
 
 

Kwaliteitsinformatie en ziekenhuiskeuze.  

Wat zijn de oorzaken van het geringe gebruik van kwaliteitsinformatie en op 

welke kenmerken verschillen gebruikers van kwaliteitsinformatie met niet-

gebruikers. 
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Samenvatting 

In Nederland bestaat een vraaggestuurd gezondheidssysteem waarin patiënten gezien worden 

als rationele individuen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes met betrekking tot 

gezondheidszorg. Om een geïnformeerde keuze te kunnen doen worden er instrumenten aan 

de consument aangeboden, onder andere kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen. Echter uit 

voorgaand onderzoek is gebleken dat patiënten amper gebruik maken van kwaliteitsinformatie 

bij hun ziekenhuiskeuze. In dit onderzoek wordt getracht een verklaring te vinden voor het 

gebrekkige gebruik van kwaliteitsinformatie en wordt er onderzocht op welke kenmerken 

gebruikers van kwaliteitsinformatie en niet gebruikers van elkaar verschillen. Ook wordt 

onderzocht welke bronnen het meest worden geraadpleegd door gebruikers en hoe deze 

bronnen door de gebruikers beoordeeld worden op begrijpelijkheid, betrouwbaarheid en de 

mate waarin de informatie aansluit op de behoefte van de patiënt. Het onderzoek is uitgevoerd 

onder 573 patiënten die een polikliniek van een ziekenhuis in Nijmegen bezochten. De 

resultaten laten zien dat slechts 3.8% van alle patiënten gebruik heeft gemaakt van 

kwaliteitsinformatie. Gebruikers van kwaliteitsinformatie zijn vaker van het mannelijke 

geslacht, vinden vaker dat de kwaliteit van ziekenhuizen niet betrouwbaar bepaald kan 

worden, geven vaker aan actief op zoek te gaan naar kwaliteitsinformatie en weten waar 

kwaliteitsinformatie te vinden is. Uit dit onderzoek blijkt het niet weten waar 

kwaliteitsinformatie te vinden is de belangrijkste verklarende factor te zijn voor het niet 

gebruiken van kwaliteitsinformatie bij ziekenhuiskeuze. Patiënten vinden eerdere ervaring 

met het ziekenhuis en de mening van de huisarts de belangrijkste factoren bij het kiezen van 

een ziekenhuis.  
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Inleiding 

In 2006 is in Nederland de nieuwe Zorgverzekeringswet in werking getreden. Hierdoor is er 

van een aanbodgestuurd gezondheidszorgsysteem overgegaan op een vraaggestuurd 

gezondheidszorgsysteem. Een onderdeel van dit vraaggestuurde gezondheidszorgsysteem is, 

onder andere, dat patiënten zelf mogen kiezen in welk ziekenhuis zij behandeld worden. In dit 

nieuwe stelsel worden patiënten gezien als rationele individuen die zelf verantwoordelijk zijn 

voor hun keuzes met betrekking tot gezondheidszorg. Er wordt verondersteld dat patiënten 

actief informatie inwinnen over de prijs en kwaliteit van zorgaanbieders en op basis van deze 

informatie een rationele keuze maken voor een bepaalde zorgaanbieder (Eerste Kamer der 

Staten-Generaal, 2014; Lako & Dortant, 2014; Lako & Rosenau, 2009; Beest, Lako & Sent, 

2012; Victoor, Rademakers, Reitsma-van Rooijen, de Jong, Delnoij & Friele, 2014; Wolters 

& Lako, 2012). Om een geïnformeerde keuze te kunnen doen worden er instrumenten 

aangeboden aan de patiënt. Nederlandse ziekenhuizen verstrekken sinds 2003 informatie over 

hun prestaties op een set van prestatie-indicatoren aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). 

De verzamelde informatie wordt weergegeven op de website ‘www.kiesbeter.nl’, een website 

die wordt aangeboden door de Rijksoverheid. Deze informatie kan gebruikt worden bij het 

maken van de ziekenhuiskeuze (Marang-van de Mheen, Dijs-Elsinga, Otten, Versluijs, 

Smeets, Vree, Van der Made, Kievit, 2011; Rijksoverheid, 2014; Wolters et al., 2012). Buiten 

‘www.kiesbeter.nl’ zijn er nog verschillende websites die informatie over de kwaliteit van 

ziekenhuizen verstrekken zoals: Zorgkaart Nederland, Independer en het NVZ 

kwaliteitsvenster (Independer, 2015; NVZ kwaliteitsvenster, 2015; Zorgkaart Nederland, 

2015). Sommige ziekenhuizen, waaronder het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, plaatsen ook 

kwaliteitsinformatie op hun website (CWZ, 2015). Elsevier en het Algemeen Dagblad 

brengen jaarlijks een artikel uit over de beste ziekenhuizen in Nederland (Elsevier, 2014; 

Algemeen Dagblad, 2014). Tot slot kan een patiënt informatie over de kwaliteit van een 

ziekenhuis inwinnen bij de zorgverzekeraar, de patiëntenvereniging en de consumentenbond.  

Aan de basis van het nieuwe vraaggestuurde zorgstelsel liggen twee assumpties ten grondslag: 

1. Een vrije keuze voor zorgaanbieders wordt gezien als iets waar patiënten waarde aan 

hechten en past binnen de hedendaagse vraaggestuurde maatschappij. De overheid 

heeft patiënten daarom rechten en mogelijkheden gegeven om zelf keuzes te maken 

met betrekking tot hun eigen gezondheidszorg (Victoor, Friele, Delnoij & 

Rademakers, 2012) 

2. Verwacht wordt dat de keuzevrijheid en het openbaar maken van prestatiegegevens 

bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van de 

gezondheidzorg. Omdat patiënten zelf mogen kiezen in welk ziekenhuis zij behandeld 

worden moeten ziekenhuizen goede kwaliteit zorg leveren omdat anders de patiënt 

naar een andere aanbieder kan overstappen. Concurrentie tussen ziekenhuizen zou de 

kwaliteit van de zorg verbeteren en de kosten drukken (Victoor et al., 2012, Damman, 

Hendriks, Rademakers, Delnoij & Groenewegen, 2009; Faber, Bosch, Wollersheim, 

Leatherman & Grol, 2009; ).  

Hoewel er een toename is van relevante informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen en 

patiënten daardoor steeds meer mogelijkheden hebben om deze informatie te gebruiken bij 

http://www.kiesbeter.nl/
http://www.kiesbeter.nl/
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hun ziekenhuiskeuze, is er weinig aandacht besteed aan de bereidheid en de mogelijkheid van 

patiënten om een rationeel te kiezen (Marang-van de Mheen et al., 2011, Victoor et al., 2012, 

Wolters et al., 2012).  

  Zoals hierboven is beschreven wordt in het huidige vraaggestuurde 

gezondheidszorgsysteem verwacht dat patiënten rationeel handelen met betrekking tot hun 

ziekenhuiskeuze. Er liggen negen assumpties ten grondslag aan een vraaggestuurd model van 

gezondheidzorg (Lako et al., 2009). Wil een patiënt als een rationele actor kunnen handelen 

bij het maken van een ziekenhuiskeuze dan moet er aan deze negen assumpties voldaan 

worden. Hieronder worden de negen assumpties besproken en worden de bevindingen van 

verschillende onderzoeken met betrekking tot de assumpties kort besproken.  

  Assumpties één en twee: er is relevante informatie voorhanden en de relevante 

informatie wordt gemakkelijk beschikbaar gesteld. Op de website ‘www.kiesbeter.nl’ is er 

inderdaad relevante informatie beschikbaar, de informatie is makkelijk op te vragen en 

daarnaast wordt de informatie kosteloos beschikbaar gesteld aan de patiënt. Het is echter niet 

geheel duidelijk hoeveel procent van de consumenten op de hoogte is van de beschikbare 

informatie en het recht op vrije ziekenhuiskeuze. Uit onderzoek bleek dat in 2009 slechts 50% 

van alle patiënten op de hoogte was van hun recht op vrije ziekenhuiskeuze. Mannen en 

hogeropgeleiden bleken vaker op de hoogte van dit recht (Beckert, Christensen & Collyer, 

2012). Om een rationele keuze, die gebaseerd is op kwaliteitsinformatie, te kunnen maken 

moeten patiënten wel op de hoogte zijn van het bestaan van kwaliteitsinformatie.  

  Een derde en een vierde assumptie zijn dat de informatie begrijpelijk is en dat 

patiënten de capaciteit hebben om de kwaliteitsinformatie te gebruiken. Uit onderzoek blijkt 

dat patiënten de kwaliteitsinformatie niet altijd begrijpelijk vinden  (Lako et al., 2014) en 

patiënten zien informatie die zij niet begrijpen als minder belangrijk (Hibbard & Jewett, 

1997). Volgens verschillende studies is de mate waarin patiënten in staat zijn om de 

kwaliteitsinformatie rationeel te gebruiken afhankelijk van de mate waarin zij de capaciteit 

hebben om de kwaliteitsinformatie te verkrijgen, te verwerken en de mate waarin zij 

basisinformatie over de kwaliteit van de gezondheidszorg begrijpen Faber et al., 2009; Fasole, 

Reutskaja, Dixon, Boyce, 2010; Hibbard, Berkman, McCormack & Jael, 2002; Peters, 

Dieckmann, Västfjäll, Mertz, Slovic & Hibbard, 2009; Reyna, Nelson & Dieckmann, 2009). 

Een deel van de patiënten heeft wellicht niet genoeg cognitieve vaardigheden om de 

kwaliteitsinformatie te begrijpen en op basis van deze informatie een rationele keuze te 

maken. Wanneer een patiënt de kwaliteitsinformatie niet begrijpt kan de patiënt de informatie 

ook niet gebruiken bij de ziekenhuiskeuze. Een ziekenhuiskeuze die niet gebaseerd is op 

informatie over de kwaliteit van een ziekenhuis is niet rationeel. Het is mogelijk dat patiënten 

zich wenden tot anderen voor advies wanneer zij het gevoel hebben niet de capaciteit te 

hebben om kwaliteitsinformatie te kunnen gebruiken (Lako et al., 2009). 

   Een vijfde assumptie is dat patiënten de kwaliteitsinformatie vertrouwen. Uit 

onderzoek blijkt dat een gedeelte van de consumenten kwaliteitsinformatie wantrouwt (Lako 

et al., 2009; Lako et al., 2014). Ook blijkt uit het onderzoek van Lako & Dortant (2014) dat 

wantrouwen leidt tot significant minder gebruik van de kwaliteitsinformatie.   

  Een zesde assumptie is dat patiënten de beschikbare informatie waarderen. In plaats 

van het gebruik van kwaliteitsinformatie winnen patiënten vaker advies in bij derden zoals 

familie of vrienden. Deze bronnen worden vaker geprefereerd boven kwaliteitsinformatie 

http://www.kiesbeter.nl/
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omdat de kwaliteitsinformatie onpersoonlijker is (Lako et al., 2009). Ook blijkt uit onderzoek 

dat patiënten het advies van professionals in de gezondheidszorg zoals de huisarts, 

verpleegkundige of andere professionals meer waarderen dan kwaliteitsinformatie (Lako et 

al., 2009; Schwartz, 2005). Naast het gebruiken van de huisarts als informatiebron laat een 

deel van de patiënten de gehele ziekenhuiskeuze zelfs over aan de huisarts (Groot, Otten, 

Smeets, Marang-van de Mheen, 2011; Lako et al., 2009). De relatie tussen een huisarts en een 

patiënt kan gezien worden als een principaal-agent relatie, waarbij de huisarts de agent is die 

voor de patiënt een ziekenhuis kiest. De hoge risico’s voor de patiënt wanneer deze een 

‘slechte’ keuze maakt, de moeilijkheid van het beoordelen van de kwaliteit van een 

ziekenhuis en de vaak technische aard van de aangeboden kwaliteitsinformatie maakt dat 

patiënten hun huisarts vertrouwen bij het maken van een ziekenhuiskeuze en de 

ziekenhuiskeuze ook aan de huisarts overlaten (Morris, Devlin & Parkin, 2007). Tot slot is uit 

onderzoek gebleken dat patiënten de hoeveelheid aan informatie en keuzes niet altijd 

waarderen (Damman et al., 2009). Een teveel aan informatie kan leiden tot een zogenaamde 

keuzeparadox. Meer keuze kan leiden tot meer stress en onzekerheid wat kan leiden tot het 

niet doen maken van een keuze of consolidatie van de bestaande situatie (Schwartz, 2005). Bij 

de keuze voor een zorgverzekering blijkt dat hoe groter het aantal keuzes is, hoe minder 

geneigd personen zijn om te wisselen van verzekeraar (Frank & Lamiraud, 2009). Dit leidt tot 

de ‘status quo bias’, mensen zijn geneigd om bij bekende of eerdere keuzes te blijven 

ofschoon de marktomstandigheden zijn veranderd of ondanks dat hen de aanvankelijke keuze 

is opgelegd (Samuelson & Zeckhauser, 1988). Daarnaast, zeker wanneer patiënten te maken 

krijgen met een moeilijke keuze, waarderen patiënten niet altijd dat ze een keuze moeten 

maken en laten de beslissing liever over aan hun huisarts (Barnett, Ogden & Daniells  2008). 

   De zevende assumptie is dat consumenten geen andere criteria gebruiken dan eerlijke 

informatie bij het maken van een keuze. De locatie van een ziekenhuis blijkt een zeer 

belangrijke variabele bij het kiezen van een ziekenhuis (Victoor et al., 2014, Lako et al., 

2009). Daarnaast prefereren patiënten een ziekenhuis waar ze bekend mee zijn (Lako et al., 

2009; Wolters et al., 2012; Ketelaar et al., 2014).  

  Een achtste assumptie is dat de beschikbare informatie zinvol is voor de patiënt. Zo is 

het de vraag of het verschil in kwaliteit tussen ziekenhuizen wel sterk genoeg is om er 

bijvoorbeeld verder voor te reizen. Patiënten kunnen kiezen uit een groot aantal ziekenhuizen 

waartussen het verschil in de kwaliteit van de geboden diensten wellicht minimaal is (Morris 

et al., 2007). Daarnaast is het ook de vraag of patiënten zich wel bewust zijn van de 

kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen (Morris et al., 2007). Er is empirisch bewijs dat 

patiënten zich wel bewust zijn van de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen (Ketelaar et 

al., 2014). Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die verwachten dat de kwaliteit tussen 

ziekenhuizen verschilt vaker kwaliteitsinformatie zullen raadplegen (Ketelaar et al., 2014).  

  De laatste assumptie is dat consumenten de beschikbare informatie daadwerkelijk 

gebruiken bij het maken van de keuze voor een bepaald ziekenhuis. Verschillende studies, 

zowel in Nederland als in het buitenland, concluderen dat patiënten amper of niet gebruik 

maken van de beschikbare prestatie-informatie bij het maken van een ziekenhuiskeuze. (Lako 

et al., 2014, Marang-van de Mheen et al., 2011). Patiënten blijven vertrouwen op hun huisarts 

voor advies omtrent ziekenhuiskeuze of laten de keuze zelfs geheel over aan hun huisarts. Uit 

onderzoek blijkt dat huisartsen vaak zelf ook geen gebruik maken van kwaliteitsinformatie en 
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sceptisch zijn ten opzichte van officiële informatiebronnen (Rosen, Florin & Hutt, 2007). 

  Één van de meest recente onderzoeken naar het gebruik van kwaliteitsinformatie bij 

ziekenhuiskeuze is het onderzoek van Lako en Dortant (2014). Zij hebben onderzoek gedaan 

naar de invloed van kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen op de ziekenhuiskeuze van 

consumenten. Uit dit onderzoek bleek dat slechts 5.2% van alle respondenten 

kwaliteitsinformatie had geraadpleegd en dat maar 4.0 % van de respondenten 

kwaliteitsinformatie daadwerkelijk had gebruikt bij het kiezen van een bepaald ziekenhuis. 

Ook bleek uit verschillende andere onderzoeken dat kwaliteitsinformatie weinig invloed heeft 

op de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder (Hibbard et al., 2002; Lee & Zapert, (2005); 

Victoor, Delnoij, Friele & Rademakers, 2014). Daarnaast bleek uit het onderzoek van Lako & 

Dortant (2014) dat patiënten die geen kwaliteitsinformatie gebruiken vaker vrouwen zijn, 

ouder zijn, meer vertrouwen hebben in hun huisarts en vaker wantrouwend zijn ten opzichte 

van kwaliteitsinformatie. Uit het onderzoek van Victoor, Rademakers, Reitsma-van Rooijen, 

de Jong, Delnoij & Friele (2014) bleek echter dat vrouwen vaker kwaliteitsinformatie 

raadplegen, er werd echter geen onderzoek gedaan naar het daadwerkelijke gebruik van 

kwaliteitsinformatie.  

  In dit onderzoek wordt getracht de oorzaak te vinden voor het geringe gebruik van 

kwaliteitsinformatie bij de keuze van een ziekenhuis. Op dit moment is er nog maar weinig 

onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Dit onderzoek zal voortbouwen op het eerdere 

onderzoek van Lako en Dortant (2014) om bij te dragen aan het verrijken van de kennis 

betreffende ziekenhuiskeuze en het gebruik van kwaliteitsinformatie. In dit onderzoek zal er 

echter gebruik gemaakt worden van een grotere steekproef om meer accurate uitspraken te 

kunnen doen. Het doel van de huidige studie is te achterhalen waarom patiënten amper 

gebruik maken van kwaliteitsinformatie bij hun ziekenhuiskeuze. Daarnaast wordt gekeken, 

wanneer patiënten hun keuze niet baseren op kwaliteitsinformatie, welke factoren wel invloed 

hebben op hun ziekenhuiskeuze. Ook zal er gekeken worden naar de mening van 

consumenten over de bruikbaarheid, de begrijpelijkheid en de betrouwbaarheid van de 

huidige kwaliteitsinformatie. De onderzoeksvraag van deze studie is: ‘Wat zijn de oorzaken 

van het geringe gebruik van kwaliteitsinformatie bij de ziekenhuiskeuze van een patiënt?’. 

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag zijn er aan de hand van de assumpties van 

Lako et al. (2009) de volgende deelvragen opgesteld: 

1. Bestaat er informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen? 

2. Wanneer er informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen bestaat, is deze informatie 

ook beschikbaar voor de patiënt? 

3. Is de kwaliteitsinformatie begrijpelijk voor patiënten? 

4. Vertrouwen patiënten de kwaliteitsinformatie? 

5. Hebben patiënten het idee dat ze de capaciteit hebben om kwaliteitsinformatie te 

gebruiken of raadplegen zij liever andere bronnen? 

6. Kunnen patiënten de kwaliteitsinformatie waarderen? 

7. Heeft de patiënt andere criteria, buiten de kwaliteit van de zorg, die een rol spelen bij 

de ziekenhuiskeuze? 

8. Gebruikt de patiënt kwaliteitsinformatie daadwerkelijk bij de ziekenhuiskeuze? 



6 

 

9. Is de kwaliteitsinformatie zinvol voor de patiënt? Denken zij dat er een significant 

verschil bestaat tussen de kwaliteit van ziekenhuizen in Nederland? 

Tot slot is er aan bovenstaande deelvragen die gebaseerd zijn op de negen assumpties van 

Lako et al. (2009) nog twee deelvragen toegevoegd, namelijk: 

10. Op welke kenmerken verschillen gebruikers van kwaliteitsinformatie ten opzichte van 

niet-gebruikers? 

11. Hoe kunnen de verschillen tussen gebruikers van kwaliteitsinformatie en niet-

gebruikers verklaard worden?  

 

Methoden  

Steekproef 

In de regio Nijmegen zijn er verschillende ziekenhuizen waaronder het Canisius Wilhelmina 

Ziekenhuis, een niet-academisch ziekenhuis. In januari en februari 2015 is een steekproef 

getrokken uit patiënten die een polikliniek van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in 

Nijmegen bezochten voor de behandeling van niet acute klachten. Patiënten van de volgende 

poliklinieken zijn ondervraagd: Cardiologie, Heelkunde/chirurgie, Gynaecologie, Interne 

Geneeskunde, Keel- neus- en oorheelkunde, Longziekten, Maag- Darm- en Leverziekten, 

Neurochirurgie, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde, 

Sportgeneeskunde, en Urologie.  

  In totaal hebben 593 patiënten meegewerkt aan dit cross-sectionele onderzoek. Deze 

participanten hebben vragen beantwoord over ziekenhuiskeuze en het gebruik van 

kwaliteitsinformatie bij ziekenhuiskeuze. Alle participanten jonger dan 18 jaar of 

participanten die een significant deel van de vragenlijst niet of onjuist hebben ingevuld zijn 

uitgesloten bij het analyseren van de data, de uiteindelijke steekproef bestond uit 573 

participanten. De bruto response rate is 76%, aan 779 participanten is een vragenlijst 

aangeboden. De netto response rate is 73,5 %, 593 participanten hebben een vragenlijst 

ingevuld. De gemiddelde leeftijd (51.12 jaar) en het geslacht (40% man, 60% vrouw) van de 

deelnemers aan dit onderzoek komt bij benadering overeen met interne cijfers over 

polikliniekbezoekers van het CWZ  (44% man, 56% vrouw, de gemiddelde leeftijd ligt tussen 

de 49 en 57 jaar) (Klijn, 2015). Er kan dus redelijkerwijs worden aangenomen dat de 

steekproef representatief is voor de Nederlandse bevolking polikliniekbezoekers. Er waren 

geen cijfers voorhanden over het opleidingsniveau van de polikliniekbezoekers.  

Enquête 

Patiënten die het ziekenhuis bezochten voor de behandeling van niet acute klachten werd 

gevraagd een zelf opgestelde vragenlijst in te vullen over hun ziekenhuiskeuze en het gebruik 

van kwaliteitsinformatie. De respondenten werd gevraagd naar het gebruik van 

kwaliteitsinformatie en of kwaliteitsinformatie invloed had op hun ziekenhuiskeuze. 

Daarnaast werd gevraagd naar details over het besluitvormingsproces, specifiek naar bronnen 

die patiënten hadden geraadpleegd voor het maken van de ziekenhuiskeuze. Respondenten 

beantwoordden ook vragen over het belang van verschillende typen informatie. Tot slot zijn 
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de deelnemers over verschillende sociaal-demografische variabelen bevraagd: leeftijd, 

geslacht, opleidingsniveau en de afstand tot het gekozen ziekenhuis. 

Data-analyse 

Voor het toetsen van de hypothesen is er gebruik gemaakt van kwantitatieve data. De data zijn 

geanalyseerd met IBM SPSS Statistics 23. Er is gekozen om een logistische regressieanalyse 

uit te voeren. Dit is gedaan om te kunnen onderzoeken op welke factoren gebruikers en niet-

gebruikers van kwaliteitsinformatie van elkaar verschillen. Ten behoeve van deze 

analysetechniek zijn alle variabelen gedichotomiseerd. Zo zijn participanten op basis van 

leeftijd ingedeeld in twee groepen, personen jonger dan 40 jaar en personen van 40 jaar of 

ouder. Opleidingsniveau is gedichotomiseerd naar lager opgeleiden (alle personen met een 

opleidingsniveau lager dan een Hbo-diploma) en hoger opgeleiden (personen met een Hbo of 

Wetenschappelijk Onderwijs diploma). De gezondheidstoestand van de patiënten in 

gedichotomiseerd naar (zeer) goed en (zeer) slecht en vertrouwen in huisarts naar (zeer) veel 

vertrouwen en (zeer) weinig vertrouwen. Tot slot zijn alle gevraagde stellingen in de enquête 

gedichtomiseerd naar (helemaal) mee oneens en (helemaal) mee eens. Geslacht was 

oorspronkelijk al een dichotome variabele. In dit onderzoek wordt er onderscheid gemaakt 

tussen het raadplegen van kwaliteitsinformatie en het daadwerkelijk gebruiken van 

kwaliteitsinformatie bij de ziekenhuiskeuze. Een patiënt heeft in onze optiek 

kwaliteitsinformatie gebruikt op het moment dat deze in de vragenlijst aangeeft dat de 

geraadpleegde kwaliteitsinformatie ook daadwerkelijk van invloed is geweest op zijn of haar 

ziekenhuiskeuze.  
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Resultaten 
 

In Tabel 1. zijn enkele basiskenmerken van de onderzoeksgroep weergegeven. De steekproef 

is representatief voor de populatie polikliniekbezoekers van het CWZ (CWZ, 2015).  

 

Bewustzijn bestaan kwaliteitsinformatie 

Een gedeelte van de patiënten is zich niet bewust van het bestaan van kwaliteitsinformatie 

over ziekenhuizen, namelijk 32.3%. Van de patiënten weet 63.5% van de patiënten wel dat 

kwaliteitsinformatie voor hen beschikbaar is, de overige 4.2% heeft de vraag niet beantwoord.  

  Ook is aan patiënten gevraagd of zij weten waar ze kwaliteitsinformatie over 

ziekenhuizen kunnen vinden. Hierop antwoordt 47.8% van de patiënten dat zij wel weten 

waar ze kwaliteitsinformatie kunnen vinden en ook 47.1% dat ze niet weten waar ze 

kwaliteitsinformatie kunnen vinden. Van de participanten heeft 5.1% geen antwoord gegeven 

op deze vraag.  

  Tot slot is aan patiënten die zich niet bewust waren van het bestaan van 

kwaliteitsinformatie, of niet wisten waar ze kwaliteitsinformatie konden vinden, gevraagd of 

ze de kwaliteitsinformatie hadden bekeken als ze wel hadden geweten dat het beschikbaar 
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was. Hierop antwoordt 22.9 % met ‘ja’, 25.9 % met ‘waarschijnlijk wel’, 23.9% met 

‘misschien wel, misschien niet’, 12.0% met ‘waarschijnlijk niet’ en 5.1% met ‘nee’. 10.2% 

van de participanten heeft de vraag niet beantwoord.  

 In Tabel 2. wordt de regressieanalyse bij vraag 16 weergegeven (‘Weet u dat er 

informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen beschikbaar is?’).  

Tabel 2. Regressieanalyse van vraag 16 voorspeld uit: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, 

gezondheidstoestand, vertrouwen in huisarts, waargenomen verschil in kwaliteit tussen 

ziekenhuizen, betrouwbare bepaling kwaliteit van ziekenhuis, in staat zijn kwaliteit te 

beoordelen, bereidheid tot reizen voor een betere behandeling en actief zoeken naar 

informatie op zorggebied. 

 Variabele       B(S.E.) sig. Exp. B. 

 Geslacht     -.075 (.203)  .711 .927 

 Leeftijd     -.555 (.209)**  .008 .574 

 Opleidingsniveau    -.120 (.228)  .599 .887 

 Gezondheidstoestand    .380  (.201)  .058 .1.462 

 Vertrouwen in huisarts   -.183 (.313)  .558 .832 

 Verschil in kwaliteit ziekenhuizen  -.156 (.204)  .446 .856 

 Betrouwbare bepaling kwaliteit ziekenhuis -.418 (.207)*  .044 .658 

 In staat zijn beoordelen kwaliteit  .842  (.207)**  .000 2.321 

 Bereidheid tot reizen     .043  (.247)  .863 1.044 

 Actief zoeken naar informatie  -.513 (.206)*  .013 .599 

 

 Constante     .532 (1.140)  .641 1.703 

 Chi
2      

38.154**   .000 

   Nagelkerke pseudo R
2   

.099 

 

Noot: *p<.05 **p<.01 

Uit Tabel 2. valt af te leiden dat patiënten die jonger zijn, menen dat ze niet goed in staat zijn 

om kwaliteitsinformatie te beoordelen, van mening zijn dat de kwaliteit van een ziekenhuis 

niet op betrouwbare wijze bepaald kan worden en aangeven niet actief op zoek te gaan naar 

kwaliteitsinformatie minder vaak op de hoogte zijn van het bestaan van kwaliteitsinformatie. 

Er wordt bijna 10% van de variantie verklaard.  

In Tabel 3. wordt de regressieanalyse bij vraag 17 (Weet u waar u kwaliteitsinformatie over 

ziekenhuizen kunt vinden?’) weergegeven.  
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Tabel 3. Regressieanalyse van vraag 17 voorspeld uit: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, 

gezondheidstoestand, vertrouwen in huisarts, waargenomen verschil in kwaliteit tussen 

ziekenhuizen, betrouwbare bepaling kwaliteit van ziekenhuis, in staat zijn kwaliteit te 

beoordelen, bereidheid tot reizen voor een betere behandeling en actief zoeken naar 

informatie op zorggebied. 

 Variabele       B(S.E.) sig. Exp. B. 

 Geslacht     -.106 (.192)  .582 .900 

 Leeftijd     -.690 (.197)*  .000 .501 

 Opleidingsniveau    .081  (.212)  .703 1.084 

 Gezondheidstoestand    .282  (.189)  .136 1.326 

 Vertrouwen in huisarts   -.065 (.305)  .832 .937 

 Verschil in kwaliteit ziekenhuizen  -.228 (.192)  .236 .796 

 Betrouwbare bepaling kwaliteit ziekenhuis -.061 (.192)  .752 .941 

 In staat zijn beoordelen kwaliteit  .639  (.200)*  .001 1.894 

 Bereidheid tot reizen     .131  (.232)  .537 1.140 

 Actief zoeken naar informatie  -.524 (.194)**  .007 .592 

 

 Constante     .876 (1.079)  .546 2,401 

 Chi
2      

31.854**   .000 

   Nagelkerke pseudo R
2   

.081 

 

Noot: *p<.05 **p<.01 

Uit Tabel 3. blijkt dat leeftijd, de mening over het in staat zijn om kwaliteitsinformatie te 

beoordelen en het actief op zoek gaan naar kwaliteitsinformatie een significant effect te 

hebben op het weten waar kwaliteitsinformatie te vinden is. De proportie verklaarde variantie 

is ruim 8 %.  

Gebruik kwaliteitsinformatie 

Slechts 7.2% (n=41)  van alle patiënten heeft kwaliteitsinformatie geraadpleegd alvorens een 

keuze te maken voor het ziekenhuis. Van de patiënten heeft 88.5% een ziekenhuiskeuze 

gemaakt zonder kwaliteitsinformatie te raadplegen. Maar 3.8% (n=22) van de patiënten geeft 

aan dat de kwaliteitsinformatie die zij bekeken hebben ook daadwerkelijk invloed heeft gehad 

op de ziekenhuiskeuze. Van alle 573 patiënten in dit onderzoek geeft slechts 1 persoon aan 

dat de geraadpleegde kwaliteitsinformatie de doorslaggevende factor was bij de 

ziekenhuiskeuze, alle andere patiënten geven aan dat andere factoren doorslaggevend zijn 

voor hun ziekenhuiskeuze (Tabel 4.)  
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In Tabel 5. worden de uitkomsten van een regressieanalyse weergegeven. Deze is erop gericht 

om het verschil tussen gebruikers en niet gebruikers van kwaliteitsinformatie aan te duiden. 

 

Uit Tabel 5. kan worden afgeleid dat mannen significant meer gebruik maken van 

kwaliteitsinformatie bij hun ziekenhuiskeuze dan vrouwen. Ook patiënten die aangeven zelf 

actief op zoek te gaan naar kwaliteitsinformatie gebruiken eveneens significant vaker 

kwaliteitsinformatie bij hun ziekenhuiskeuze dan patiënten die aangeven dit niet te doen. 

Patiënten die denken dat de kwaliteit van ziekenhuizen niet op betrouwbare wijze bepaald kan 

worden gebruiken significant vaker kwaliteitsinformatie dan patiënten die aangeven dat de 

kwaliteit van ziekenhuizen wel op betrouwbare wijze bepaald kan worden. Tot slot blijkt dat 

patiënten die weten waar kwaliteitsinformatie te vinden is ook significant vaker gebruik 

maken van kwaliteitsinformatie bij hun ziekenhuiskeuze. Er wordt ruim 31% van de variantie 

verklaard.  

Geraadpleegde bronnen   

Aan patiënten die aangaven kwaliteitsinformatie geraadpleegd te hebben werd gevraagd in 

welke mate zij de gebruikte bronnen begrijpelijk vonden, in welke informatie van de bron 

aansloot bij wat ze zochten en in welke mate zij de informatie betrouwbaar vonden. De 

resultaten zijn weergegeven in Tabel 6. en Tabel 7.  
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Tabel 6. Aantal keer geraadpleegd per bron.  

Bron      Aantal keer geraadpleegd 

Website CWZ     29 

Zorgkaart Nederland    12 

Independer      11 

Algemeen Dagblad ‘Ziekenhuis top 100’ 7 

Elsevier ‘De beste ziekenhuizen’  6 

Kiesbeter      5 

Zorgverzekeraar    3 

Consumentenbond    3     

NVZ Kwaliteitsvenster   2 

Patiëntenvereniging     2 

 

 

Tabel 7. Per bron de gemiddelden op de schalen ‘begrijpelijkheid’, ‘aansluiten’ en 

betrouwbaarheid’.  

Bron    Begrijpelijk(mean) aansluiten(mean) betrouwbaar(mean) 

Website CWZ   3.31   3.30   3.37 

Zorgkaart Nederland  3.33   2.82   2.82  

Independer    3.18   3.00   3.00 

Algemeen Dagblad   2.57   2.71   3.00 

Kiesbeter    3.00   3.00   3.17  

Elsevier     3.50    3.17   3.20  

Zorgverzekeraar  3.67   3.67   3.67  

NVZ Kwaliteitsvenster 2.00   2.00   2.00 

Patiëntenvereniging   3.00   3.00   3.00 

Consumentenbond  2.00   3.00   2.67 

 

In Tabel 6. is te zien dat de website van het CWZ de meest geraadpleegde bron is. Gemiddeld 

wordt de kwaliteitsinformatie die door de zorgverzekeraar verstrekt wordt als het meest 

begrijpelijk en betrouwbaar beoordeeld. Deze informatie sluit ook het beste aan bij wat de 

patiënt zocht.  
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Discussie 

  In deze studie is er onderzoek gedaan naar het gebruik van kwaliteitsinformatie bij 573 

ziekenhuisbezoekers. Er is onder andere onderzocht op welke kenmerken gebruikers van 

kwaliteitsinformatie en niet-gebruikers van elkaar verschillen. Daarnaast is getracht om 

motieven te achterhalen voor het niet gebruiken van kwaliteitsinformatie en is er gekeken naar 

wat de doorslaggevende factor voor patiënten is bij de keuze voor een bepaald ziekenhuis. Tot 

slot is onderzocht welke bronnen het meest geraadpleegd worden door gebruikers van 

kwaliteitsinformatie en hoe deze bronnen door patiënten worden beoordeeld op de 

begrijpelijkheid, de betrouwbaarheid en de mate waarin de informatie aansluit op de behoefte 

van de patiënt. De centrale vraag van dit onderzoek is: ‘Wat zijn de oorzaken van het geringe 

gebruik van kwaliteitsinformatie bij de ziekenhuiskeuze van een patiënt?’. Ten behoeve van 

de beantwoording van de centrale vraag zijn aan de hand van de assumpties van Lako et al. 

(2009) elf deelvragen opgesteld.  

  De eerste deelvraag is: ‘Bestaat er informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen?’. 

Het antwoord op deze deelvraag is ‘ja’. In Nederland zijn er verschillende bronnen met 

kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen beschikbaar, onder andere ‘www.kiesbeter.nl’, een 

website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid, 2015). Het gebrekkige gebruik van 

kwaliteitsinformatie kan dus niet verklaard worden aan de hand van het ontbreken van 

informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen. 

  De tweede deelvraag is: ‘Wanneer er informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen 

bestaat, is deze informatie ook beschikbaar voor de patiënt?’. In Nederland is informatie over 

de kwaliteit van ziekenhuizen kosteloos beschikbaar voor alle patiënten. Echter uit dit 

onderzoek blijkt dat een gedeelte van de patiënten niet weet dat er kwaliteitsinformatie 

beschikbaar is, namelijk 32.3 %. Ook is aan patiënten gevraagd of zij weten waar ze 

informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen kunnen vinden. Bijna de helft van alle patiënten 

weet niet waar zij kwaliteitsinformatie kunnen vinden. Het feit dat bijna de helft van alle 

polikliniekbezoekers niet wist waar zij informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen kunnen 

vinden verklaart wellicht voor een gedeelte het beperkte gebruik van kwaliteitsinformatie. 

  De derde deelvraag is: ‘Is de kwaliteitsinformatie begrijpelijk voor de patiënten?’. Een 

gedeelte van de onderzoeksgroep geeft aan wel kwaliteitsinformatie te hebben bekeken maar 

dat de geraadpleegde kwaliteitsinformatie geen invloed had op hun ziekenhuiskeuze. De 

vraag is of dit wellicht de wijten valt aan de begrijpelijkheid van de kwaliteitsinformatie. Uit 

onderzoek is immers gebleken dat patiënten informatie die zij niet begrijpen als minder 

belangrijk zien (Hibbard et al., 1997). In deze studie vonden patiënten gemiddeld genomen de 

kwaliteitsinformatie grotendeels begrijpelijk, met uitzondering van het NVZ kwaliteitsvenster 

en de informatie verstrekt door de consumentenbond. Daarnaast is ook onderzocht of 

patiënten de geraadpleegde kwaliteitsinformatie vonden aansluiten bij wat zij zochten. 

Patiënten geven aan dat de kwaliteitsinformatie grotendeels aansluit bij hun behoefte. Op 

basis van deze gegevens lijkt het gebrekkige gebruik van kwaliteitsinformatie niet te wijten 

aan de begrijpelijkheid of de mate waarin de informatie aansluit bij de behoefte van de 

patiënt. Gezien het geringe aantal patiënten dat bepaalde informatiebronnen heeft gebruikt 

(slechts 2 patiënten hebben het NVZ kwaliteitsvenster geraadpleegd en 3 patiënten de 

consumentenbond) dienen deze conclusies zeer voorzichtig getrokken te worden. De website 
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van het CWZ wordt het vaakst geraadpleegd voor kwaliteitsinformatie, gevolgd door 

Zorgkaart Nederland en Independer.  

  Patiënten geven aan de kwaliteitsinformatie begrijpelijk te vinden, maar vinden zij de 

kwaliteitsinformatie ook betrouwbaar (deelvraag 4)? Patiënten beoordelen gemiddeld 

genomen bijna alle bronnen als grotendeels betrouwbaar. Alleen het NVZ kwaliteitsvenster 

wordt door de twee personen die de bron geraadpleegd hebben als slechts een beetje 

betrouwbaar beoordeeld. Patiënten lijken de kwaliteitsinformatie dus te vertrouwen. De mate 

van vertrouwen in de kwaliteitsinformatie lijkt dus niet de oorzaak te zijn van het beperkte 

gebruik ervan.  

  De volgende deelvraag is of patiënten wel het idee hebben dat zij de capaciteit hebben 

om de kwaliteitsinformatie te gebruiken of dat zij liever andere bronnen raadplegen? In dit 

onderzoek werd gevonden dat hoe meer patiënten zichzelf in staat achtten 

kwaliteitsinformatie te beoordelen, hoe vaker zij gebruik maakten van kwaliteitsinformatie bij 

hun ziekenhuiskeuze. Er werd geen significant effect gevonden tussen het opleidingsniveau 

van de patiënt en het gebruik van kwaliteitsinformatie, deze bevindingen komen overeen met 

Dortant en Lako (2014). Dit impliceert dat patiënten ongeacht het opleidingsniveau in staat 

zijn om kwaliteitsinformatie te gebruiken. Het beperkte gebruik van kwaliteitsinformatie bij 

de ziekenhuiskeuze impliceert dat patiënten hun keuze baseren op andere informatie dan de 

kwaliteitsinformatie. In eerder onderzoek werd gevonden dat in plaats van de 

kwaliteitsinformatie te gebruiken patiënten vaker advies inwinnen bij derden zoals de huisarts 

en familie of vrienden. Deze bronnen worden door patiënten vaker geprefereerd boven 

kwaliteitsinformatie omdat de kwaliteitsinformatie onpersoonlijker is (Lako et al., 2009). Ook 

blijkt uit voorgaand onderzoek dat patiënten, zeker wanneer zij een moeilijke keuze moeten 

maken, de beslissing liever aan hun huisarts overlaten (Barnett et al.,  2008). In dit onderzoek 

zien we ook terug dat een gedeelte van de patiënten (20.2%) de ziekenhuiskeuze geheel aan 

de huisarts heeft overgelaten. Bij 23% van de patiënten heeft de huisarts enkele keuzes 

voorgelegd waaruit de patiënt heeft gekozen. Dat de mening van de huisarts als belangrijk 

wordt ervaren geven patiënten ook aan. Van de patiënten geeft 77% aan de mening van de 

huisarts (zeer) belangrijk te vinden bij het maken van een ziekenhuiskeuze, slechts 16.9% 

geeft aan de mening van de huisarts niet belangrijk te vinden. Bij 20.4% van alle 

proefpersonen was de mening van de huisarts zelfs de doorslaggevende factor bij de 

ziekenhuiskeuze. Daarnaast wordt de mening van familie, vrienden, bekenden en het oordeel 

van andere patiënten ook belangrijk gevonden. Maar liefst 55.1% van de patiënten vindt de 

mening van familie, vrienden en bekenden belangrijk bij hun ziekenhuiskeuze en 48.3% van 

de patiënten geeft aan het oordeel van andere patiënten belangrijk te vinden. Er kan 

geconcludeerd worden dat patiënten bij het kiezen van een ziekenhuis vaak andere informatie 

dan kwaliteitsinformatie belangrijk vinden. Deze bevindingen komen overeen met eerder 

onderzoek van Lako et al. (2009). Vooral de mening van de huisarts wordt erg belangrijk 

gevonden, dit is ook terug te zien bij de invloed van de huisarts bij het doorverwijzen.  

 De zesde deelvraag is: ‘Kunnen patiënten de kwaliteitsinformatie waarderen? Aan 

patiënten die zich niet bewust waren van het bestaan van kwaliteitsinformatie, of niet wisten 

waar ze kwaliteitsinformatie konden vinden, is gevraagd of ze de kwaliteitsinformatie hadden 

bekeken als ze wel hadden geweten dat het beschikbaar was. Hierop antwoordt 22.9 % met 

‘ja’, 25.9 % met ‘waarschijnlijk wel’, 23.9% met ‘misschien wel, misschien niet’, 12.0% met 
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‘waarschijnlijk niet’ en 5.1% met ‘nee’. 10.2% van de participanten heeft de vraag niet 

beantwoord. Uit deze resultaten blijkt dat een gedeelte van de patiënten de 

kwaliteitsinformatie niet waardeert. In plaats van dat patiënten een ziekenhuiskeuze maken 

die berust op kwaliteitsinformatie laat een gedeelte van de patiënten de ziekenhuiskeuze 

volledig over aan de huisarts (20.2%). Bij 23% van de patiënten heeft de huisarts enkele 

keuzes voorgelegd waaruit de patiënt heeft gekozen. Dat de mening van de huisarts als 

belangrijk wordt ervaren geven patiënten ook aan. Er werd echter geen verband gevonden 

tussen vertrouwen in de huisarts en het gebruik van kwaliteitsinformatie, dit in tegenstelling 

tot het onderzoek van Lako en Dortant (2014). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in dit 

onderzoek de afhankelijke variabele anders is geoperationaliseerd dan in het onderzoek van 

Lako en Dortant (2014).  

  Uit deze studie is gebleken dat slechts 3.8% van de patiënten kwaliteitsinformatie 

gebruikt. Dit duidt op het bestaan van andere factoren dan kwaliteitsinformatie die de 

ziekenhuiskeuze beïnvloed hebben. De vraag is dan ook welke andere variabelen, buiten de 

kwaliteit van zorg, een rol spelen bij de ziekenhuiskeuze van patiënten (deelvraag 7)? In 

eerdere onderzoeken werd al gevonden dat de locatie van het ziekenhuis en de eerdere 

ervaring met het ziekenhuis zeer belangrijke variabelen waren bij het kiezen van een 

ziekenhuis (Victoor et al., 2014; Lako et al., 2009; Wolters et al., 2012). In deze studie blijkt 

eerdere ervaring met het ziekenhuis de belangrijkste factor te zijn voor de ziekenhuiskeuze. 

Van de patiënten geeft 36.8% aan dat de eerdere ervaring met het ziekenhuis de 

doorslaggevende factor was om het betreffende ziekenhuis te kiezen voor behandeling. Ook in 

de studie van Ketelaar (2014) werd gevonden dat patiënten eerdere ervaring met het 

ziekenhuis belangrijk vinden. Van de patiënten geeft 20.4% aan dat de mening van de huisarts 

de doorslaggevende factor was. Geen of een korte wachtlijst, een korte afstand tot het 

ziekenhuis, de reputatie van het ziekenhuis en het vertrouwen in de deskundigheid van het 

personeel werden ook meerdere keren genoemd als doorslaggevende factor. Zelfs wanneer 

alleen gekeken wordt naar de groep patiënten die aangeven kwaliteitsinformatie te hebben 

gebruikt is de eerdere ervaring met het ziekenhuis toch de belangrijkste factor voor de 

ziekenhuiskeuze, gevolgd door de mening van de huisarts. 

Deelvraag acht betreft de vraag of kwaliteitsinformatie zinvol is voor de patiënt. Denken 

patiënten dat er een significant verschil bestaat tussen de kwaliteit van ziekenhuizen in 

Nederland? Als patiënten in de veronderstelling zijn dat er geen kwaliteitsverschillen tussen 

ziekenhuizen bestaan is er ook geen impuls om op zoek te gaan naar informatie over de 

kwaliteit van een ziekenhuis. In dit onderzoek geeft de meerderheid van alle patiënten 

(53.9%) aan dat zij denken dat er geen grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen ziekenhuizen 

in Nederland. Er is echter geen significant verband gevonden tussen het denken dat er 

kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen bestaan en het gebruik van kwaliteitsinformatie. 

Met andere woorden: mensen die van mening zijn dat er grote kwaliteitsverschillen tussen 

ziekenhuizen in Nederland zijn, gebruiken niet vaker kwaliteitsinformatie dan patiënten die 

denken dat er geen grote kwaliteitsverschillen zijn. Deze bevindingen komen niet overeen met 

het onderzoek van Ketelaar et al. (2014). In dit laatste onderzoek werd gevonden dat patiënten 

die verwachten dat er verschillen bestaan tussen ziekenhuizen vaker op zoek gaan naar 

kwaliteitsinformatie. Het verschil tussen beide onderzoeken is dat in het onderzoek van 

Ketelaar gekeken wordt naar de invloed van de verwachting dat er verschillen bestaan tussen 
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ziekenhuizen en het raadplegen van kwaliteitsinformatie en in de huidige studie is onderzocht 

of deze verwachtingen invloed hebben op het daadwerkelijk gebruik van kwaliteitsinformatie. 

Daarnaast is het onderzoek van Ketelaar et al. (2014) uitgevoerd onder een specifieke groep 

patiënten: namelijk patiënten die een heup- en knieprothese zouden ondergaan. Dit onderzoek 

is gedaan onder de algemene populatie polikliniekbezoekers. 

  Gebruikt de patiënt kwaliteitsinformatie daadwerkelijk bij de ziekenhuiskeuze? 

Slechts 3.8 % van alle participanten heeft kwaliteitsinformatie geraadpleegd bij hun 

ziekenhuiskeuze, het antwoord op de negende deelvraag is dus nee. Deze cijfers komen 

overeen met voorgaand onderzoek waar in gevonden werd dat slechts 4% van alle patiënten 

kwaliteitsinformatie had gebruikt bij zijn of haar ziekenhuiskeuze (Lako et al., 2014). Uit dit 

onderzoek bleek dat patiënten die aangaven actief op zoek te gaan naar kwaliteitsinformatie 

niet alleen vaker kwaliteitsinformatie raadpleegden maar ook daadwerkelijk gebruikten bij 

hun ziekenhuiskeuze. 

  De tiende deelvraag is: ‘Op welke kenmerken verschillen gebruikers van 

kwaliteitsinformatie ten opzichte van niet-gebruikers?’. Uit het onderzoek van Lako en 

Dortant (2014) bleek dat gebruikers van kwaliteitsinformatie in tegenstelling tot niet 

gebruikers vaker van het mannelijke geslacht waren, jonger waren en vaker wantrouwend 

waren ten opzichte van kwaliteitsinformatie. Deze gegevens komen gedeeltelijk overeen met 

de bevindingen van het huidige onderzoek. In dit onderzoek werd namelijk ook gevonden dat 

mannen vaker kwaliteitsinformatie gebruiken dan vrouwen. Er werd echter geen significant 

relatie gevonden tussen de leeftijd van de patiënt en het gebruik van kwaliteitsinformatie. Ook 

vertrouwen in de huisarts bleek in dit onderzoek niet significant van invloed te zijn op het 

gebruik van kwaliteitsinformatie. Een mogelijke methodologische verklaring voor het niet 

vinden van deze verbanden in tegenstelling tot de studie van Lako en Dortant uit 2014 is dat 

de studies verschillen in de operationalisatie van het concept ‘gebruik van 

kwaliteitsinformatie’. In 2014 werd het gebruik van kwaliteitsinformatie gemeten als 

patiënten die kwaliteitsinformatie hadden bekeken. In deze studie wordt het gebruik van 

kwaliteitsinformatie gemeten als patiënten die hun ziekenhuiskeuze daadwerkelijk hebben 

laten beïnvloeden door de kwaliteitsinformatie en niet alleen de kwaliteitsinformatie hebben 

geraadpleegd.  

  Tot slot werd in deze studie gevonden dat gebruikers van kwaliteitsinformatie vaker 

van mening waren dat de kwaliteit van een ziekenhuis niet op betrouwbare wijze beoordeeld 

kan worden dan niet-gebruikers. Patiënten die menen dat de kwaliteit van een ziekenhuis niet 

op betrouwbare wijze bepaald kan worden maken significant vaker gebruik van 

kwaliteitsinformatie bij hun ziekenhuiskeuze. Een mogelijke theoretische verklaring hiervoor 

ligt in de diverse patiëntrollen die een patiënt kan aannemen. Het CWZ onderscheidt vier 

verschillende patiëntrollen van elkaar, de klassieke patiënt (patiënt is meegaand en legt de 

regie volledig bij de zorgverlener), ‘de cliënt (overlegt met zorgverlener en is kritisch op de 

verleende zorg), ‘de regisseur’ (verzamelt zelf actief informatie en maakt eigen keuzes) en tot 

slot ‘de co-producent’ (is vaak chronisch ziek en is zelf betrokken bij het verbeteren van de 

zorg) (Giesbers & Buiting, 2013). Er valt grofweg een tweedeling te maken tussen de actief 

participerende patiënt en de passieve/klassieke patiënt. Het is denkbaar dat een actief 

participerende patiënt kritischer is over de aan hem verleende zorg dan een klassieke patiënt 

en daarom ook vaker kwaliteitsinformatie zal gebruiken bij zijn of haar ziekenhuiskeuze. 
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Wellicht zijn actief participerende patiënten dan ook kritischer dan de klassieke patiënt als het 

gaat om de mate waarin zij denken dat de kwaliteit van een ziekenhuis op betrouwbare wijze 

bepaald worden. Ze laten hun ziekenhuiskeuze wel beïnvloeden door de geraadpleegde 

kwaliteitsinformatie maar zijn wellicht aan de andere kant ook kritisch ten opzichte van de 

mate waarin de kwaliteit van een ziekenhuis betrouwbaar bepaald kan worden. Een klassieke 

patiënt zal mogelijk de informatie minder kritisch bekijken en van mening zijn dat de 

kwaliteit van een ziekenhuis op betrouwbare wijze bepaald kan worden. Vervolgonderzoek 

zal nodig zijn om aan te tonen of deze hypothese klopt. 

  Tot slot de laatste deelvraag: ‘Hoe kunnen de verschillen tussen gebruikers van 

kwaliteitsinformatie en niet gebruikers verklaard worden?’. Een mogelijke verklaring kan 

gevonden worden in de ‘reasoned action approach’. De ‘reasoned action approach’ stelt dat 

gedrag, bijvoorbeeld het gebruik van kwaliteitsinformatie, het beste verklaard kan worden 

door de intentie die een persoon heeft om het gedrag ook daadwerkelijk uit te voeren 

(Fishbein & Ajzen, 2011). Intentie wordt gezien als een directe antecedent van gedrag, hoe 

sterker de intentie, hoe waarschijnlijker het is dat een persoon het gedrag in kwestie ook 

daadwerkelijk uitvoert (Fishbein et al., 2011). Dit is een mogelijke theoretische verklaring 

voor de sterke relatie die in dit onderzoek is gevonden tussen de mate waarin patiënten 

aangeven actief op zoek te gaan naar informatie over de kwaliteit van een ziekenhuis (dit kan 

gezien worden als de intentie om kwaliteitsinformatie te gebruiken) en het daadwerkelijke 

gebruik van kwaliteitsinformatie bij het maken van de ziekenhuiskeuze. De intentie van 

patiënten om kwaliteitsinformatie te gebruiken lijkt dus te leiden tot het daadwerkelijk 

gebruiken van kwaliteitsinformatie bij de ziekenhuiskeuze. Echter, het ontbreken van vereiste 

vaardigheden en capaciteiten of de aanwezigheid van belemmerende omgevingsfactoren kan 

ervoor zorgen dat mensen hun intentie niet uitvoeren. Volgens de ‘reasoned action approach’ 

modereren de belemmeringen die personen ervaren bij het uitvoeren van gedrag de relatie 

tussen de intentie en het uitvoeren van gedrag. Kortom, mensen voeren bepaald gedrag uit als 

ze de intentie ertoe hebben en geen belemmeringen ervaren (Fishbein et al., 2011). Dat 

belemmeringen leiden tot het niet uitvoeren van een bepaald gedrag blijkt ook uit deze studie. 

Patiënten die niet weten waar ze kwaliteitsinformatie kunnen vinden (een belemmering) 

gebruiken significant minder vaak kwaliteitsinformatie bij hun ziekenhuiskeuze. 

Belemmeringen bij het gebruik van kwaliteitsinformatie leiden dus tot het niet uitvoeren van 

het gedrag (het gebruiken van kwaliteitsinformatie bij de ziekenhuiskeuze). Uit dit onderzoek 

blijkt het niet weten waar kwaliteitsinformatie te vinden is de belangrijkste verklarende factor 

te zijn voor het niet gebruiken van kwaliteitsinformatie bij ziekenhuiskeuze. 

  De hoofdvraag van dit onderzoek was: ‘Wat zijn de oorzaken van het geringe gebruik 

van kwaliteitsinformatie?’. Geconcludeerd kan worden dat nog altijd maar een zeer beperkt 

deel van de patiënten gebruikt maakt van kwaliteitsinformatie bij de ziekenhuiskeuze. 

Ofschoon patiënten deze informatie als betrouwbaar en begrijpelijk beoordeelden en 

aangaven dat de informatie aansloot bij wat ze zochten had de geraadpleegde informatie maar 

een zeer beperkt effect op de ziekenhuiskeuze. Eerdere ervaring met het ziekenhuis en de 

mening van de huisarts zijn in de meeste gevallen de doorslaggevende factor voor de keuze 

van een bepaald ziekenhuis. Patiënten die kwaliteitsinformatie hebben gebruikt zijn vaker van 

het mannelijke geslacht, vinden vaker dat de kwaliteit van ziekenhuizen niet betrouwbaar 

bepaald kan worden en geven vaker aan actief op zoek te gaan naar kwaliteitsinformatie. Uit 
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dit onderzoek blijkt dat het niet weten waar kwaliteitsinformatie te vinden is de belangrijkste 

verklarende factor te zijn voor het niet gebruiken van kwaliteitsinformatie bij 

ziekenhuiskeuze. Zoals eerder gesteld zou eigenlijk aan negen assumpties voldaan moeten 

worden wil een patiënt als een rationele actor kunnen handelen bij de ziekenhuiskeuze. Uit dit 

onderzoek blijkt dat aan deze negen assumpties niet wordt voldaan en patiënten over het 

algemeen dus ook niet als rationele actoren handelen  

 

Limitaties en sterke punten 

  Zoals elk onderzoek heeft dit onderzoek sterke en zwakke punten. Één van de sterkste 

punten van dit onderzoek is de grootte van de onderzoeksgroep. De steekproef van deze studie 

is vrij groot, groter dan het voorgaande onderzoek van Lako en Dortant (2014). Dit draagt bij 

aan een goede betrouwbaarheid. Ten behoeve van de validiteit van het onderzoek is er 

gekozen voor een anonieme enquête. Een anonieme enquête maakt de kans op sociaal 

wenselijke antwoorden kleiner en vergroot hiermee de validiteit van het onderzoek. Zoals al 

eerder is vermeld is de steekproef redelijk representatief. De conclusies van dit onderzoek 

lijken dus generaliseerbaar naar de algemene populatie polikliniekbezoekers in Nederland. 

Daarnaast is een sterk punt van dit onderzoek dat het bijdraagt aan de zeer geringe kennis op 

het gebied van kwaliteitsinformatie. Ook is, zover bekend, dit de enige studie waarin wordt 

onderzocht welke bronnen het meest geraadpleegd worden door gebruikers van 

kwaliteitsinformatie en hoe patiënten deze bronnen beoordelen op begrijpelijkheid, 

betrouwbaarheid en de mate waarin de informatie aansluit op hun behoeften. De verklaarde 

variantie van het getoetste model is 31%, dit is in vergelijking met het onderzoek van Lako en 

Dortant (2014), waar 20.5% verklaarde variantie werd gevonden, hoog.  

  Een limitatie van dit onderzoek is dat er geen onderzoek is gedaan op de polikliniek 

‘Oncologie’. Dit in verband met ethische bezwaren. Het is echter denkbaar dat een patiënt die 

lijdt aan een ernstige al dan niet levensbedreigende ziekte meer geneigd is om 

kwaliteitsinformatie te gebruiken.  

Implicaties  

  Gezien de zeer geringe kennis over het gebruik van kwaliteitsinformatie is 

vervolgonderzoek wenselijk. Vervolgonderzoek is moet zich richten op de ontwikkeling van 

meer kennis met betrekking tot het gebruik van kwaliteitsinformatie bij de ziekenhuiskeuze.  

Uit dit onderzoek bleek dat 32.3% van de patiënten niet weet dat kwaliteitsinformatie 

beschikbaar is. Ook blijkt 47.1% van de patiënten niet te weten waar ze kwaliteitsinformatie 

kunnen vinden. Uit dit onderzoek blijkt het niet weten waar kwaliteitsinformatie te vinden is 

de grootste verklarende factor te zijn voor het niet gebruiken van kwaliteitsinformatie bij de 

ziekenhuiskeuze. Wanneer een patiënt niet weet dat kwaliteitsinformatie bestaat of niet weet 

waar de kwaliteitsinformatie te vinden is kan deze patiënt ook geen gebruik maken van 

kwaliteitsinformatie bij zijn of haar ziekenhuiskeuze. Voor de praktijk betekent dit dat er nog 

winst te halen valt wanneer de bekendheid van het bestaan kwaliteitsinformatie wordt 

vergroot. Uit dit onderzoek bleek er een significant verband te bestaan tussen de leeftijd van 

patiënten en weten waar kwaliteitsinformatie te vinden is. Hoe jonger de patiënt hoe vaker 

deze niet weet waar kwaliteitsinformatie te vinden is. De aanbeveling is dan ook om de 
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promotie van kwaliteitsinformatie vooral te richten op jong volwassenen. Dit onderzoek kan 

beleidsmakers helpen om beleid met betrekking tot patiënten en hun ziekenhuiskeuze beter 

aan te laten sluiten op de praktijk. De bevindingen zijn ook relevant voor andere landen met 

een vraaggestuurd gezondheidssysteem zoals Denemarken en Zweden en landen die denken 

over een hervorming naar een vraaggestuurd gezondheidssysteem (Victoor, 2015).  
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Appendix A. Vragenlijst.  

 
Introductie 
De vragenlijst die voor u ligt is ontwikkeld door een student Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in 
samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Uw antwoorden zijn volledig anoniem. Het 
invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 5 tot 10 minuten. Gelieve per vraag één antwoord aan te kruisen of 
te omcirkelen, tenzij anders aangegeven. Het is mogelijk dat u één of meerdere vragen kunt overslaan, achter 
het door u aangegeven antwoord staat dan naar welke vraag u verder dient te gaan. Alvast hartelijk dank voor 
uw medewerking.  
 
Allereerst enkele achtergrondvragen 

1. Wat is uw geslacht  ☐ Man 

☐ Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd? ____ Jaar 

 
3. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

 
☐ Geen opleiding (basisonderwijs niet afgerond) 

☐ Basisonderwijs (lagere school) 

☐ Lager beroepsonderwijs (lbo); mbo-1, vmbo, mavo, 
mulo, ulo 

☐ Havo, vwo, gymnasium, mbo-2, mbo-3, mbo-4 

☐ Hoger beroepsonderwijs (hbo) 

☐ Wetenschappelijk onderwijs (wo) 
 

4. Op ongeveer hoeveel kilometer afstand ligt 
het CWZ van uw woonplaats? 

______________ km 
 

 
5. Hoe is uw gezondheidstoestand op dit 

moment? 
 

☐ Zeer goed 

☐ Goed 

☐ Gaat wel 

☐ Slecht 

☐ Zeer slecht 
 
Hieronder volgen enkele vragen over de gezondheidzorg in Nederland 

6. Hoeveel vertrouwen heeft u in uw huisarts? ☐ Heel weinig vertrouwen 

☐ Weinig vertrouwen 

☐ Veel vertrouwen 

☐ Heel veel vertrouwen 
 

7. Geef uw mening over de volgende stelling: 
‘Er bestaan grote kwaliteitsverschillen 
tussen ziekenhuizen in Nederland?’.  

 
Helemaal                                                                 Helemaal  
mee oneens                                                            mee eens 

1 2 3 4 5 
 

8. Geef uw mening over de volgende stelling:  
‘De kwaliteit van ziekenhuizen kan op 
betrouwbare wijze worden bepaald’.   

 
 Helemaal                                                                Helemaal 
mee oneens                                                            mee eens 

1 2 3 4 5 
 

9. Geef uw mening over de volgende stelling: 
‘Mensen zoals ik kunnen de kwaliteit van 
een ziekenhuis niet beoordelen’.  

 
Helemaal                                                                 Helemaal 
mee oneens                                                            mee eens 

1 2 3 4 5 
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10. Geef uw mening over de volgende stelling: 

‘Ik ben bereid om verder te reizen voor een 
betere behandeling’.  

Helemaal                                                                 Helemaal 
mee oneens                                                            mee eens 

1 2 3 4 5 

 
11. Geef uw mening over de volgende stelling: 

‘Ik ben bereid om meer te betalen voor 
extra’s in de zorg’.  

Helemaal                                                                 Helemaal 
mee oneens                                                            mee eens 

1 2 3 4 5 
 

12. Geef uw mening over de volgende stelling: 
‘Ik ga zelf actief op zoek naar betrouwbare 
informatie op zorggebied’.  

Helemaal                                                                 Helemaal 
mee oneens                                                            mee eens 

1 2 3 4 5 
De volgende vragen gaan over uw keuze voor het CWZ.  

13. Wat was uw reden om naar het CWZ te gaan 
 

☐ Doorverwezen door de huisarts 

☐ Ik ben of was eerder al onder behandeling in het 
CWZ 

☐ Op basis van informatie van de website van het 
CWZ 

☐ Reisafstand naar het CWZ (CWZ is dichterbij dan 
andere ziekenhuizen) 

☐ De goede naam van het ziekenhuis  

☐ Mijn familie, vrienden en/of kennissen hebben mij 
dit geadviseerd 

☐ Ik heb een goed gevoel bij het CWZ 

☐ Goede kwaliteit van zorg volgens: 
___________________________ 
(antwoord in blokletters a.u.b.) 

☐ Anders, namelijk: 
________________________________________ 
(antwoord in blokletters a.u.b.) 

 
14. Indien u bent doorverwezen door de 

huisarts, kunt u aangeven hoe dit is 
verlopen? 

☐ Ik ben niet doorverwezen door mijn huisarts 

☐ Ik heb de keuze van het ziekenhuis geheel aan de 
huisarts overgelaten. 

☐ De huisarts heeft mij een aantal mogelijke 
ziekenhuizen voorgelegd en daaruit heb ik voor het  
CWZ gekozen. 

☐ Ik heb aan de huisarts verteld dat ik naar het CWZ 
wilde. 

 
15. Op het moment dat u een ziekenhuis moet kiezen, welke van de onderstaande factoren vindt u dan 

belangrijk? Omcirkel uw keuze.  (1= zeer onbelangrijk, 2=redelijk onbelangrijk, 3= redelijk belangrijk, 
4= zeer belangrijk) 

Mening van huisarts 1 2 3 4 

Mening van bedrijfsarts  1 2 3 4 

Oordeel andere patiënten 1 2 3 4 

Eerdere ervaring met het ziekenhuis 1 2 3 4 

De afstand tot het ziekenhuis 1 2 3 4 

Mening van bekenden, zoals vrienden en familie 1 2 3 4 

Reputatie van het ziekenhuis 1 2 3 4 

Reputatie van de behandelend arts 1 2 3 4 

Geen/korte  wachtlijst 1 2 3 4 
Kleinschaligheid van het ziekenhuis 1 2 3 4 

Dat alle kosten vergoed worden door mijn zorgverzekeraar 1 2 3 4 

Vertrouwen in deskundigheid personeel 1 2 3 4 
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Of het een academisch ziekenhuis is 1 2 3 4 

Ruime bezoektijden  1 2 3 4 

Faciliteiten ziekenhuis (bv. wifi, tv, eenpersoonskamers etc.) 1 2 3 4 

Moderne technieken (bv. een operatierobot) 1 2 3 4 

Anders, namelijk: _________________________________ 1 2 3 4 
 
De volgende vragen gaan over het gebruik van kwaliteitsinformatie bij een ziekenhuiskeuze.  
 

16. Weet u dat er informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen voor u beschikbaar is? ☐ Ja  

☐ Nee 

 
17. Weet u waar u kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen kunt vinden? 

 
☐ Ja  

☐ Nee 

 
18. Als u had geweten dat er 

kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen 
beschikbaar is, zou u deze informatie dan 
hebben bekeken? 

☐ Ja, Zeker 

☐ Waarschijnlijk wel  

☐ Misschien wel, misschien niet 

☐ Waarschijnlijk niet 

☐ Nee 

☐ N.v.t., ik weet wel dat er kwaliteitsinformatie 
beschikbaar is 

 
19. Heeft u kwaliteitsinformatie over één of meerdere ziekenhuizen geraadpleegd 

voordat de beslissing is genomen naar het CWZ te gaan? 
☐ Ja  

☐ Nee 

 
20. Welke informatiebron(nen) die 

schriftelijk of digitaal worden 
aangeboden heeft u gebruikt bij uw 
ziekenhuiskeuze? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 
 
 

☐Ik heb geen kwaliteitsinformatie gebruikt bij mijn keuze 
voor het CWZ 

☐www.kiesBeter.nl 

☐www.independer.nl 

☐www.zorgkaartnederland.nl 

☐Kwaliteitsvenster NVZ   

☐Website van het CWZ 

☐Algemeen Dagblad ‘Ziekenhuis top 100’ 

☐Elsevier ‘De Beste Ziekenhuizen’ 

☐Patiëntenvereniging 

☐Zorgverzekeraar 

☐Consumentenbond 

☐Anders, namelijk:____________________________ 

  
21.  Welk van de door u geraadpleegde bronnen vind u het meest geschikt?  

_______________________________________________________(antwoord in blokletters) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 22 t/m 30 gaan over de begrijpelijkheid, de betrouwbaarheid en de mate waarin de door u 

geraadpleegde informatie aansloot bij wat u zocht. Bij elke vraag wordt een bepaalde bron 

genoemd, de vragen alleen beantwoorden als u de genoemde bron gebruikt heeft bij uw 

ziekenhuiskeuze. Heeft u de genoemde bron niet geraadpleegd, sla de vraag dan over en ga naar 

de volgende vraag. Maximaal 1 antwoord per vraag aankruisen.  
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22. De volgende vragen gaan over www.kiesbeter.nl . Als u www.kiesbeter.nl niet geraadpleegd heeft 

ga dan door naar vraag 23.  

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

 
 

23. De volgende vragen gaan over www.independer.nl . Als u www.independer.nl niet geraadpleegd 
heeft ga dan door naar vraag 24.  
 

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

 
 

24. De volgende vragen gaan over www.zorgkaartnederland.nl . Als u www.zorgkaartnederland.nl niet 
geraadpleegd heeft ga dan door naar vraag 25.  

 

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

 
 

25. De volgende vragen gaan over www.nvz-kwaliteitsvenster.nl . Als u www.nvz-kwaiteitsvenster.nl niet 
geraadpleegd heeft ga dan door naar vraag 26.  

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

 
 

26. De volgende vragen gaan over de website van het CWZ. Als u de website van het CWZ niet 
geraadpleegd heeft ga dan door naar vraag 27.  

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

http://www.kiesbeter.nl/
http://www.kiesbeter.nl/
http://www.independer.nl/
http://www.independer.nl/
http://www.kiesbeter.nl/
http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/
http://www.nvz-kwaiteitsvenster.nl/
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27. De volgende vragen gaan over de Ziekenhuis top 100 van het Algemeen Dagblad. Als u de Ziekenhuis 
top 100 van het algemeen dagblad niet geraadpleegd heeft ga dan door naar vraag 28.  

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

 
 

28. De volgende vragen gaan over Elsevier ‘De Beste Ziekenhuizen’. Als u Elsevier ‘De beste ziekenhuizen’ 
niet geraadpleegd heeft ga dan door naar vraag 29.  

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

 
 

29. De volgende vragen gaan over de informatie van de patiëntenvereniging. Als u geen informatie van 
een patiëntenvereniging heeft geraadpleegd ga dan door naar vraag 30.  

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

 
 

30. De volgende vragen gaan over de informatie van de consumentenbond. Als u geen informatie van de 
consumentenbond heeft geraadpleegd ga dan door naar vraag 31.  

 Helemaal niet Een beetje Grotendeels Helemaal wel 

Is de informatie 
begrijpelijk? 

    

Sloot informatie aan bij 
wat u zocht? 

    

Vond u de informatie 
betrouwbaar? 

    

 
 

31. Was de geraadpleegde informatie 
doorslaggevend voor uw keuze voor 
het CWZ? 

☐ Ik heb geen gebruik gemaakt van kwaliteitsinformatie 

☐ Doorslaggevend 

☐ Deels doorslaggevend 

☐ Niet of nauwelijks 
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32. Welke factor was uiteindelijk 
doorslaggevend voor uw keuze voor 
het CWZ? (maximaal 1 antwoord 
aankruisen).  
 
 

☐ De geraadpleegde kwaliteitsinformatie 

☐ Mening van huisarts 

☐ Mening van bedrijfsarts 

☐ Eerdere ervaring met het CWZ 

☐ Korte afstand tot het CWZ 

☐ Mening van bekenden zoals familie of vrienden 

☐ Reputatie van het ziekenhuis 

☐ Geen/korte wachtlijst 

☐ Kleinschaligheid CWZ 

☐ Dat de kosten volledig worden vergoed door mijn zorgverzekeraar 

☐ Vertrouwen in deskundigheid personeel 

☐ Dat het CWZ geen academisch ziekenhuis is 

☐ De faciliteiten van het CWZ 

☐Anders, namelijk:____________________________ 

 
Tot slot nog enkele vragen met betrekking tot uw zorgverzekeraar. 
 

33. Heeft u van te voren contact gehad met u zorgverzekeraar over de vergoeding van uw 
behandeling? 

☐ Ja  

☐ Nee 

 
34. Van wie wilt u informatie krijgen over de 

vergoeding van een behandeling? 
 

☐ Van de zorgverzekeraar 

☐ Van de huisarts 

☐ Van het ziekenhuis 

☐ Anders, namelijk:_______________________ 

 
35. Heeft u van te voren de polisvoorwaarden doorgenomen in verband met de vergoeding? ☐ Ja  

☐ Nee 

 
36. Moest u zelf (een deel van de) zorg betalen, omdat uw zorgverzekeraar geen contract 

had met uw zorgverlener? N.B. Het gaat hier niet om betaling van het (verplicht) 
eigen risico. 

☐ Ja  

☐ Nee 

☐ Misschien 

 
37.  Bent u bereid om meer premie te betalen 

om naar het ziekenhuis van uw voorkeur te 
gaan? 

 

☐ Ja, tussen de 1 en 20 euro per maand 

☐ Ja, tussen de 20 en 40 euro per maand 

☐ Ja, meer dan 40 euro per maand 

☐ Nee 

 
38. Stel dat u graag naar het CWZ (of ander voorkeursziekenhuis) wilt, maar uw 

zorgverzekeraar heeft voor uw aandoening geen contract met het CWZ. 
 

a)  Bent u bereid om meer premie per maand aan de zorgverzekeraar te betalen, 
zodat het bedrag wel helemaal wordt vergoed? 
 

 
 
 

☐ Ja 

☐ Nee 

 

               b) Overweegt u in dit geval om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar?  ☐ Ja 

  ☐ Nee 

  

               c) Overweegt u in dit geval om naar een ander ziekenhuis te gaan?  ☐ Ja, ik ben bereid 
om max. ……………. 
minuten te reizen 

 ☐ Nee 
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