0,62, wat betekent dat een aanzienlijk deel van de variantie (13% to 62%) 
toegewezen kon worden aan verschillen tussen individuen.  
 
Wat betreft de kenmerken van de presentatiewijzen kwam het volgende beeld naar voren. 
Een combinatie van sterren en staafdiagrammen had een positief effect op de interpretatie 
(aanwijzen van de slechtste aanbieder), ten opzichte van alleen sterren. Er kwam een 
negatieve invloed naar voren van het toevoegen van een algemeen oordeel op het 
aanwijzen van de slechtste aanbieder. Bij een alfabetische volgorde van aanbieders kozen 
meer respondenten de best presterende aanbieder dan bij een volgorde waarbij is 
gerangschikt naar prestatie. Verder werd gevonden dat bij een driesterrensystematiek 
vaker werd gekozen voor de best presterende aanbieder dan bij een vijfsterren-
systematiek. Er werden geen effecten gevonden van het type sterren (relatief of absoluut), 
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en ook niet voor de interacte-termen (weergave X rangorde, weergave X waarderings-
cijfer en type sterren X aantal sterren).  
 
 
Tabel 2.4 Resultaten multilevel analyses  
 
 interpretatie 1 

(beste aanbieder) 
N=1752 

interpretatie 2 
(slechtste aanbieder) 
N=1752 

gebruik informatie 
(keuze) 
N=1752 

Intercept 2,7810 (0,1285)* 1,2890 (0,0857)* 2,3150 (0,1119)* 
β Leeftijd 35-541 -0,4809 (0,4063) -0,2548 (0,2358) -0,8464 (0,3796)* 
β Leeftijd> 551 -1,1700 (0,4677)* -0,6624 (0,2779)* -1,3300 (0,4314)* 
β Geslacht1 0,3010 (0,2878) 0,0882 (0,1778) 0,2803 (0,2544) 
β Gemiddelde opleiding1 0,5185 (0,2723) 0,3715 (0,1760)* 0,3098 (0,2361) 
β Hoge opleiding1 0,2179 (0,3719) 0,4388 (0,2349) 0,3388 (0,3360) 
β Weergave1 0,0802 (0,2143) 0,4314 (0,1526)* 0,0283 (0,1901) 
β Rangorde1 0,2299 (0,2108) 0,1509 (0,1328) 0,5148 (0,1870)* 
β Type sterren1 -0,0161 (0,2664) -0,1570 (0,1819) 0,2618 (0,2338) 
β Aantal sterren1 0,1251 (0,3378) 0,2317 (0,2266) 0,7711 (0,3054)* 
β Waarderingscijfer1 -0,3215 (0,2091) 1,8080 (0,1424)* -0,2561 (0,1820) 
β Weergave * Rangorde -0,5965 (0,5381) 0,3523 (0,3868) -0,6265 (0,4554) 
β Weergave * Waarderingscijfer -0,2589 (0,4722) -0,2467 (0,3013) 0,3716 (0,4061) 
β Type sterren* Aantal sterren 0,2527 (0,5328) 0,4397 (0,3171) 0,3062 (0,4845) 

1 referentiegroep leeftijd= 18-34 jaar; referentiegroep geslacht= man; referentiegroep opleiding= lage 
opleiding; referentiegroep weergave =alleen sterren; referentiegroep rangorde= rangorde op prestatie; 
referentiegroep type sterren= relatieve sterren; referentiegroep aantal sterren= vijf sterren; 
referentiegroep waarderingscijfer= toevoeging waarderingscijfer.  

*  p<0,05 
 
 

2.4 Discussie 
 
Het doel van de studie was om inzicht te krijgen in de effecten van een geselecteerde set 
presentatiewijzen van CQI informatie op de interpretatie en het gebruik van de 
informatie. De resultaten laten zien dat consumenten, en met name oudere en relatief laag 
opgeleide consumenten, moeite hebben met het interpreteren en effectief gebruiken van 
de aangeboden vergelijkende keuze-informatie over thuiszorgaanbieders. Het gemiddeld 
percentage incorrecte antwoorden was 27% per respondent. Dit percentage is 
vergelijkbaar met eerdere Amerikaanse studies waarin gerapporteerd wordt over fouten 
bij het verwerken van vergelijkende informatie over de zorg (Hibbard et al., 2001; 
Hibbard et al., 2005). Een belangrijk punt van discussie is of de vragen zelf niet relatief 
complex zijn voor consumenten en wellicht de antwoorden beïnvloedden. Dergelijke 
‘taakeffecten’ (task effects) zijn in eerdere onderzoeken naar informatieverwerking 
aangetoond (Payne et al., 1993). Over het algemeen was het gebruikte materiaal in ons 
onderzoek veel minder complex dan daadwerkelijke informatie die consumenten op 
internet krijgen aangeboden. Al met al betekenen onze resultaten dat er nog veel werk te 
doen is om dit soort vergelijkende informatie over de zorg zodanig te presenteren, dat 
mensen het juist interpreteren. 
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In deze studie zijn wel enkele effectieve aspecten van presentatiewijzen naar voren 
gekomen, die het toekomstig gebruik van CQI informatie zouden kunnen verbeteren. 
Benaderingen met een combinatie van sterren en staafdiagrammen, een alfabetische 
volgorde van aanbieders, een driesterrensystematiek en geen toevoeging van een 
algemeen oordeel faciliteren de interpretatie en gebruik van de informatie van 
consumenten. Deze bevindingen komen niet overeen met de resultaten uit Amerikaans 
onderzoek (waarin bijvoorbeeld werd gevonden dat een rangorde leidde tot betere 
antwoorden van consumenten dan een alfabetische volgorde: Hibbard et al., 2001; 
Hibbard et al., 2002). Toekomstig onderzoek moet uitwijzen welke resultaten 
gerepliceerd worden voor de Nederlandse situatie, voordat er definitieve conclusies 
worden verbonden aan de effecten van presentatiewijzen. Shah and Hoeffner (2002) 
stelden al eerder dat verschillende effecten van presentatieformats het gevolg kunnen zijn 
van het feit dat in elke studie andere interpretatietaken worden gebruikt.  
 
De effecten van de presentatiewijzen verschilden voor de drie afhankelijke variabelen van 
het experimentele design (twee interpretatietaken en een vraag naar de keuze die men zou 
maken). De weergave van de informatie had bijvoorbeeld invloed op het aanwijzen van 
de slechtst presterende aanbieder, maar niet op het effectief gebruik van de informatie. 
Het aantal sterren en de manier waarop gerangschikt wordt waren daarentegen alleen 
gerelateerd aan het gebruik van de informatie. Ook de invloed van de persoonskenmerken 
verschilde per afhankelijke variabele, waarbij vooral het effect van opleidingsniveau 
opvallend is. Waar het opleidingsniveau van consumenten wel invloed had op het 
aanwijzen van de slechtst presterende aanbieder (hoe hoger opgeleid, hoe meer goede 
antwoorden), was opleiding niet gerelateerd aan het aanwijzen van de best presterende 
aanbieder en de keuze die men maakte. Blijkbaar is de invloed van opleidingsniveau 
geassocieerd met een bepaald type instructies. Ook blijkt hieruit dat een ‘goede keuze’ of 
een ‘beste keuze’ niet zo eenduidig is als vooraf werd verondersteld. Consumenten lijken 
hun eigen voorkeuren te construeren die niet altijd afhankelijk zijn van de gemeten 
achtergrondkenmerken zoals opleidingsniveau. De vraag is dus of de best presterende 
zorgaanbieder ook voor iedereen de beste keuze is.  
 
Gegeven bovengenoemde resultaten is het belangrijk dat beleidsmakers in de zorg zich 
bezinnen op de vraag of vergelijkende keuze-informatie over de zorg voornamelijk 
bedoeld is om consumenten te voorzien van begrijpelijke informatie, of juist om 
consumenten te ondersteunen bij een effectieve keuze in de zorg (de best presterende 
aanbieder kiezen). Het eerste doel is met name gerelateerd aan het concept van 
‘empowerment’ van patiënten: het idee dat patiënten het recht hebben op informatie over 
de prestaties van de zorg, en deze (dus) zo goed mogelijk dienen te begrijpen. Het tweede 
doel is meer gerelateerd is aan een functionele vraaggestuurde zorgmarkt, waarin de rol 
van patiënten er één is van kritische zorgconsumenten die met behulp van de informatie 
voor goed presterende aanbieders kiezen. Omdat de CQ-index vooral bedoeld is om bij te 
dragen aan deze functionele rol van patiënten als zorgconsumenten, lijken met name de 
resultaten over het gebruik van informatie op dit moment van belang.  
 
 
 

Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008  21



Beperkingen van het onderzoek en verder onderzoek 
Het feit dat de respons in dit onderzoek vrij laag was kan invloed hebben gehad op de 
samenstelling van onze responsgroep en daarom de resultaten hebben vertekend. Er is 
hier echter wel op geanticipeerd door extra oproepen te doen aan panelleden uit 
verschillende subgroepen consumenten. Zo zijn extra veel vrouwen en relatief lager 
opgeleide consumenten aangeschreven in een later stadium van het onderzoek. Onze non-
respons analyse liet zien dat respondenten wat ouder waren dan non-respondenten, en dat 
onder de respondenten minder laag opgeleiden en meer gemiddeld opgeleiden waren dan 
onder de non-respondenten en afbrekers. Gegeven de demografische samenstelling van 
onze uiteindelijke groep respondenten zijn wij van mening dat onze resultaten niet 
beïnvloed zijn door een specifieke samenstelling.  
 
Het feit dat bijna de helft van de mensen die de vragenlijst afbrak relatief laag opgeleid is, 
is echter wel iets om in het achterhoofd te houden. Het wijst er namelijk wel op dat de 
gepresenteerde informatie of de gestelde vragen moeilijk waren voor consumenten. De 
groep respondenten bestond ook uit relatief weinig mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond. Het is waarschijnlijk dat begrip en gebruik van CQI informatie moeilijker is 
voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Daarom zou 
vervolgonderzoek verricht moeten worden onder grotere groepen etnische minderheden.  
 
Naast de specifieke aspecten van presentatiewijzen die bekeken zijn in deze studie, 
zouden ook andere en meer bredere aspecten van presentatiewijzen bekeken moeten 
worden in gecontroleerde experimenten. Zo blijft voorlopig onduidelijk welke 
hoeveelheid informatie gepresenteerd zou moeten worden. Ook wat betreft de 
afhankelijke variabelen in dit soort onderzoek zou aandacht besteed moeten worden aan 
meer aspecten van begrip, interpretatie en gebruik van de informatie. Op die manier kan 
meer specifiek inzicht verkregen worden in effecten voor verschillende afhankelijke 
variabelen, en kunnen hier meer definitieve conclusies aan worden verbonden.  
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3 

3.1 

Kwalitatief onderzoek 
 
 
 
 
 
 
Op dit moment wordt nog relatief weinig gebruikt gemaakt van keuze-informatie over de 
zorg. Dit wordt wellicht veroorzaakt worden door het feit dat de gepresenteerde 
informatie te complex is en niet aansluit bij de manier waarop consumenten informatie 
verwerken. Het is daarom belangrijk om verdiepend kwalitatief onderzoek te doen naar 
hoe consumenten betekenis geven aan dit soort keuze-informatie, zoals CQI informatie. 
In dit hoofdstuk doen wij verslag van een kwalitatief onderzoek naar deze 
betekenisgeving en interpretatie van de informatie door consumenten.  
 
 
Inleiding 
 
Veel onderzoekers en andere betrokkenen bij keuze-informatie in de zorg hebben 
aangegeven dat keuze-informatie over de zorg (te) complex is voor consumenten. Uit de 
cognitieve psychologie is bekend dat consumenten maar een beperkte hoeveelheid 
informatie (tegelijk) kunnen verwerken ( zie onder andere onderzoek van Wilson en 
Schooler, 1991; Dijksterhuis, 2004). Desondanks worden consumenten nog steeds 
voorzien van grote hoeveelheden complexe informatie over de zorg, die waarschijnlijk 
niet aansluit bij hoe zij met de informatie omgaan. Als we willen dat mensen de 
informatie gebruiken, dient deze wel degelijk aan te sluiten bij de manier waarop 
informatie verwerkt wordt en beslissingen genomen worden (Hibbard et al., 1997). Naast 
experimentele studies naar presentatiewijzen van keuze-informatie over de zorg (Hibbard 
et al., 2001; Hibbard et al., 2002) is er dus ook inzicht nodig in de wijze waarop 
consumenten omgaan met de informatie en in hun gedachtegang terwijl ze de informatie 
gebruiken. Met dergelijk inzicht weten we beter hoe we de cognitieve inspanningen van 
consumenten kunnen verminderen.  
 
Heel algemeen gezien kan er een onderscheid gemaakt worden tussen denken in een 
analytische (‘rule-based’) modus of in een meer associatieve modus (Sloman, 1996; 
Hibbard, 2003). De analytische manier is bewust, deliberatief, en gebaseerd op redeneren. 
Op deze manier nadenken gaat relatief langzaam. De associatieve manier van denken 
bestaat uit een meer intuïtieve, associatieve en automatische vorm redeneren, en gaat 
relatief snel. Het is bekend dat consumenten vaak gebruik maken van de associatieve 
manier van denken, en daarbij zogenoemde ‘shortcuts’ of intuïtieve heuristieken 
gebruiken om beslissingen te nemen, vooral wanneer ze geconfronteerd worden met veel 
informatie (Tversky et al., 1988; Payne et al., 1993; Devetag, 1999). Toch gebruiken 
consumenten ook wel de analytische manier van redeneren, vooral als de informatie 
relatief simpel en niet te overweldigend is.  
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Uit recente studies naar beslissingen van consumenten is gebleken dat complexe 
beslissingen beter gemaakt worden als de informatie onbewust wordt verwerkt, terwijl 
simpele beslissingen beter gemaakt worden als de informatie bewust wordt verwerkt 
(Dijksterhuis et al., 2006).  
 
Keuzes in de zorg vragen het volgende van de beslisser:  
1 het verwerken van technische termen en complexe ideeën;  
2 het vergelijken van verschillende aanbieders op verschillende aspecten;  
3 het wegen van de verschillende factoren volgens individuele waarden, voorkeuren, en 

behoeften (Hibbard en Peters, 2003).  
Van al deze cognitieve processen is bekend dat ze moeilijk zijn (Hibbard et al., 1997), en 
dat ze snelle, effectieve beslissingen veroorzaken (Gigerenzer en Goldstein, 1996). 
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het gebruik van kwaliteitsinformatie over de zorg 
vaak gepaard gaat met voorkeuren die gevormd worden tijdens het bekijken van de 
informatie (Slovic, 1995). Dit betekent dat consumenten vooraf geen vaststaande ideeën 
hebben over wat belangrijk voor ze is, en dat hun betekenisgeving aan de informatie 
beïnvloed zou kunnen worden door de manier waarop het wordt gepresenteerd. Het is 
bekend dat informatie die gepresenteerd wordt in een matrix of tabelvorm (zoals meestal 
het geval is bij CQI informatie en andere kwaliteitsinformatie over de zorg), zowel op een 
manier verwerkt wordt waarbij de verschillende aspecten nagegaan worden als door 
vooral de verschillende alternatieven (zorgaanbieders) na te gaan (Jarvenpaa, 1989). Ook 
heeft voorgaand onderzoek laten zien dat consumenten vaak een cognitieve kosten baten 
benadering gebruiken om bepaalde informatie al dan niet in hun beslissingen te betrekken 
(Painton en Gentry, 1985; Jarvenpaa, 1989). 
 
Kort gezegd is er redelijk wat bekend over hoe consumenten informatie verwerken en 
beslissingen maken, maar weten we nog relatief weinig in dit verband over specifieke 
kwaliteitsinformatie over de zorg. Het lijkt belangrijk om informatie simpel weer te geven 
aan consumenten, en er zorg voor te dragen dat consumenten zo min mogelijk cognitieve 
inspanningen hoeven te verrichten. Om verder bij te dragen aan deze simplificatie van 
keuze-informatie over de zorg, met de nadruk op CQI informatie, werd de volgende 
onderzoeksvraag beantwoord:  
 

‘Hoe gaan consumenten om met vergelijkende keuze-informatie over de 
zorg, zoals CQI informatie,wanneer zij daarmee worden geconfronteerd?’ 

 
 

3.2 Methode  
 
Het tweede deel van de studie was een beschrijvend kwalitatief onderzoek. Waar het 
kwantitatieve deel vooral gericht was op het effect van presentatiewijzen op begrip en 
keuze van de consument, werd er in het kwalitatieve, verdiepende deel meer nadruk 
gelegd op de betekenis of interpretatie van verschillende presentatiewijzen door 
consumenten zelf. Vooral het verwerkingsproces van informatie stond centraal om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit soort zaken vraagt om een kwalitatieve 
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onderzoeksmethode. Met semigestructureerde cognitieve interviews werd inzicht 
verkregen in de betekenisgeving en gedachtegang van consumenten.  
 
Opzet interviews 
Er werd gebruik gemaakt van zogenoemde cognitieve interviews. Cognitieve interviews 
vormen een speciale interviewtechniek voor het in kaart brengen van de gedachtegang 
van mensen, terwijl deze informatie verwerken en beslissingen nemen (Willis, 2005; 
Beatty en Willis, 2007). De geïnterviewden werden geconfronteerd met keuze-informatie 
over de zorg op een computerscherm en werden gestimuleerd om hardop te denken, met 
als doel om gedetailleerde informatie te verzamelen. Daarnaast werden er open vragen 
gesteld over bepaalde thema’s volgens een topic list. In bijlage 2 is de gebruikte topic list 
weergegeven. In de topic list stonden voorbeelden van thema’s gegeven voor de 
interviewer, maar de interviewer was redelijk vrij om ook op andere thema’s van de 
informatie in te gaan, om het interview zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vooraf aan 
het interview vulden de geïnterviewden een toestemmingsformulier en een korte 
vragenlijst over persoonskenmerken.  
 
Globaal gezien bestonden de interviews uit vier fasen (zie ook de topic list in bijlage 2): 
1. Hardop denken. De openingsvraag hierbij was ‘Kunt u vertellen wat u denkt bij het 

zien van deze informatie? U kunt de informatie langslopen en hardop denken’. Het 
doel van het hardop denken was om inzicht te krijgen in de gedachtegang van 
consumenten en voor hen belangrijke kwaliteitsaspecten. 

2. Doorvragen (probing). Voorbeelden van vragen waren ‘Wat vertellen de sterren u?’, 
‘Wat betekent de term “oordeel van patiënten” voor u?’, en ‘Kunt u de term 
persoonlijke benadering van medewerkers van de zorgverzekeraar in uw eigen 
woorden uitleggen?’. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de interpretatie en 
betekenisgeving van consumenten aan termen en symbolen. 

3. Keuze maken. De vraag die hierbij werd gesteld was: ‘Als u een keuze voor een 
ziekenhuis/zorgverzekeraar zou moeten maken op basis van deze informatie (voor 
uzelf of voor iemand in uw naaste omgeving), welk ziekenhuis/welke zorgverzekeraar 
zou u kiezen op basis van deze informatie?’ (=retrospectieve probing). Het doel van 
een keuze maken was om inzicht te krijgen in de beslissingsstrategieën van 
consumenten. 

4. Voorkeur schermen. De vraag die hierbij werd gesteld was: ‘Als u nu terugkijkt, welk 
scherm heeft dan uw voorkeur? Kunt u uw voorkeur rangschikken?’. Het doel hiervan 
was om inzicht te krijgen in naar welke presentatiewijze de voorkeur van 
consumenten uitgaat. 

 
In de praktijk liepen deze vier fasen door elkaar heen. Nadat de geïnterviewde even de 
tijd kreeg om de informatie te bekijken werd gevraagd naar de gedachtegang van de 
consument bij het verwerken en gebruiken van de informatie. Er werd dus eerst de nadruk 
gelegd op het ‘hardop denken’. Vervolgens werd vooral veel doorgevraagd (probing) en 
werden specifieke vragen naar termen, thema’s en symbolen gesteld. Er werd wel 
standaard afgesloten met de vraag naar de voorkeur voor een scherm.  
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Materiaal 
In de interviews werd gebruik gemaakt van zogenoemde ‘prompts’ van visueel materiaal. 
De geïnterviewden kregen namelijk drie bestaande online schermen te zien met daarop 
keuze-informatie over de zorg: 
1 Een scherm van Independer (www.independer.nl) met daarop informatie over 

ziekenhuizen bij de behandeling voor een kunstheup (zie figuur 3.1). 
2 Een scherm van kiesBeter (www.kiesBeter.nl) met daarop informatie over de service 

van zorgverzekeraars (zie figuur 3.2). 
3 Een scherm van de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl) met daarop 

informatie over de zorgverzekeraars wat betreft service, inhoud van polissen, en 
premies (zie figuur 3.3). 

 
De volgorde van het tonen van de schermen werd gevarieerd tussen respondenten. CQI 
informatie stond centraal, maar er werd ook gevraagd naar andere getoonde informatie in 
relatie tot CQI informatie. Op dit soort websites wordt CQI informatie doorgaans 
gepresenteerd in samenhang met andere (kwaliteits) informatie.  
 
 
Figuur 3.1  Keuze-informatie Independer  
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Figuur 3.2  Keuze-informatie kiesBeter  

 
 
Figuur 3.3 Keuze-informatie Consumentenbond  
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Deelnemers 
De consumenten werden geworven via een steekproef van leden van het verzekerdenpanel 
van zorgverzekeraar VGZ en het NIVEL (voor informatie over het VGZ verzekerdenpanel: 
zie kader). In totaal zijn er 157 mensen per brief aangeschreven in de regio Utrecht. In de 
brief stond vermeld dat de interviews over informatie over de zorg zouden gaan, dat ze op 
een computerscherm informatie aangeboden zouden krijgen, en dat het interview zou 
worden opgenomen. De interviews zijn afgenomen door een onderzoeksteam van vijf 
interviewers (NIVEL-onderzoekers). De interviewers hadden vooraf aan de interviews een 
gezamenlijke instructiemiddag. Tijdens elk interview was een notulist aanwezig.  
 
Het VGZ verzekerdenpanel 

Het VGZ verzekerdenpanel bestaat uit meer dan 10.500 verzekerden van een specifieke 
Nederlandse zorgverzekeraar: Zorgverzekeraar VGZ. Het doel van panel is om informatie te 
verzamelen over de ervaringen van consumenten met en hun verwachtingen van de zorg in het 
algemeen en hun zorgverzekeraar. Leden van het panel zijn geworven via een advertentie in het 
tijdschrift van de zorgverzekeraar in het bijzonder. Mensen die aangaven deel te willen nemen 
hebben een informatiebrief gekregen over het panel en een vragenlijst met vragen over hun 
achtergrondkenmerken. Als die vragenlijst werd geretourneerd werden de betreffende 
consumenten beschouwd als leden van het panel. Vergeleken met de Nederlandse bevolking zijn 
oudere mensen (tussen de 40 en 80 jaar oud) oververtegenwoordigd in het VGZ verzekerdenpanel.  

 
Analyses 
De interviews werden opgenomen op audio-recorder met toestemming van de 
geïnterviewden, en de gemaakte geluidsopnames werden getranscribeerd, waarbij de 
aantekeningen van de notulist als uitgangspunt golden. Vervolgens werden de teksten 
geanalyseerd door middel van thematische analyse, waarbij eerst open codering 
plaatsvond en vervolgens axiale codering (Strauss en Corbin, 1990; Boeije, 2005). Hierbij 
werd eerst per scherm naar de gegevens gekeken die tijdens het hardop denken en 
probing naar voren kwamen. Vervolgens werden de antwoorden op de specifieke vragen 
geanalyseerd en gecategoriseerd. Eén onderzoeker werkte alle interviews uit en een 
andere onderzoeker werkte een steekproef van drie interviews uit. De onderzoekers 
hebben hun resultaten naast elkaar gelegd en gezocht naar consensus, na het eventueel 
opnieuw bekijken van de transcripties. De analyse en interpretatie van de gegevens 
richtten zich in eerste instantie op de gegevens die tijdens het hardop denken zijn 
verzameld: dit is theoretisch gezien het meest interessant om te werken aan een overzicht 
van thema’s rondom de wijze waarop consumenten met informatie omgaan. Maar ook de 
gegevens uit de andere onderdelen van de interviews zijn verwerkt waar zij van 
toepassing waren op de gedachtegang van consumenten. 
 
 

3.3 Resultaten  
 
Respons 
In totaal meldden 22 mensen (= 14 %) zich aan om deel te nemen aan de interviews. Van 
deze aanmeldingen zijn uiteindelijk 20 geslaagde interviews van ongeveer een uur 
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gehouden. Eén interviewer heeft zes interviews gehouden, drie interviewers hebben vier 
interviews gehouden, en één interviewer heeft twee interviews gehouden. De kenmerken 
van de geïnterviewden staan weergegeven in tabel 3.1.  
 
Thema’s 
Kwalitatieve analyses van de data resulteerde in een aantal verschillende overkoepelende 
thema’s, die de gedachtegang van consumenten representeerden. Samenvattend spitsten 
de gedachten van consumenten zich tijdens de interviews met name toe op een reactie op 
de gepresenteerde informatie, het gebruik van de informatie, en het doel van de 
informatie. Het eerste thema (een reactie op de gepresenteerde informatie) bestond uit 
twee subthema’s (de vormgeving van de website en de inhoud van de informatie) en was 
voor ons het meest interessant, omdat deze subthema’s voornamelijk naar voren kwamen 
tijdens het hardop denken. Dit zegt het meest over de betekenisgeving die consumenten 
zelf geven aan de informatie. Daarom wordt in de bespreking van de resultaten relatief 
veel nadruk gelegd op dit eerste thema. De laatste twee thema’s worden ook besproken, 
maar het is belangrijk om te bedenken dat de resultaten die hierbij naar voren kwamen 
grotendeels het resultaat zijn van meer specifieke vragen die door ons zijn gesteld. De 
drie hoofdthema’s worden verder gespecificeerd, beschreven en geïnterpreteerd in de 
volgende paragrafen.  
 
 
Tabel 3.1 Kenmerken van de geïnterviewden 
 
variabele N %

Leeftijd: 
18 - 34 1 5,3
35 - 54 4 21,1
55-64 7 36,8
65-74 6 31,6
75 of ouder 
 

1 5,3

Algemene gezondheid: 
uitstekend 3 15,0
zeer goed 4 20,0
goed 10 50,0
redelijk 2 10,0
slecht 
 

1 5,0

Geslacht: 
vrouw 9 45,0
man 
 

11 55,0

Opleiding: 
laag 0  0,0
midden 9 45,0
hoog 11 55,0
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Thema 1: Reactie op de gepresenteerde informatie 
Een overzicht van de subthema’s binnen het eerste hoofdthema ‘reactie op de informatie’ 
staat weergegeven in figuur 3.4. 
 
 
Figuur 3.4 Thema 1 (reactie op de informatie) en bijbehorende subthema’s  
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Vormgeving website 
Consumenten spraken vaak over de vormgeving (het design) van de website, waarbij 
verschillende aspecten genoemd werden. Veel genoemd werden de hoeveelheid 
informatie die op een scherm werd gepresenteerd, de structuur van de informatie, de 
aantrekkelijkheid van de informatie, en de complexiteit van kleuren, gebruikte taal en 
legenda’s. Over het algemeen was men negatief over de hoeveelheid informatie die werd 
gepresenteerd, zoals te zien is in het volgende tekstfragment.  
 

Wat ik daarvan vind? Het is te veel. Ik moet het regel voor regel lezen. Het 
is te veel voor één webpagina.  

 
Het bleek dat deelnemers aan de interviews zich veelal overladen voelden door de grote 
hoeveelheid informatie, wat er soms toe leidde dat men afhaakte (men stopte om de 
informatie verder te doorlopen). De interviewers moesten de geïnterviewden soms bij de 
hand nemen om zich weer op de informatie te concentreren. Opvallend was dat 
opmerkingen over de hoeveelheid informatie vaak in het begin van het interview al 
werden gemaakt, net nadat men was geconfronteerd met het eerste scherm. In 
tegenstelling tot de meerderheid van de mensen die de hoeveelheid informatie te groot 
vond, waren er ook enkele mensen die tevreden waren met de gepresenteerde hoeveelheid 
informatie.  
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Ook werden er opmerkingen gemaakt over de aantrekkelijkheid en de complexiteit van de 
informatie, die vaak met elkaar in verband stonden, en ook met de structuur die werd 
gebruikt.  
  

Ik bedoel de structuur van de informatie. Ik vind de structuur niet logisch. 
Maar dat is natuurlijk ook persoonlijk, denk ik.  

 
Nou goed, ik vind deze website.. In vergelijking met die vorige.. al meteen 
wat rustiger ogen. Overzichtelijker. Een duidelijker vlakverdeling. Daar kan 
ik wat mee. 

 
Meerdere consumenten spraken over de gebruiksmogelijkheden of gebruiksvriendelijk-
heid van de websites. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de optie om bepaalde 
onderdelen in het scherm ‘vast te zetten’ terwijl je verder scrollt met de muis. Ook 
werden veel opmerkingen gemaakt over het verticaal weergeven van informatie en het 
gebruik van mouse-overs.  
 

Onderlinge vergelijking over een zevental aspecten. Die kan ik een beetje 
moeilijk lezen, omdat ik mijn hoofd schuin moet houden. Ik begrijp wel dat 
men dit wil projecteren, maar dit had ik zelf nooit gedaan. Leest een beetje 
lastig. 

 
Misschien ben ik heel dom of misschien wil ik wel te snel, maar dat is wat 
ik wil: dat ik snel weet wat de symbolen en de getallen betekenen en wie 
dat heeft bepaald. 

 
Als ik goed kijk staan er verschillende bewoordingen maar kunnen ze wel 
dezelfde bedoelingen hebben. Het schrijven van begrijpelijk, doelmatig 
Nederlands is verzekeraars niet aangeboren. 

 
Uit deze opmerkingen blijkt dat hoe de informatie wordt vormgegeven erg belangrijk is 
voor consumenten. De geïnterviewden waren met name kritisch over de hoeveelheid 
gepresenteerde informatie en de structuur waarin deze wordt weergegeven. Het liefst 
gaan mensen zo snel mogelijk ‘door de informatie heen’. Daarvoor is het belangrijk dat in 
één oogopslag duidelijk is waar de informatie over gaat.  
 
Inhoud informatie 
Consumenten benoemden verschillende aspecten die te maken hadden met de 
daadwerkelijke inhoud van de gepresenteerde informatie. Wat bijvoorbeeld vaak naar 
voren kwam was het belang dat men hecht aan de verschillende gepresenteerde 
kwaliteitsaspecten in de zorg.  
 

Het zijn servicescores zie ik nu ja. Dus dat zegt iets over de service. Nou, 
ik vind service erg belangrijk.  
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Ik kijk naar het oordeel van de huisartsen. Dat is iets wat ik belangrijk vind. 
Wat mijn huisarts zou vinden van de kwaliteit van ziekenhuizen.  

 
Wat betreft het belang van de informatie bleek er een duidelijk spanningsveld te bestaan 
met de hoeveelheid informatie die gepresenteerd wordt. Veel consumenten gaven aan dat 
zij (bijna) alle gepresenteerde kwaliteitsaspecten belangrijk vonden, en tegelijkertijd dat 
zij de totale hoeveelheid informatie onoverzichtelijk vonden.  
 

Mijn basiskritiek.. dat ehm.. dat ik dit als consument wel toejuich. Maar dat 
ik het ook nog iets te gemakkelijk vind.. Een paar getallen en een paar 
sterren.. en dat zou genoeg moeten zijn. Nou, ik wens meer achtergrond, 
en meer referentiemateriaal. Wat doen die sterren, hoeveel kunnen het er 
zijn, wat heb je nou precies aan indicatoren… en dat kan er gewoon bij 
staan hoor. Aantal bedden? Aantal eenpersoons en tweepersoonskamers 
en dat soort zaken? Dat moet op zich te verwerken zijn. Op een wat meer 
toegankelijke manier dan ik nu op het scherm zie. 

 
Veel consumenten probeerden de informatie te interpreteren, ofwel tijdens het hardop 
denken ofwel na bepaalde specifieke vragen. Het bleek dat veel van de informatie slecht 
werd begrepen. Symbolen werden vaak verkeerd geïnterpreteerd, vooral de relatieve aard 
van sterren. Men had vooral moeite met de relatie tussen relatieve sterren en absolute 
prestaties (een zorgverzekeraar of ziekenhuis kan één ster hebben en toch een redelijke 
score hebben). 
 

Zorgverzekeraar A heeft één ster op alle aspecten. Dat is heel slecht.. Ik 
vind dat die geen score had moeten krijgen van een 7,4. Dat is te hoog. 
Dus ik betwijfel of die score van 7,4 wel echt een antwoord van 
respondenten is. Ik geloof dat niet.  

 
Deze geïnterviewde heeft moeite om te begrijpen dat één ster een benedengemiddelde 
score inhoudt en niet een absolute slechte prestatie, en gaat daardoor twijfelen aan hoe de 
score van de patiënten tot stand is gekomen. Ook hadden consumenten moeite om 
betekenis te geven aan informatie die met elkaar in strijd is. Een voorbeeld was dat 
sommige ziekenhuizen goed op één bepaald kwaliteitsaspect scoren, maar slecht op een 
ander kwaliteitsaspect.  
  

Maar dat vind ik heel raar. Moet je hier kijken. Hier zie je een 
tegenstrijdigheid. Kijk, dat kan niet waar zijn. De score van het ziekenhuis 
volgens patiënten is heel hoog. Maar de openheid van gegevens is niet zo 
goed… Oh, maar wacht even. Oh, ik snap het al. Hoe langer je ernaar kijkt, 
hoe meer vragen het oproept. Maar nu begrijp ik het geloof ik. Ziekenhuis 
C is terughoudend als het gaat om het verstrekken van kwaliteitsinformatie. 
Oh jee, ik vind dit wel vervelend hoor. Als ik alleen maar even snel had 
gekeken, dan had ik het dus niet begrepen.  
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Veel termen waarmee kwaliteitsindicatoren worden aangeduid werden slecht begrepen en 
verkeerd geïnterpreteerd, zoals ‘vergoeding’, ‘restitutie’, ‘testoordeel’, ‘openheid van 
gegevens’, kwaliteitsindicatoren’, ‘specialisme’, ‘service’, en ‘telefonische 
bereikbaarheid’.  
 

Ik snap niet wat ‘vergoeding’ betekent. Misschien kan ik dat ergens lezen, 
wat het betekent? Restitutie, mix, of natura. Krijg ik dan rechtstreeks mijn 
medicijnen of zo?  

 
‘Kwaliteitsindicatoren’ geven weer in hoeverre ze dingen hebben geregeld 
in relatie tot de patiënt. Dat is natuurlijk interessant. Want het geeft aan of 
ze de patiënt belangrijk vinden. Nou, niet altijd dus. Maar wel steeds meer. 
Dus ik denk dat het gaat over de kwaliteit van de zorg.  

 
In werkelijkheid verwijst de term ‘vergoeding’ naar hoe rekeningen van gebruikte zorg 
bij de zorgverzekeraar worden afgehandeld: ofwel direct zonder tussenkomst van de 
consument, ofwel indirect via de consument. De term ‘kwaliteitsindicatoren’ slaat in 
werkelijkheid op objectieve prestatie-indicatoren, zoals geformuleerd door de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, en niet alleen op patiëntgerichtheid, zoals deze consument 
veronderstelt. Misinterpretaties kwamen ook vaak voor als het ging om de gepresenteerde 
waarderingscijfers. Veel geïnterviewden dachten dat dergelijke cijfers waren 
samengesteld uit meerdere andere kwaliteitsindicatoren. In werkelijkheid worden 
waarderingscijfers in CQI vragenlijsten apart van mening over de andere kwaliteits-
aspecten gegeven door patiënten of consumenten. Het is dus niet zo dat de 
waarderingscijfers door latere bewerkingen zijn samengesteld uit andere kwaliteits-
aspecten. Er waren ook termen die relatief goed werden geïnterpreteerd door 
consumenten, zoals ‘oordeel van patiënten’, ‘informatie’, ‘telefonische hulp, 
‘duidelijkheid over bijbetalingen, en ‘premies’. Het volgende citaat gaat over de term 
‘oordeel van patiënten’.  
 

Het ‘oordeel van patiënten’ betekent dat ex-patiënten die een nieuwe heup 
hebben gehad oordelen of zij daar tevreden over zijn. Misschien moesten 
die patiënten een vragenlijst daarover invullen. Maar ik weet niet of die 
vragenlijsten gebruikt zijn voor deze website. Misschien via internet? Maar 
het gaat in ieder geval over een mening over tevredenheid, denk ik.  

 
Uit de reactie van consumenten op de informatie bleek verder dat meerdere consumenten 
de gepresenteerde informatie constant vergeleken met hun eigen eerdere ervaringen en 
hun ideeën. Sommige geïnterviewden hadden redelijk vaststaande ideeën over 
ziekenhuizen bij hun in de buurt, over hun eigen zorgverzekeraar of andere 
zorgverzekeraars. Men vond het dan moeilijk om deze ideeën of meningen los te laten bij 
het verwerken van de informatie.  
  

Ik wil niet naar ziekenhuis B vanwege een ouderwets idee dat ik heb over 
dat ziekenhuis. Omdat er meerdere incidenten zijn geweest bij vrienden 
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van me in dat ziekenhuis. En daarom ben ik niet erg geneigd om naar dat 
ziekenhuis te gaan, hoe goed hij nu misschien ook is. 

 
Terwijl mensen praatten over kwaliteitsindicatoren en prestaties in de zorg, werden er 
verscheidene keren twijfels geuit over de kwaliteit van de gepresenteerde informatie zelf. 
Zo werden er bijvoorbeeld vragen gesteld over de volledigheid van de informatie, de 
betrouwbaarheid van de informatie en de grootte van de gepresenteerde verschillen tussen 
zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Het bleek dat de geïnterviewden wat dat betreft een 
vrij kritische blik hadden.  
 

Nou, ik zou wel wat meer informatie willen hebben over de specialisten, het 
liefst met hun naam en toenaam erbij. Ik vind dat belangrijk om te weten. 
Waar heeft hij zijn opleiding gedaan? Waar heeft hij zijn diploma’s 
gehaald? In Nederland? Of in Roemenie? Of in Amerika?  

 
Het oordeel van patiënten.. Tja, misschien waren het maar twee patiënten 
die zijn ondervraagd? Dus ik zou meer willen weten over deze website. Ik 
zou graag willen weten hoe dat oordeel van patiënten… hoe dat werkt. 
Was de steekproef bijvoorbeeld groot genoeg?  

 
Maar als de prestaties allemaal gelijk zijn voor alle ziekenhuizen, dan is het 
compleet overbodige, nietszeggende informatie. Misschien geeft iemand er 
wel om, daarom ga je toch naar zo’n website. Maar de echte betekenis 
ervan verdwijnt hierdoor.  

 
Kort gezegd, de gedachten van de geïnterviewden gaven inzicht in hun kritische oordeel van 
en hun houding ten aanzien van de inhoud van de gepresenteerde informatie. Er kwamen 
verschillende thema’s naar voren in de verwoordingen van de gedachten over dit onderwerp:  
1 het belang van (de verschillende) kwaliteitsindicatoren;  
2 het begrijpen en interpreteren van de informatie;  
3 het vergelijken van de informatie met eigen ervaringen en ideeën;  
4 de kwaliteit van de gepresenteerde informatie.  
 
Thema 2: Gebruik van de informatie 
Gebruik in het dagelijks leven 
De gedachten van de geïnterviewden spitsten zich vaak toe op het mogelijk gebruik van 
de gepresenteerde informatie in hun dagelijks leven. Er was relatief veel variatie tussen 
de geïnterviewden wat betreft hun interesse in de informatie.  
 

Ik zou mijn keuze nooit baseren op dit soort informatie. Misschien eerder 
op persoonlijke ervaringen van anderen, en dan zou ik die personen 
daarnaar vragen.  

 
Je wordt altijd verwezen naar een bepaald ziekenhuis. En wat je dan doet 
is checken of dat ziekenhuis niet afwijkt van het gemiddelde. En dat zou 
mijn keuze bepalen. 
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Ik wist niet dat dit soort informatie beschikbaar was. Dus nu ik dat weet, 
denk ik dat het wel aantrekkelijke informatie is. Het is aantrekkelijk om er 
eens naar te kijken. Dus ik denk dat ik er wel naar zou kijken.  

 
Sommige consumenten waren van mening dat het vergelijken van zorgaanbieders op 
verschillende kwaliteitsaspecten een moeilijke en tijdrovende bezigheid is. Anderen 
waren zeer geïnteresseerd in de informatie en gaven aan deze zeker te zullen gebruiken 
bij hun toekomstige keuzes in de zorg. Over het algemeen waren de verschillende 
geïnterviewden het eens over het feit dat naast internet ook andere informatiebronnen 
nodig zijn om een geïnformeerde keuze te kunnen maken. Veel genoemde 
informatiebronnen waren hun eigen (eerdere) ervaringen, hun eigen ideeën en oordelen, 
de ervaringen van relevante anderen, het imago of de reputatie van ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars, verwijzingen of adviezen van hun huisarts en zorgverzekeraar, en 
berichten in de media.  
 

Als ik een keuze zou moeten maken, zou ik kijken naar dingen die ik 
belangrijk vind. Maar ik denk dat ik wel weet naar welk ziekenhuis ik zou 
gaan. Dat is omdat ik al ervaring heb met dat ziekenhuis en ik daar 
tevreden over was. Stel je voor dat je heel tevreden bent over een bepaald 
ziekenhuis, en dat dat ziekenhuis weinig sterren heeft. Ik denk dat ik dan 
toch zou afgaan op mijn eigen ervaringen.  

 
Hoe de informatie in het dagelijks leven gebruikt zou worden was ook gerelateerd aan 
verschillende aspecten van de vormgeving en de inhoud van de informatie, zoals de 
hoeveelheid gepresenteerde informatie, de waargenomen relevantie van de 
gepresenteerde kwaliteitsaspecten, en de waargenomen compleetheid van de informatie.  
 
Gebruik tijdens het interview: het maken van een keuze 
Aan de geïnterviewden werd gevraagd welk ziekenhuis of welke zorgverzekeraar ze 
zouden kiezen op basis van de gepresenteerde informatie. Door gebruik te maken van de 
retrospectieve probing techniek legden de consumenten uit hoe ze tot hun keuze waren 
gekomen. Consumenten vonden het over het algemeen moeilijk om een dergelijke 
beslissing te maken. Ten eerste gaven meerdere geïnterviewden aan dat ze niet in staat 
waren om een keuze te maken, omdat ze aanvullende informatie nodig hadden, het liefst 
uit aanvullende bronnen (bijvoorbeeld wat hun huisarts ervan zou zeggen). Ten tweede 
kostte het bij de mensen die wel een keuze maakten relatief veel tijd. Ten derde bleek dat 
verschillende geïnterviewden ‘shortcuts’ gebruikten om hun keuze te maken, en daarbij 
dus slechts een klein deel van de gepresenteerde informatie gebruikten. Dit laatste wijst er 
vooral op dat de hoeveelheid informatie te groot is om alles effectief te verwerken.  
 
Zoals weergegeven in de volgende citaten, bestond er grote variatie in hoe de 
geïnterviewden de informatie gebruikten.  
  

Dan zou ik dus eerst kijken naar eh… de dagen tot de wachttijd. Met de 
wachttijd, dan zou je ziekenhuis A kiezen. Maar ziekenhuis A voldoet niet 
aan de kwaliteitsnormen die ik heb, dus ziekenhuis A valt af. Dan kom je 
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terecht bij ziekenhuis B of ziekenhuis C of…. In ziekenhuis D… 7 of 8 
dagen wachttijd…. Nou, dan springt ziekenhuis A er heel duidelijk uit. Die 
heeft dan weer de beste beoordeling van het specialisme. Dan de 
vergelijking plaats A /plaats B. Hier komt voor mij plaats A beter uit in 
verband met de verbinding met het openbaar vervoer. Dan zou ik het 
ziekenhuis B in plaats A kiezen. En het verschil tussen 7 en 8 dagen.. Dat 
neem ik op de koop toe, dat is niet spannend. 

 
Ik ga af op de aspecten waar grote verschillen zijn. Die verschillen zijn er 
op het aspect van ‘score specialisme’. Dat is waar er verschillen bestaan. 
Het oordeel van de huisarts is onbekend.. Maar daar, vooral deze hier, met 
twee sterren. Dat vind ik toch echt slecht, vergeleken met de andere 
ziekenhuizen.  

 
Als ik nu voor een zorgverzekeraar zou moeten kiezen, op basis van deze 
gegevens, dan zou ik dat heel moeilijk vinden. Misschien zou ik dan afgaan 
op, God zege de greep, het algemene oordeel van een 8,2.  

 
Het was opvallend dat mensen soms tegenstrijdig waren in wat ze zelf zeiden belangrijk 
te vinden of te zullen doen en wat zij daadwerkelijk deden tijdens het maken van een 
keuze. Verschillende geïnterviewden gaven aan het begin van het interview aan dat zij 
bijvoorbeeld bepaalde kwaliteitsaspecten zeer belangrijk vonden, en betrokken de 
betreffende aspecten dan later in het interview geheel niet bij hun keuze.  
 
Er werden door consumenten verschillende beslissingsstrategieën gebruikt. Sommige 
consumenten wogen de informatie vrij systematisch af, door bijvoorbeeld de prestaties 
van aanbieders op verschillende aspecten één voor één na te gaan (‘weighted additive 
rule’ en ‘simple WADD rule’), of door eerst te bepalen wat de belangrijkste aspecten zijn 
en daarop de prestaties te vergelijken (‘lexicographic rule’). Ook gebruikten sommige 
consumenten een strategie waarbij stap voor stap aanbieders afvielen omdat ze niet aan 
bepaalde eisen voldeden (‘elimination by aspects rule’ en ‘elimination by cut offs rule’) 
of een strategie waarbij het aantal goede en slechte scores op verschillende aspecten 
werden opgeteld (‘frequenty knowlegde’). Andere consumenten gingen meer associatief 
te werk en gebruikten ‘shortcuts’, zoals het kiezen van de beste op alleen het 
waarderinsgcijfer (‘performance oriented strategy’). Er waren ook consumenten die nog 
simpeler strategieën gebruikten, zoals het kiezen van de bovenste in de lijst (‘in store 
strategy’), het kiezen van een aanbieder met een bekende naam (‘affective strategy’), het 
kiezen van dezelfde aanbieder die je de laatste keer ook hebt gekozen (‘habitual 
heuristic’), of het kiezen van de goedkoopste aanbieder (‘price-oriented strategy’). Veel 
consumenten gebruikten een combinatie van bovengenoemde beslissingsstrategieën om 
tot een keuze te komen, vooral degenen die de informatie meer systematisch afwogen.  
 
Thema 3: Doel van de informatie 
Directe doel van de informatie 
Consumenten hadden voor zichzelf vrij duidelijke ideeën over het doel van vergelijkende 
informatie over de zorg. Hoewel een aantal consumenten dacht dat de gepresenteerde 
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informatie (mede) bedoeld was om zorgverzekeraars of ziekenhuizen zelf van informatie 
te voorzien, associeerden de meeste mensen de informatie met het vergemakkelijken van 
keuzes van consumenten in de zorg.  
 

Deze informatie doet een poging om de kwaliteit van een heupoperatie te 
classificeren. Het is bedoeld om enig inzicht te verschaffen in die kwaliteit. 
Dan kan ik kiezen wat voor mij belangrijk is. Moet de specialist uitstekend 
zijn? Moet het ziekenhuis dichtbij zijn? Wil ik juist een korte wachtlijst? Je 
krijgt wat inzicht in deze aspecten, in de verschillende soorten informatie 
die beschikbaar zijn.  

 
De bedoeling is om een samenvatting te geven van alle mogelijkheden, 
zodat we daar gezellig uit gaan kiezen.  

 
Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat consumenten over het algemeen prima weten 
waarom dit soort informatie aan ze gepresenteerd wordt. Dit betekent echter nog niet dat 
men de informatie ook zelf zou willen gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er weinig 
verschillen tussen de aanbieders naar voren komen.  
 
Doel van kwaliteitsindicatoren 
Tijdens het interview, en met name tijdens het hardop denken gedeelte, praatten veel 
consumenten over het doel van de verschillende gepresenteerde kwaliteitsindicatoren of 
kwaliteitsaspecten.  
 

‘Oordeel van huisarts’….. Huisartsen hebben natuurlijk ook een idee over 
hoe de verschillende specialisten in hun omgeving hun werk doen. En die 
huisartsen geven hun mening ook. Die geven sterren, of ze zeggen dat ze 
geen idee hebben.  

 
Het ‘algemeen oordeel over de zorgverzekeraar’ wordt gepresenteerd 
omdat mensen gewend zijn om in getallen te denken. Daarom zegt een 
score van 0 tot 10 meteen wat. Als een zorgverzekeraar een algemeen 
oordeel van een 5 heeft, dan denkt iedereen ‘Oh nee, daar wil ik niet mijn 
zorgverzekering hebben’. Zo simpel is het.  

 
Het bleek dus dat consumenten prima in staat waren om zowel het algemene doel van de 
informatie als het doel van verschillende kwaliteitsindicatoren te beschrijven, vooral 
wanneer ze dit doel relateerden aan hun eigen mogelijk gebruik van de informatie.  
 
Voorkeur schermen 
Op het einde van het interview vroegen we de deelnemers welk scherm van de drie 
getoonde hun voorkeur had, en ook of ze de getoonde schermen wilden rangschikken van 
beste naar slechtste. Daarbij werd gezegd dat het vooral ging om de eerste indruk van de 
presentatiewijze, en niet zozeer om de inhoud, omdat deze verschilde per scherm. Er 
werd tevens om een korte toelichting gevraagd. 
 

Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008  37



De resultaten van de rangschikking staan weergegeven in tabel 3.2. Het bleek dat de 
meeste consumenten (N=13) een voorkeur hadden voor het scherm www.independer.nl 
(figuur 3.1). Het scherm van de Consumentenbond (figuur 3.3) kwam het vaakst (N=11) 
terecht op een derde plaats in de rangschikking.  
 
 
Tabel 3.2 Rangschikking voorkeur schermen 
 
scherm eerste voorkeur (N) tweede voorkeur (N) derde voorkeur (N)

Independer 13 3 4 
kiesBeter 4 11 2 
Consumentenbond 3 4 11 

 
 
Independer 
Het scherm van Independer bleek vooral gewaardeerd te worden vanwege de gebruikte 
lay-out, waarbij de gebruikte kleuren veel werden genoemd. De kleuren werden door de 
meeste geïnterviewden positief beoordeeld, maar voor sommige mensen lijken ze wat te 
druk, waardoor het wat rommelig overkomt. Er was ook veel waardering voor het feit dat 
er niet al te veel informatie op een scherm wordt gepresenteerd, waardoor het 
overzichtelijk blijft. De sterren werden positief gewaardeerd, evenals de verschillende 
kwaliteitsaspecten uit verschillende bronnen. Enkele mensen stoorden zich aan de 
reclame en advertenties op het scherm.  
 
Positief: 
 

Ik vind dat de kleuren wel heel goed werken, ik denk dat dat voor heel veel 
mensen goed werkt. En die sterren… ik vind dit wel duidelijk. En dit vind ik 
echt, er is met kleur gewerkt, veel mensen zijn daar gevoelig voor, ik ook 
wel. 

 
Voor mij is het overzichtelijk. Misschien ook omdat het maar een kleine 
kolom is. Het gaat maar over negen ziekenhuizen, waarover je een keuze 
moet maken. En die anderen (kiesBeter en Consumentenbond) zijn heel 
grote kolommen. Het is hier in 1 oogopslag duidelijk wat er bedoeld wordt. 
Bij die anderen moet je de hele tijd op en neer scrollen.  

 
Negatief: 
 

Independer heb ik eerder gebruikt, ik vind het een rommeltje. Niet helder 
en niet snel overzichtelijk. Veel te veel dingen. 

 
Omdat ik op dit moment niet goed weet wat Independer is, wat voor club is 
het, hoe onafhankelijk zijn ze, en hoe komen ze aan de gegevens? En ik 
daarnaast de website niet overzichtelijk vind. Ja, ik vind het gewoon een 
rommelige lay-out. Letters passen niet in een hokje.. Het is geen rustige 
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website. Kijk, overal hoeken en gaatjes en dingetjes… Kijk, als ik er nu 
voor de tweede keer naar kijk kan ik mijn weg al wat meer vinden… Maar 
dat mag niet. Een website moet in één keer klikken. 

 
Consumentenbond 
Het scherm van de Consumentenbond kwam bij relatief veel mensen op de laatste plek 
terecht. Deze lage waardering werd voornamelijk veroorzaakt door onduidelijkheid 
rondom het testoordeel. Ook werd het feit dat er relatief veel zorgverzekeraars 
gepresenteerd staan en de onderlinge kwaliteitsverschillen soms nihil zijn niet positief 
gewaardeerd. Mede daardoor werd de site als gebruiksonvriendelijkheid ervaren: men had 
het gevoel zelf te veel te moeten zoeken om tot relevante informatie te komen. Dit heeft 
ook te maken met het feit dat er voor het testoordeel een composietscore is gebruikt. 
Daardoor hadden meerdere geïnterviewden het gevoel dat ze te weinig specifieke inzicht 
krijgen in de kwaliteit van zorgverzekeraars. Qua lay-out werd het scherm van de 
Consumentenbond wel goed beoordeeld: het feit dat er met veel wit wordt gewerkt zorgt 
voor een frisse, rustige uitstraling. Ook de alfabetische volgorde van de zorgverzekeraars 
vond men prettig. Het feit dat er slechts drie aspecten gepresenteerd worden werd door 
sommige mensen positief beoordeeld en door andere juist negatief. Het scherm werd door 
sommige mensen positief gewaardeerd vanwege het imago van de Consumentenbond en 
het vertrouwen dat ze (dus) hadden in de informatie op dit scherm. 
 
Positief: 
 

Heel duidelijk en overzichtelijk welke verzekeraars er zijn met premie en 
vergoeding. Voldoende informatie op duidelijk scherm en goede lay-out: in 
één keer te lezen, tekst staat rechtop, niet schuin zoals bij de anderen, die 
schermen zijn moeilijker te lezen.  

 
Ja, en de Consumentenbond.. die heeft gewoon lekker veel lucht… vrij 
veel wit.. frisse kleuren.. Het is ook een grotere letter hè? 

 
Negatief: 
 

Ja, die vind ik het minst. Het geeft en weinig informatie, en je moet heel ver 
zoeken wil je echt op verschillen stuiten. Dan moet je toch weer helemaal 
die polis door gaan nemen. Het zou pas interessant worden als je in kunt 
geven, dat en dat en dat is voor mij belangrijk, en dat er dan een aantal uit 
komen. Want dan beperk je je, dus dan hoef je er maar een paar door te 
spitten. Hier begint geen hond aan. Ik heb het één keer geprobeerd in het 
begin en dat geef je gauw op.  

 
De Consumentenbond geeft meer een vergelijking op prijs, er is naar geld 
gekeken met een klein waardeoordeel. Maar ik vind hem te groot, zoveel 
polissen; je kunt door de bomen het bos niet meer zien. 

 
 

Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008  39



KiesBeter 
Het scherm van kiesBeter kwam in de rangorde van mensen het vaakst voor in het 
midden, tussen beide andere schermen. Er worden dan ook relatief minder woorden 
besteed aan dit scherm dan aan beide andere schermen. De meeste opmerkingen betroffen 
de opbouw en structuur van het scherm: deze werden positief gewaardeerd. Qua 
kleurgebruik werd door enkele mensen opgemerkt dat het wat saai was, maar wel 
vriendelijk en rustig. Het feit dat er relatief veel kwaliteitsaspecten werden gepresenteerd 
werd positief gewaardeerd. Net als bij het scherm van Independer werd de presentatie 
door middel van sterren ook positief beoordeeld, alsmede de alfabetische volgorde waarin 
de zorgverzekeraars stonden weergegeven. Het feit dat de kwaliteitsaspecten verticaal 
staan weergegeven werd duidelijk negatief beoordeeld.  
 
Positief: 
 

Het is een heel helder overzicht.. Door de belangrijkste kolom -een 
cijfermatig aspect- een schaal van 1 tot 10 te geven, en op de andere 
scores een aantal sterren, maakt het gewoon ongelooflijk helder. 

 
Laat ik het zo zeggen. Ik kom in ieder geval het Kruidvat niet tegen, om 
maar eens iets te noemen. Hier hebben ze echt zorgverzekeraars 
vergeleken, bij de Consumentenbond gekeken: wie biedt het aan, en daar 
geven we een oordeel over.  

 
Negatief: 
 

Kiesbeter vind ik, ja, heel correct. Je wordt er niet vrolijk van. De lay-out.. 
Die is natuurlijk heel saai ja.  

 
Het is meer de lay-out van het geheel bij KiesBeter. Bij de andere heb je 
overal uitleg wat het cijfer betekent, en de sterren. Bij KiesBeter kan ik dat 
toch niet vinden. Leg het me ook even uit of 7.7 heel goed is en 8.2 
extreem goed. De tekstjes en de kopjes erboven.. ik kan er weinig mee. 

 
 

3.4 Discussie 
 
Het doel van de studie was om inzicht te krijgen in de wijze waarop consumenten met 
kwaliteitsinformatie over de zorg, waaronder CQI informatie, omgaan wanneer zij 
daarmee worden geconfronteerd. De analyse van de beschrijvingen van consumenten 
leverde drie overkoepelende thema’s op, die tezamen weergeven waar de gedachten van 
consumenten zich op toespitsten tijdens een confrontatie met vergelijkende informatie 
over de zorg. Het bleek dat verschillende consumenten verschillend met de informatie 
omgingen, vooral wanneer zij een hypothetische keuze moesten maken. Dit heeft als 
implicatie dat websites vrij flexibel moeten worden ingericht, wil men dat iedereen op 
zijn of haar manier een keuze kan maken.  
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Toch was er ook een grote lijn te ontdekken in de verwoordingen van de gedachten van 
consumenten. We hebben aangetoond dat consumenten zich, terwijl ze de informatie 
bekijken in een interview, vooral bezighouden met de vormgeving en inhoud van de 
informatie, het (mogelijk) gebruik van de informatie, en het doel van de informatie. De 
makers van dit soort websites zouden de informatie dan ook zo moeten inrichten dat 
consumenten snel betekenis kunnen geven aan de informatie, dat het gebruik van de 
informatie gefaciliteerd wordt en dat het doel van de informatie snel zichtbaar is.  
 
Een belangrijk resultaat was dat veel consumenten aangaven dat ze veel informatie 
wilden hebben, en vaak ook meer dan wat er werd getoond op de schermen die we lieten 
zien. Dit was opvallend omdat de geïnterviewden tegelijkertijd aangaven dat ze zich 
overweldigd voelden door de grote hoeveelheid informatie die gepresenteerd werd. Deze 
tegenstrijdigheid is in eerdere studies ook gevonden (zie het review van Hibbard et al., 
1997). Blijkbaar zeggen consumenten consequent veel informatie te willen, maar 
verwerken ze deze hoeveelheid informatie in de praktijk niet of in ieder geval niet 
effectief. Hibbard et al. (1997) concluderen dat het aanbieden van de maximum 
hoeveelheid informatie aan consumenten zeker niet de meest effectieve manier is om te 
komen tot geïnformeerde consumentenkeuzes. De hoeveelheid informatie op een pagina 
dient dan ook beperkt te zijn,als men wil dat de informatie effectief verwerkt wordt. 
 
Consumenten vonden tegenstrijdige informatie moeilijk te verwerken. Ook dit is in een 
resultaat dat in eerdere studies is gevonden (Hibbard et al., 1997). Als informatie 
tegenstrijdig is dan neemt de cognitieve inspanning die mensen moeten doen toe. Vaak 
moeten er dan trade-offs gemaakt worden door de consument: welke aspecten vindt men 
het meest belangrijk? Het is bekend dat consumenten gebruik maken van heuristieken en 
compromissen als ze dergelijke trade-offs moeten maken, en deze kunnen helaas weer 
tegenstrijdig zijn aan hun eigen interesses en leiden tot keuzes voor relatief minder goede 
aanbieders.  
 
Dat een deel van de gepresenteerde informatie, vooral wanneer er relatief veel 
kwaliteitsaspecten werden getoond, tegenstrijdige prestaties bevatte kan een verklaring 
zijn voor het feit dat consumenten niet die aspecten in hun keuze gebruikten, waarvan ze 
in het begin van interview aangaven het belangrijk te vinden. Deze tegenstrijdigheid 
tussen interesse in bepaalde informatie en het gebruik ervan in de uiteindelijke keuze kan 
er dus op wijzen dat niet alle gepresenteerde informatie effectief wordt gebruikt bij een 
keuze. Ook is het mogelijk dat de voorkeuren van consumenten zich gaandeweg tijdens 
het interview pas ontwikkelen (theory of constructed preference: Slovic, 1995), en niet zo 
vaststaand zijn als soms wordt verondersteld.  
 
Beperkingen van het onderzoek en verder onderzoek 
Hoewel het onderzoek voor een kwalitatief onderzoek onder een relatief grote groep 
mensen is uitgevoerd, was geen enkele deelnemer relatief laag opgeleid. Dit kan 
betekenen dat de interpretatie van de informatie onder lager opgeleiden nog slechter is 
dan in deze studie naar voren kwam. Wellicht dat deze groep mensen ook niet erg 
geïnteresseerd is in dit soort keuze-informatie over de zorg, waardoor onze 
uitnodigingsbrief niet aansprak. In vervolgonderzoek moet nog meer moeite gedaan 
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worden om ook consumenten met een relatief laag opleidingsniveau bij evaluaties van 
kwaliteitsinformatie te betrekken. Hetzelfde geldt voor mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond.  
 
Achteraf bleek dat een uur interviewen vrij krap was om alle onderwerpen te behandelen 
die wij aan de orde wilden laten komen. Omdat voor onze onderzoeksvraag het hardop 
denken het belangrijkste was, is er relatief minder tijd besteed aan de interpretatie van alle 
mogelijke gepresenteerde termen en symbolen. Er zou meer cognitief onderzoek moeten 
plaatsvinden onder consumenten om de interpretatie van dit soort termen en symbolen 
vast te stellen. Idealiter zou dit iedere keer plaatsvinden voordat een bepaald scherm 
online gaat.  
 
In dit onderzoek is alleen aandacht besteed aan wat consumenten zelf zeggen. De 
interviewers hebben daarbij niet systematisch gelet op wat consumenten daadwerkelijk 
deden op het scherm. Dergelijk klikgedrag als ook bewegingen met de muis kunnen 
echter wel geregistreerd worden met behulp van bepaalde softwareprogramma’s (zoals 
mouse lab). Ook ‘gewoon’ observationeel onderzoek zou een waardevolle toevoeging 
kunnen zijn op het huidige onderzoek. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten in 
welke stemming mensen raken als ze keuze-informatie over de zorg bekijken. Leidt het 
tot meer zelfvertrouwen of juist tot frustraties?  
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4 Conclusie en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
 
Het doel van de huidige studie was om voor de Nederlandse situatie inzicht te krijgen in 
welke presentatiewijzen het beste gebruikt kunnen worden voor het weergeven van CQ-
index informatie aan consumenten. Hiermee werd voor het eerst voor de Nederlandse 
situatie systematisch onderzoek gedaan naar de presentatiewijze van kwaliteitsinformatie 
over de zorg. De specifieke onderzoeksvragen waren: ‘Welke presentatiewijzen dragen 
het meest bij aan een juiste interpretatie en een effectief gebruik (de beste aanbieder 
kiezen) van CQI informatie?’ en ‘Hoe gaan consumenten om met vergelijkende keuze-
informatie over de zorg, zoals CQI informatie, wanneer zij daarmee worden 
geconfronteerd?’. De onderzoeksvragen werden beantwoord door middel van een 
kwantitatief experimenteel onderzoek (eerste onderzoeksvraag) en een kwalitatief 
verdiepend onderzoek (tweede onderzoeksvraag).  
 
Uit het kwantitatieve onderzoek kwam naar voren dat presentatiewijzen met een 
combinatie van sterren en staafdiagrammen, een alfabetische volgorde van aanbieders, 
een driesterrensystematiek en geen toevoeging van een algemeen oordeel consumenten 
ondersteunden bij hun interpretatie van de informatie en de keuze die zij zouden maken. 
Het kwalitatieve onderzoek liet zien dat consumenten zich, terwijl ze kwaliteitsinformatie 
over de zorg op een scherm bekeken in een interview, met name richten op de 
vormgeving en inhoud van de informatie, het (mogelijk) gebruik van de informatie, en 
het doel van de informatie.  
 
Het onderzoek dat gedaan is was nieuw in Nederland, en voor het eerst is op een 
specifieke manier (bepaalde zorgsectoren, bepaalde afhankelijke variabelen) gekeken 
naar de presentatiewijze van kwaliteitsinformatie over de zorg. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn als 
het gaat om het presenteren van CQI informatie (en andere kwaliteitsinformatie over de 
zorg) aan consumenten. Er worden wel wat tegenstrijdigheden gevonden in de 
onderzoeksresultaten, waarnaar verder onderzoek nodig is. Zo blijken consumenten zowel 
samenvattende overzichten te willen, die niet overweldigend zijn, als hele specifieke 
informatie over allerlei zaken rondom kwaliteit van zorg en kwaliteit van de data die 
gepresenteerd worden. Het is daarom nog wat te vroeg om heel specifieke aanbevelingen 
te formuleren. Toch komt uit het onderzoek wel een grote lijn van naar voren, die makers 
van keuze-informatie in de zorg kunnen gebruiken om hun informatie voor consumenten 
te optimaliseren. Deze algemene aanbevelingen staan hieronder opgesomd, en kunnen 
bijvoorbeeld worden opgenomen in het Handboek CQI meetinstrumenten (Sixma, 
Delnoij et al., 2007).  
 
- Presenteer samen met de (CQI) uitkomsten het doel van de meting en geef uitleg over 

het feit dat er bij een meting verschillende kwaliteitsaspecten worden gemeten. 
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- Presenteer op de eerste pagina met prestaties van aanbieders een helder en duidelijk 
overzicht van de scores. Daarbij moet in één oogopslag duidelijk zijn waar de 
informatie over gaat. De tabelvormen die op de gebruikte schermen (kiesBeter, 
Consumentenbond, Independer) van het kwalitatieve onderzoek te vinden zijn lenen 
zich goed voor een duidelijke structuur in de gegevens. 
 

- Presenteer een beperkte hoeveelheid informatie op één pagina. Dit betekent dat in de 
huidige hoeveelheden informatie op één pagina flink geschrapt zou moeten worden. 
Aangeraden wordt om consumenten zelf duidelijk in het oog springende 
mogelijkheden te bieden om een geselecteerde set aanbieders (verder) te vergelijken. 
We beseffen dat dit op gespannen voet staat met het feit dat men alle aanbieders 
tegelijk wil laten zien in een overzicht. Daarom raden wij aan om per 
(kwaliteits)meting te testen, of in ieder geval te overwegen, of de hoeveelheid 
aanbieders op één scherm niet te groot wordt voor consumenten. 

 
- Gebruik eenvoudige taal (te vergelijken met taalniveau B1: zie www.bureautaal.nl) 

om kwaliteitsaspecten weer te geven. Hoewel dit vrijwel in alle eerdere onderzoeken 
al wordt aanbevolen, willen we dit aspect nogmaals benadrukken omdat in ons 
onderzoek veel misinterpretaties naar voren zijn gekomen. Het accuraat interpreteren 
van informatie is een zeer belangrijk element om een beslissing te kunnen nemen 
(Hibbard et al., 1997). Wij raden daarom aan om voor elk kwaliteitsaspect dat op een 
webpagina wordt gepresenteerd vooraf een kleinschalige cognitieve test te doen 
onder consumenten om in kaart te krijgen hoe een aspect geïnterpreteerd wordt. De 
uiteindelijke term die gepresenteerd wordt moet hierop worden afgestemd. 
 

- Presenteer duidelijke links met informatie over de onderzoeksmethoden van de 
kwaliteitsmeting. Webbezoekers dienen snel naar deze informatie over 
onderzoeksgegevens toe te kunnen, om twijfels over de kwaliteit van de 
gepresenteerde informatie weg te nemen. 
 

- Zorg ervoor dat de website waarop de informatie gepresenteerd wordt zeer 
gebruiksvriendelijk is, met verschillende gebruiksmogelijkheden. Voorbeelden zijn 
het zelf kunnen vastzetten van onderdelen van informatie, het zelf kunnen veranderen 
van instellingen zoals lettergrootte etc.  
 

Naast deze algemene aanbevelingen hebben we ook meer specifieke aanbevelingen 
opgesteld, die alleen gelden voor CQI-informatie. Deze aanbevelingen zijn vooral 
gebaseerd op het kwantitatieve onderzoek, dat in een specifieke context is uitgevoerd. Het 
is belangrijk om deze specifieke context (CQI informatie, thuiszorgsector, 
kwaliteitsthema ‘omgang met cliënten’, afhankelijke variabelen interpretatie en gebruik 
van informatie) van het onderzoek in het achterhoofd te houden en voorzichtig te zijn met 
de aanbevelingen te generaliseren naar andere contexten en andere soorten 
kwaliteitsinformatie over de zorg. 
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De specifieke aanbevelingen zijn als volgt: 
 

- Presenteer CQI uitkomsten met behulp van sterren, en bij voorkeur in combinatie met 
staafdiagrammen die de percentages gegeven antwoorden van consumenten 
aangeven. 
 

- Hanteer een driesterrensystematiek, en bepaal in overleg of de sterren relatief of 
absoluut van aard zijn. Voor beide methoden (relatief en absoluut) zijn voor- en 
nadelen te bedenken, die moeten worden afgewogen bij een CQI meting. 
 

- Indien voor een sterrensysteem met relatieve scores wordt gekozen dient de relatieve 
aard van deze sterren duidelijk te worden gemaakt aan consumenten. Het dient 
duidelijk te zijn dat er vergeleken is met een gemiddelde score en dat een lage 
relatieve score geen absolute slechte prestatie impliceert. 
 

- Presenteer de zorgaanbieders of zorgverzekeraars in alfabetische volgorde. 
 

- Presenteer geen algemeen oordeel in de vorm van een waarderingscijfer dichtbij een 
ander kwaliteitsaspect. Een algemeen oordeel moet duidelijk gepresenteerd worden 
als apart onderdeel van kwaliteitsinformatie. Ook moet duidelijk worden gemaakt hoe 
het algemene oordeel tot stand is gekomen: het is gevormd door een algemeen 
waarderingscijfer dat (ex) patiënten hebben gegeven, los van hun ervaringen op de 
verschillende andere kwaliteitsaspecten in een CQI vragenlijst. 

 
Zoals gezegd is meer inzicht nodig in of de resultaten van het kwantitatieve onderzoek 
gerepliceerd kunnen worden voor andere kwaliteitsinformatie naast CQI informatie, voor 
andere sectoren in de zorg, voor andere kwaliteitsaspecten, en voor andere afhankelijke 
variabelen. Er zou dan ook meer experimenteel onderzoek gedaan moeten worden met 
presentatiewijzen van kwaliteitsinformatie over de zorg.  
 
Vervolgonderzoek zou zich ook moeten richten op de vraag welke hoeveelheid informatie 
precies moet worden aangeboden aan consumenten, wil men dat hun keuze effectief 
wordt ondersteund. In het huidige onderzoek vonden we tegenstrijdigheden ten aanzien 
van de hoeveelheid informatie die consumenten wensten. Uit voorgaand onderzoek is 
bekend dat consumenten in principe een beter oordeel vormen naarmate er meer 
informatie aangeboden wordt, tot een bepaald punt, waarop meer informatie alleen maar 
negatieve effecten heeft. Het is dan ook nodig om dit specifieke punt vast te stellen voor 
CQI informatie.  
 
Aangezien het vaak moeilijk is om te bepalen welke kwaliteitsaspecten men moet 
presenteren aan consumenten, zou er ook verder onderzoek gedaan moeten worden naar 
het belang dat consumenten hechten aan verschillende aspecten in de zorg, en naar het 
aandeel dat de verschillende aspecten hebben in hun uiteindelijke keuzes. Daarbij is ook 
de integratie van verschillende soorten informatie uit verschillende bronnen in de manier 
van presenteren van belang. Gezien de resultaten over de vormgeving en gebruiks-
mogelijkheden van de gebruikte schermen, is het ook verstandig om meer onderzoek te 
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wijden aan het gebruik van computers bij het beïnvloeden van het gedrag van 
consumenten (zie ook Fogg, 2003). Nader onderzoek naar het keuzegedrag van 
consumenten en de verschillende beslissingsstrategieën die worden gebruikt is wat dat 
betreft ook noodzakelijk, om websites zo flexibel mogelijk in te richten en te laten 
aansluiten bij de manier waarop mensen beslissingen maken.  
 
 
 
 
 

46 Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008 



Literatuur 
 
 
 
 
 
 
Beatty PC, Willis GB. Research synthesis: The practice of cognitive interviewing. Public Opinion Quarterly, 

2007; 71(2):287-311 
 
Bettman JR, Kakkar P. Effects of Information Presentation Format on Consumer Information Acquisition 

Strategies. J Consum Res, 1977; 3:233-40 
 
Biehal G, Chakravarti D. Information-presentation format and learning goals as determinants of consumers’ 

memory retrieval and choice processes. J Consum Res, 1982; 8(4):431-41 
 
Boer D de, Hendriks M, Damman OC, Spreeuwenberg P, Rademakers J, et al. Ervaringen van verzekerden 

met de zorg en de zorgverzekeraars: CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 2007. Utrecht: NIVEL, 
2007 

 
Boeije HR. Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Amsterdam: Boom, 2005 
 
http://www.bureautaal.nl 
 
http://www.centrumklantervaringzorg.nl 
 
http://www.consumentenbond.nl 
 
Damman OC, Hendriks, M, Triemstra, AHM, Delnoij, DMJ. Kwaliteitsinformatie over de zorg: hoe te 

presenteren aan de consument? TSG, 2007; 85(3):136-8 
 
Devetag MG. From utilities to mental models: a critical survey on decision rules and cognition in consumer 

choice. Ind Corp Change, 1999; 8(2):289-351 
 
Dijksterhuis A. Think different: The merits of unconscious thought in preference development and decision 

making. J Personal Soc Psycholog, 2004; 87:586-98 
 
Dijksterhuis A, Bos MW, Nordgren LF, Baaren R van. On making the right choice: the deliberation-without-

attention effect. Science, 2006; 311(5763):1005-7 
 
Fogg BJ. Persuasive technology: using computers to change what we think and do. Morgan Kaufmann 

Publishers: San Francisco, 2003 
 
Gagliardi A, Jadad AR. Examination of instruments used to rate quality of health information on the internet : 

chronicle of a voyage with an unclear destination. BMJ, 2002; 324:569-73 
 
Gigerenzer G, Goldstein DG. Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality. Psycholog 

Rev, 1996; 103(4) 
 
Hibbard JH, Jewett JJ. What type of quality information do consumers want in a health care report card? Med 

Care Res Rev, 1996; 53(1):28-47 
 
Hibbard JH, Jewett JJ. Will quality report cards help consumers? Health Aff (Millwood), 1997; 16(3):218-28 

Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008 47 



Hibbard JH, Slovic P, Jewett JJ. Informing consumer decisions in health care: implications from decision-
making research. Milbank Q, 1997; 75(3):395-414 

 
Hibbard JH, Peters E, Slovic P, Finucane ML, Tusler M. Making health care quality reports easier to use. Jt 

Comm J Qual Improv, 2001; 27(11):591-604 
 
Hibbard JH, Slovic P, Jewett JJ. Informing consumer decisions in health care: implications from decision –

making research. Milbank Q, 1997; 75(3): 395-414 
 
Hibbard JH, Slovic P, Peters E, Finucane ML. Strategies for reporting health plan performance information to 

consumers: evidence from controlled studies. Health Serv Res, 2002; 37(2):291-313 
 
Hibbard JH. Engaging health care consumers to improve the quality of care. Med Care, 2003; 41(1 

Suppl):I61-I70 
 
Hibbard JH, Pawlson LG. Why Not Give Consumers a Framework for Understanding Quality? Joint Comm J 

Qual Safety, 2004; 30(6):347-51 
 
Hibbard JH, Stockard J, Tusler M. It isn't just about choice: the potential of a public performance report to 

affect the public image of hospitals. Med Care Res Rev, 2005; 62(3):358-71 
 
Hoffrage U, Lindsey S, Hertwig R, Gigenzer G. Medicine: Communicating statistical information. Science, 

2000; 290:2261-62 
 
http://www.independer.nl 
 
Jarvenpaa SL. The effect of task demands and graphical format on information processing strategies. 

Managem Sci, 1989; 35(3):285-303 
 
http://www.kiesBeter.nl 
 
Lindberg ET, Garling T, Montgomery H. Prediction of preferences for choice between verbally and 

numerically described alternatives. Acta Psychologica, 1991; 76:165-76 
 
Magee H, Davis LJ, Coulter A. Public views on healthcare performance indicators and patient choice. J R Soc 

Med, 2003; 96(7):338-42 
 
Marshall M, Davies H. Public release of information on quality of care: how are health services and the 

public expected to respond? J Health Serv Res Policy, 2001; 6(3):158-62 
 
Marshall MN, Shekelle PG, Leatherman S, Brook RH. The public release of performance data: what do we 

expect to gain? A review of the evidence. JAMA, 2000; 283(14):1866-74 
 
Mason A, Street A. Publishing outcome data: is it an effective approach? J Eval Clin Pract, 2006; 12(1):  
 37-48 
 
http://www.nivel.nl/cqindex 
 
Painton S, Gentry JW. Another look at the impact of information presentation format. J Consum Res, 1985; 

12(2):240-44 
 
Payne JW, Bettman JR, Johnson EJ. The adaptive decision maker. New York: Cambridge University Press, 

1993 
 

48 Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008 



Peters E, Dieckmann N, Dixon A, Hibbard JH, Mertz CK. Less is more in presenting quality information to 
consumers. Med Care Res Rev, 2007; 64(2):169-90 

 
Peters E, et al. Less Is More in Presenting Quality Information to Consumers. Med Care Res Rev, 2007; 169-

90 
 
Rasbash J, et al. A User's Guide to MLwiN Version 2.0. London: Institute of Education, University of 

London, 2004 
 
Russo JE, Dosher BA. Strategies for multiattribute binary choice. J Exp Psychol: Learning, Memory, and 

Cognition,1983; 9:676-96 
 
Russo JE, Krieser G, Miyashita S. An effective display of unit price information. J Mark, 1975; 39(2):11-9 
 
Ryan M, Farrar S. Using conjoint analysis to elicit preferences for health care. BMJ, 2000; 320:1530-33 
 
Sofaer S, Crofton C, Goldstein E, Hoy E, Crabb J. What do consumers want to know about the quality of care 

in hospitals? Health Serv Res, 2005; 40(6 Pt 2):2018-36 
 
Schneider EC, Lieberman T. Publicly disclosed information about the quality of health care: response of the 

US public. Qual Health Care, 2001; 10:96-103 
 
Shah P, Hoeffner J. Review of graph comprehension research: implications for instruction. Educ Psychol Rev, 

2002;. 14(1):47-69 
 
Shen YC, Hue CW. The role of information presentation formats in belief updating. Int J Psychol, 2007; 

42(3):189-99 
 
Sixma HJ, Delnoij DM, Stubbe JH, Triemstra AHM, Damman ), et al. Handboek CQI meetinstrumenten: een 

handleiding voor de ontwikkeling en het gebruik van Consumer Quality Index (CQI) vragenlijsten. 
Utrecht: Centrum Klantervaring Zorg, 2007 

 
Sloman SA. The empirical case for two systems of reasoning. Psychol Bull, 1996; 119(1):3-22 
 
Slovic P. The construction of preference. Am Psychol, 1995; 50(5):364-71 
 
Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded 

theory. Thousand Oaks: Sage Publications, 1990 
 
Tumlinson A, Bottigheimer H, Mahoney P, Stone EM, Hendricks A. Choosing a health plan: what 

information will consumers use? Health Aff, 1997; 16(3):229-38 
 
Tversky A, Sattah S, Slovic P. Contingent weighting in judgment and choice. Psychol Rev, 1988; 95:371-84 
 
Willis G. Cognitive interviewing: a “how to” guide. Short course presented at the 1999 meeting of the 

American Statistical Association, 2005 
 
Wilson TD, Schooler JW. Thinking too much: introspection can reduce the quality of preferences and 

decisions. J Pers Soc Psychol, 1991; 60(2):181-92 
 
Yamigishi K. When a 12.86 mortality is more dangerous than 24.14%: implications for risk communication. 

Appl Cogn Psychol, 1997; 11:495-506 

Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008 49 



50 Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008 



Bijlage 1  Presentatieformats 
 
 
 
 
Format 1 
 

 
 
 
Format 2 
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Format 3 
 

 
 
 
Format 4 
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Format 5 
 

 
 
 
Format 6 
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Format 7 
 

 
 
 
Format 8 
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Format 9 
 

 
 
 
Format 10 
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Format 11 
 

 
 
Format 12 
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Format 13 
 

 
 
Format 14 
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Format 15 
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Bijlage 2 Topic list cognitieve interviews 
 
 
 
 
 
 
INTERVIEWGEGEVENS 
 
Initialen interviewer ............................  Initialen notulist ..................................  
Starttijd .......................................................................................................................  
Eindtijd .......................................................................................................................  
Datum .........................................................................................................................  
 
 
INTRODUCTIE 
 
Introduceer jezelf en de notulist 
Ik ben <roepnaam> en dit is <roepnaam notulist>. < Roepnaam notulist> zal tijdens het 
interview aantekeningen maken, zodat we ons later beter kunnen herinneren wat er is 
gezegd. 
 < Overhandigen van informed consent formulier en uitleggen waar het toe dient; >  
< Uitleggen waarom het op band wordt opgenomen >  
 
Waar gaat het interview over 
Vandaag ga ik u informatie op internet laten zien via het computerscherm. Het gaat om 
vergelijkende kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland, zoals informatie over 
zorgverzekeringen en ziekenhuizen. We weten nog niet zo goed hoe we dit soort 
informatie moeten presenteren aan consumenten. Daarom willen we graag wat reacties 
van u, zodat we kunnen vaststellen of we de gegevens op de juiste manier presenteren en 
hoe het verbeterd kan worden. 
 
Interview Proces 
Ik ga u straks vragen om verschillende presentatievormen van vergelijkende 
kwaliteitsinformatie te bekijken. Ik wil u vragen om zoveel mogelijk te doen alsof u de 
informatie thuis aan het bekijken bent. Bij elke soort informatie zal ik u wat vragen 
stellen over wat u leest en wat u daarbij denkt.  
 
De bedoeling van het interview is vooral om u ‘hardop te laten denken’, dat wil zeggen 
dat u alles zegt wat er in u komt bij het zien van de informatie. Alle opmerkingen zijn 
voor ons relevant. Natuurlijk kunt u ook gewoon vragen stellen.  
 
Omdat we een strak tijdschema hebben vandaag (na ons is er weer een interview 
gepland), moet ik het interview wellicht af en toe bijsturen, zodat we alle onderwerpen 
kunnen behandelen. 
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Vertrouwelijkheid 
Wat u vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. We zullen uw naam nergens koppelen aan 
wat u zegt.  
 
Vertel wat uw oprechte mening is, dit is GEEN TEST 
Er zijn geen goede of foute antwoorden, wij zijn juist geïnteresseerd in de gedachtegang 
van de mensen die geïnterviewd worden, omdat we daar op dit moment praktisch niets 
over weten. Het interview is dus niet bedoeld om u te testen. 
 
Uw antwoorden dragen bij aan de ontwikkeling van de kwaliteitsinformatie op internet. 
Wij zijn geïnteresseerd in alles wat er bij u opkomt waarvan u denkt dat het verwarrend 
of niet begrijpelijk is.  
 
Ik heb zelf de informatie niet ontworpen, dus u zult mij niet beledigen door er negatieve 
dingen over te zeggen. Dus voelt u zich vooral vrij om alles te zeggen wat u denkt. 
 
Zijn er nog vragen voor we beginnen? 
 
Audiorecorder aanzetten! 
 
 
DEEL 1 
 
Laat het eerste scherm zien (Independer scherm overzicht ziekenhuizen heuoperaties) 
 
Hier is het eerste scherm met informatie dat ik u wil laten zien. De informatie gaat over 
de kwaliteit van de behandeling bij een kunstheup. Stel dat u morgen uw heup breekt en 
een kunstheup nodig heeft. Dan kunt u met behulp van de informatie de kwaliteit van 
ziekenhuizen bekijken. 
 
Wat is uw postcode? (om in te vullen op de site); of 3513 CR invullen (NIVEL). 
  
Neem de tijd om de informatie te bekijken.  
 
 
Probing 
 
Kunt u in uw eigen woorden vertellen wat u denkt dat de bedoeling is van dit soort 
informatie? (1a: comprehension probe / general problems) 
 
Wat vindt u in het algemeen van dit soort informatie? (attitude) 
 
Schrijf alle spontane opmerkingen op die de respondent maakt 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
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DEEL 2 
 
A) Blijf bij het eerste scherm (Independer scherm overzicht ziekenhuizen heupoperatie) 
We blijven even bij dit scherm. Ik wil u nog wat andere vragen daarover stellen.  
 
Hardop denken 
 
Kunt u vertellen wat u denkt bij het zien van deze informatie? U kunt de informatie 
langslopen en hardop denken. (respondent bij de hand nemen en door de info lopen als 
het zelf niet lukt; eventueel minitraining aanbieden > zie Interview Instructie) 
 
Wat vindt u van de hoeveelheid informatie? 
 
OBSERVATIE AANTEKENINGEN 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
Probing: Begrip van de aangeboden informatie 
 
Kunt u in uw eigen woorden vertellen waar deze informatie over gaat? (1a; beetje hardop 
laten denken) 
Waarom denkt u dat? 
Kunt u daar wat meer over vertellen? 
 
Wat vertellen de sterren u? (1b) 
Waarom denkt u dit of dat? Kunt u daar wat meer over vertellen? 
Kunt u in uw eigen woorden uitleggen wat 2 sterren voor u betekenen? (1b: paraphrasing/ 
comprehension) 
(En 1 ster?) 
(En 3 sterren?) 
 
Wat betekent de term ‘oordeel van patiënten’ voor u? (1b: comprehension probe) 
Waarom betekent het dat voor u? Kunt u daar wat meer over vertellen? 
 
Kunt u dit specifieke deel van de informatie (‘oordeel kwaliteitsindicatoren’) in uw eigen 
woorden uitleggen? (1b: paraphrasing) 
Waarom denkt u dat het thema ‘openheid van gegevens’ wordt gepresenteerd aan 
consumenten? (1b: specific probe) 
OBSERVATIE PROBLEMEN BEGRIP 
0 taalkundig ............................................................................................................  
0  interpretatie ..........................................................................................................  
0  logica ...................................................................................................................  
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Probing: Beslissingsproces bij aangeboden informatie 
 
Stel dat u uw heup breekt en een nieuwe heup nodig heeft, of iemand in uw nabije 
omgeving breekt zijn/haar heup.  
Wat zou deze informatie dan voor u betekenen? (2a comprehension probe) 
Welke onderdelen van de informatie zou u, denkt u, gebruiken om een keuze te maken? 
Waarom? Kunt u daar wat meer over vertellen? 
 
Als u dan een keuze voor een ziekenhuis zou moeten maken op basis van deze informatie 
(voor uzelf of voor iemand in uw naaste omgeving), welk ziekenhuis zou u kiezen op 
basis van deze informatie? (respondent even de tijd geven) 
 
Kunt u vertellen hoe u de informatie zojuist heeft gebruikt om een keuze voor een 
ziekenhuis te maken? Kunt u mij stap voor stap vertellen hoe u welke informatie heeft 
gebruikt? Let op specifieke beslissingsstrategieën!! (2b: general problems) 
Kunt u daar meer over vertellen?  
Hoe kwam u dan tot die keuze? 
Wat deed u besluiten dat dit ziekenhuis het beste was? 
 
OBSERVATIE PROBLEMEN TAAK UITVOEREN 
0 taalkundig ............................................................................................................  
0  interpretatie ..........................................................................................................  
0  logica ...................................................................................................................  
 
< Overslaan als het interview te langzaam gaat > 
Is er nog iets wat u zou willen zeggen over dit scherm met informatie? 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
B) Ga naar het tweede scherm (kiesBeter scherm met overzicht zorgverzekeraars) 
Hier is het tweede scherm met informatie dat ik u wil laten zien. De informatie gaat over 
de kwaliteit van de zorgverzekeraars.  
 
Neem de tijd om de informatie te bekijken.  
 
Hardop denken 
 
Kunt u vertellen wat u denkt bij het zien van deze informatie? U kunt de informatie 
langslopen en hardop denken. (respondent bij de hand nemen en door de info lopen als 
het zelf niet lukt) 
Wat vindt u van de hoeveelheid informatie? 
U kunt ook doorklikken naar de achterliggende informatie door op een aspect te klikken 
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OBSERVATIE AANTEKENINGEN 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
Probing: Begrip van de aangeboden informatie 
 
Kunt u in uw eigen woorden vertellen waar deze informatie over gaat? (1a, beetje hardop 
laten denken) 
Waarom denkt u dat? 
Kunt u daar wat meer over vertellen? 
 
Wat vertellen de sterren u? (1b) 
Waarom denkt u dit of dat? Kunt u daar wat meer over vertellen? 
Kunt u in uw eigen woorden uitleggen wat 2 sterren voor u betekenen? (1b: paraphrising / 
comprehension) 
(En 1 ster?) 
(En 3 sterren?) 
 
Wat betekenen de termen die verticaal in de kolommen staan weergegeven voor u? 
Als iets onduidelijk is > Waarom? Kunt u daar wat meer over vertellen?  
 
Kunt u dit specifieke deel van de informatie (persoonlijke benadering medewerkers 
zorgverzekeraar) in uw eigen woorden uitleggen? (1b: paraphrasing) 
 
Waarom denkt u dat het thema ‘oordeel over de zorgverzekeraar’ wordt gepresenteerd 
aan consumenten? (1b: specific probe) 
 
OBSERVATIE PROBLEMEN BEGRIP 
0 taalkundig ............................................................................................................  
0  interpretatie ..........................................................................................................  
0  logica ...................................................................................................................  
 
 
Probing: Beslissingsproces bij aangeboden informatie 
 
Stel dat u een nieuwe zorgverzekeraar gaat kiezen, bijvoorbeeld omdat u met uw huidige 
ontevreden bent.  
Wat zou deze informatie dan voor u betekenen? (2a: comprehension probe) 
Welke onderdelen van de informatie zou u, denkt u, gebruiken om een keuze te maken? 
Waarom? Kunt u daar wat meer over vertellen? 
Als u dan een keuze voor een zorgverzekeraar zou moeten maken op basis van deze 
informatie, (voor uzelf of voor iemand in uw naaste omgeving) welke zorgverzekeraar 
zou u dan kiezen? (respondent even de tijd geven) 
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Kunt u vertellen hoe u de informatie zojuist heeft gebruikt om een keuze voor een 
zorgverzekeraar te maken? Kunt u mij stap voor stap vertellen hoe u welke informatie 
heeft gebruikt? Let op specifieke beslissingsstrategieën!! (2b: general problems) 
Kunt u daar meer over vertellen? 
Hoe kwam u dan tot die keuze? 
Wat deed u besluiten dat deze zorgverzekeraar de beste was? 
 
OBSERVATIE PROBLEMEN TAAK UITVOEREN 
0 taalkundig ............................................................................................................  
0  interpretatie ..........................................................................................................  
0  logica ...................................................................................................................  
 
< Overslaan als het interview te langzaam gaat >  
Is er nog iets wat u zou willen zeggen over dit scherm met informatie? 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
C) Ga naar het derde scherm (Consumentenbond scherm met overzicht zorgverzekeraars) 
Hier is het derde en laatste scherm met informatie dat ik u wil laten zien. De informatie 
gaat ook weer over de zorgverzekeraars.  
 
Neem de tijd om de informatie te bekijken.  
 
Hardop denken 
 
Kunt u vertellen wat u denkt bij het zien van deze informatie? U kunt de informatie 
langslopen en hardop denken. (respondent bij de hand nemen en door de info lopen als 
het zelf niet lukt) 
 
Wat vindt u van de hoeveelheid informatie? 
 
OBSERVATIE AANTEKENINGEN 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
Probing: Begrip van de aangeboden informatie 
 
Kunt u in uw eigen woorden vertellen waar deze informatie over gaat? (1a, beetje hardop 
laten denken) 
Waarom denkt u dat? 
Kunt u daar wat meer over vertellen? 
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Wat vertelt het testoordeel (de rondjes) u? (1b) 
Waarom denkt u dit of dat? Kunt u daar wat meer over vertellen? 
Kunt u in uw eigen woorden uitleggen wat het voor u betekent als 2 rondjes gevuld zijn? 
(1b: paraphrasing / comprehension) 
 
Wat betekent de term ‘vergoeding’ voor u? 
Als iets onduidelijk is > Waarom? Kunt u daar wat meer over vertellen?  
 
Kunt u dit specifieke deel van de informatie (de scores achter de rondjes) in uw eigen 
woorden uitleggen? (1b: paraphrasing) 
 
Waarom denkt u dat dit thema (‘testoordeel’) wordt gepresenteerd aan consumenten? (1b: 
specific probe) 
 
OBSERVATIE PROBLEMEN BEGRIP 
0 taalkundig ............................................................................................................  
0  interpretatie ..........................................................................................................  
0  logica ...................................................................................................................  
 
 
Probing: Beslissingsproces bij aangeboden informatie 
 
Stel dat u een nieuwe zorgverzekeraar gaat kiezen, bijvoorbeeld omdat u met uw huidige 
ontevreden bent.  
Wat zou deze informatie dan voor u betekenen? (2a: comprehension probe) 
Welke onderdelen van de informatie zou u, denkt u, gebruiken om een keuze te maken? 
Waarom? Kunt u daar wat meer over vertellen? 
 
Als u dan een keuze voor een zorgverzekeraar zou moeten maken op basis van deze 
informatie, (voor uzelf of voor iemand in uw naaste omgeving) welke zorgverzekeraar 
zou u dan kiezen? (respondent even de tijd geven) 
 
Kunt u vertellen hoe u de informatie zojuist heeft gebruikt om een keuze voor een 
zorgverzekeraar te maken? Kunt u mij stap voor stap vertellen hoe u welke informatie 
heeft gebruikt? Let op specifieke beslissingsstrategieën!! (2b: general problems) 
Kunt u daar meer over vertellen? 
Hoe kwam u dan tot die keuze? 
Wat deed u besluiten dat deze zorgverzekeraar de beste was? 
 
OBSERVATIE PROBLEMEN TAAK UITVOEREN 
0 taalkundig ............................................................................................................  
0  interpretatie ..........................................................................................................  
0  logica ...................................................................................................................  
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< Overslaan als het interview te langzaam gaat >  
Is er nog iets wat u zou willen zeggen over dit scherm met informatie? 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
DEEL 3 
 
Geef de respondent de mogelijkheid om nog even snel de drie schermen te bekijken die 
hij/zij heeft gezien 
 
U heeft verschillende schermen met kwaliteitsinformatie over de zorg gezien. 
 
Als u nu terugkijkt, welks scherm heeft dan uw voorkeur? Kunt u uw voorkeur 
rangschikken? 
 
Kunt u in uw eigen woorden vertellen waarom deze uw voorkeur heeft? 
 
OBSERVATIE AANTEKENINGEN 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
AFSLUITING 
 
We zijn nu klaar met het interview.  
 
Wij stellen het zeer op prijs dat u de tijd heeft genomen om ons te helpen vandaag.  
 
Daarom hebben we nog een klein presentje voor u om u te bedanken.  
 
Nogmaals hartelijk bedankt!  
 
AANTEKENINGEN INTERVIEWER 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
Checklist interviewer 
Drie schermen getoond aan de consument? 
Informed Consent formulier ingevuld? 
Reiskostendeclaratieformulier aangeboden? Eventueel met antwoordenvelop? 
Audiorecorder uitgezet? 

66 Presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten, NIVEL 2008 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Emulate Acrobat 4 CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Emulate Acrobat 4)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


