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1. INLEIDING 

 

Op 1 januari 2006 is Nederland overgestapt op een nieuw verzekeringsstelsel voor 

ziektekosten. Ondermeer is de ziekenfonds afgeschaft en een basisverzekering voor alle 

burgers ingevoerd. De kader op deze pagina geeft de belangrijkste kenmerken van het 

nieuwe stelsel. Een belangrijke doelstelling bij het nieuwe stelsel is om door middel van 

toegenomen concurrentie van verzekeringsmaatschappijen een meer efficiënte markt voor 

ziektekostenverzekeringen tot stand te brengen. Een voorwaarde hiervoor is consumenten 

kritisch zijn in het afsluiten van verzekeringen. Als de vraagzijde van de markt de 

aangeboden producten niet goed vergelijkt, zal er weinig competitie en dus weinig 

efficiëntiewinst te behalen zijn. 

De consument staat bij het kiezen van een zorgverzekering voor een complex 

beslissingsprobleem. De keuze is tussen een groot aantal alternatieven die op een aantal 

dimensies kunnen verschillen. Zo wordt iedere polis gekenmerkt door onder meer de 

specifieke premie, hoogte van het eigen risico, gedekte risico’s, snelheid van uitbetaling, 

contracten met specifieke zorginstellingen, enz. Omdat het om verzekeringen gaat, zullen 

achteraf gezien niet alle kenmerken van de producten echter relevant zijn geweest. Iemand 

die bijvoorbeeld verzekerd is voor fysiotherapie kan een levenlang geen fysiotherapeut 

nodig blijken te hebben. De consument moet daarom een inschatting maken van de kans 

dat een gebeurtenis zal optreden.  

 

HET NIEUWE ZORGSTELSEL 
 
Het stelsel bestaat uit een basispakket dat gelijk is voor iedere Nederlander. De 
inhoud van dit pakket is gelijk aan het voormalige ziekenfondspakket en de meeste 
particuliere verzekeringen.  Er is één pakket, maar de uitvoering  en de prijs kan per 
verzekeraar verschillen. Er bestaat voor de basisverzekering een acceptatieplicht en 
een uniforme premie, de verzekeraar mag de prijs dus niet differentiëren. De 
basisverzekering omvat geneeskundige zorg, ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg 
(tot 18 jaar; vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde), hulpmiddelen, 
geneesmiddelen, kraamzorg, ziekenvervoer en (beperkte) paramedische zorg. 
 
Daarnaast kan men kiezen voor een aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld 
additionele tandheelkundige zorg of fysiotherapie. Vanaf 1 mei, 2006 geldt hiervoor 
geen acceptatieplicht en is het de verzekeraar geoorloofd verschillende premies te 
vragen. 
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Dit maakt het kiezen van een verzekering cognitief veel complexer dan het kiezen 

van veel andere consumptiegoederen. Bovendien is de keuze voor een verzekering 

(impliciet) terugkerend, omdat consumenten van jaar tot jaar kunnen veranderen van 

verzekeraar en polis. Indien de kansen op de gebeurtenissen bekend zijn, evenals de 

voorkeuren van de consument (zoals haar bereidheid risico’s te nemen; de waarde die zij 

hecht aan een gezond bestaan; hoe zij gezondheid afweegt tegen andere geneugten van het 

leven; enz.) dan is theoretisch te bepalen welke polis voor een consument optimaal is.  

In de praktijk zijn er echter beperkingen aan de menselijke mogelijkheden om 

optimale beslissingen te nemen. Zo zijn er individuele verschillen in de wijze  van 

informatieverwerking en het omgaan met onzekere gebeurtenissen. Ook de vorm waarin 

het probleem gepresenteerd wordt is van groot belang. Het is aannemelijk dat een hogere 

mate van transparantie het de consument makkelijker zal maken om een juiste beslissing te 

nemen. Het is echter niet altijd duidelijk welke presentatie van bepaalde alternatieven als 

‘transparant’ wordt gezien door de consument. Dit hangt onder meer af van de manier 

waarop de consument beslissingen neemt (bijvoorbeeld, in welke volgorde neemt zij 

informatie tot zich). 

 

Op dit moment is onvoldoende kennis over de wijze waarop consumenten een keuze voor 

een zorgverzekering maken. Het Ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan 

een beter inzicht hierin en heeft daarom op 3 september 2005 een uitnodiging doen uitgaan 

om een offerte uit te brengen op een ‘experimenteel onderzoek naar het keuzegedrag van 

consumenten op de zorgverzekeringsmarkt’. Op 15 september heeft het Center for 

Research in Experimental Economics and political Decision-making (CREED) een 

dergelijke offerte uitgebracht die op 11 november 2005 door het ministerie is 

geaccepteerd.  

Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld (zie bijlage 1). Het 

onderzoek is op 11 november 2005 gestart met een bijeenkomst met deze commissie 

waarin de belangrijkste kenmerken van de vraag naar verzekeringen op een rij zijn gezet. 

Een eerste opzet van het experimentele ontwerp is op 21 december 2005 met de commissie 

besproken. De experimenten zijn uitgevoerd in de periode 23 januari - 2 februari 2006.  

In dit rapport wordt eerst de onderzoeksvraag gepresenteerd zoals die door het 

Ministerie is gesteld. Vervolgens wordt een overzicht geboden van de literatuur die voor 
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de onderzoeksvraag relevant is. Daarna wordt het experiment besproken. Deze bespreking 

begint met een gedetailleerde beschrijving van het ontwerp. Daarna worden de resultaten 

systematisch besproken. 

 

 

2. DE ONDERZOEKSVRAGEN 

  

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de volgende algemene onderzoeksvraag 

geformuleerd:1 

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heeft CREED in zijn offerte een 

viertal vragen geformuleerd die in het onderzoek moeten worden beantwoord: 

 

1) Hoe kiezen consumenten in complexe, onzekere situaties? Met andere woorden, 

wat is er (bijvoorbeeld in de literatuur) bekend over de wijze waarop consumenten 

keuzes maken in situaties waarbij ze verschillende opties hebben die op meerdere 

dimensies van elkaar verschillen en waarbij onzekerheid over relevante 

omstandigheden bestaat? In het onderhavige rapport wordt deze vraag beantwoord 

in de literatuurbespreking van paragraaf 3.1 alsmede bij het analyseren en 

interpreteren van de experimentele resultaten in paragraaf 4.  

2) Hoe kiezen consumenten een gezondheidsverzekering? Met andere woorden, wat is 

er (in de literatuur) bekend over voorkeuren van consumenten voor bepaalde 

kenmerken van verzekeringen en over de wijze waarop consumenten (in 

Nederland) een verzekering kiezen? Deze vraag komt aan de orde in de 

literatuurbespreking van  paragraaf 3.2.  

3) Hoe beïnvloeden transparantie en overstapkosten keuzes in complexe, onzekere 

situaties? Met andere woorden, gegeven een keuzesituatie zoals die zich voordoet 

                                                
1 EZ-Document “Keuzegedrag van Consumenten en de Nieuwe Basisverzekering”, pag. 2. 

ONDERZOEKSVRAAG 

 “in hoeverre draagt het vergroten van de transparantie of het verlagen van 
overstapkosten bij aan een actiever keuzegedrag van consumenten op de 
markt voor zorgverzekeringen en wat heeft dit voor implicaties voor beleid?” 
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Electronisch Informatiebord 
Een elektronisch informatiebord 
bestaat uit een matrix van lege 
cellen (in het algemeen op een 
computermonitor). In ieder cel 
kan informatie zichtbaar wor-
den gemaakt door erop te klik-
ken (in sommige gevallen moet 
voor iedere klik worden be-
taald). Dit stelt de onderzoeker 
in staat precies te registreren 
welke informatie wordt gezocht 
en in welke volgorde. 

bij de vraag naar een zorgverzekering, hoe wordt dan de keuze beïnvloed als de 

mate (en wijze) van informatievoorziening wordt gevarieerd of als de overstap-

kosten veranderen? Dit wordt besproken bij het analyseren van de treatment-

effecten in onze experimenten, in paragraaf 4. 

4) Welke beleidsconclusies kunnen getrokken worden uit de antwoorden op vragen 1)-

3)? Deze conclusies worden in paragraaf 5 verwoord. 

 

 

3. LITERATUURONDERZOEK 

 

3.1. MULTI-CRITERIA BESLISSINGEN IN HET ALGEMEEN 

 

Het kiezen van een beslissingsstrategie 

Er is een ruime literatuur op het gebied van zogeheten multi-criteria beslissingen. 

Bijvoorbeeld, hoe verandert de beslissingsstrategie wanneer het aantal alternatieven of het 

aantal criteria toeneemt? Multi-criteria beslissingen waarbij sprake is van onzekerheid 

(inherent aan verzekeringen) zijn minder goed onderzocht. Voorzover wij weten is de 

situatie met herhaalde beslissingen en ‘overstapkosten’ wanneer een keuze wordt 

aangepast nooit onderzocht. Het literatuuronderzoek naar de eerste deelvraag brengt 

daarom vooral de algemene kennis over hoe mensen kiezen in kaart.  

Het boek The Apaptive Decision Maker is 

een klassieker op het gebied van (experimenteel) 

onderzoek naar keuzeproblemen. Dit boek van John 

Payne, James Bettman en Erik Johnson is een 

gezamenlijk project van bedrijfseconomen en 

psychologen dat de methodologie van het 

elektronische informatiebord beschrijft en een 

overzicht van het onderzoek tot begin van de jaren 

negentig geeft. 

Het achterliggende idee in het onderzoek 

naar de wijze van besluitvorming is dat een 

beslisser eerst een strategie kiest volgens welke informatie wordt verzameld en verwerkt. 

Vervolgens wordt dan de uiteindelijke keuze gemaakt. Bij de keuze van een strategie 



KEUZEGEDRAG VAN CONSUMENTEN OP DE ZORGVERZEKERINGSMARKT 

 5

worden (geschatte) kosten en baten afgewogen: een strategie die meer inspanning vereist 

maar een betere keuze maakt, zal alleen worden gebruikt wanneer men verwacht dat het 

verschil in kwaliteit van de keuze ook opweegt tegen de kosten van de extra inspanning. 

Bij kosten moeten we overigens niet alleen denken aan inspanningen, maar ook aan 

psychische kosten (zie ook hieronder). Welke strategie wordt gekozen is afhankelijk van 

persoonlijke kenmerken, kenmerken van het probleem en van de context. De keus van een 

strategie hoeft overigens geen bewust proces te zijn en zal in praktijk gebaseerd zijn op 

eerdere ervaringen. 

Gebaseerd op het werk van de grondlegger van de theorie van de beperkte 

rationaliteit, Herbert Simon, wordt in The Apaptive Decision Maker voor iedere strategie 

geanalyseerd hoeveel inspanning de informatieverwerking kost. Een strategie wordt 

beschreven als een verzameling Elementaire Informatie Processen (EIP’s), zo wordt 

bijvoorbeeld gekeken hoeveel eenheden informatie moeten worden gelezen, hoeveel 

vergelijkingen moeten worden gemaakt, hoeveel getallen met elkaar moeten worden 

vermenigvuldig, etc. Verschillende strategieën gebruiken verschillende EIP’s en de 

hoeveelheden EIP’s van een strategie hangt af van de grootte van het probleem en soms 

ook van de precieze waarden in het probleem.  

Experimentele studies laten zien dat bij meer complexe problemen (dat wil zeggen 

problemen met meerdere alternatieven en/of meerdere kenmerken) andere strategieën 

worden gehanteerd dan bij eenvoudigere problemen. Naarmate het aantal alternatieven 

toeneemt, bekijkt men een kleiner deel van de informatie, en is 

men meer geneigd om ‘kenmerk-gebaseerd’ te zoeken (dit 

houdt in dat men voor één kenmerk alle alternatieven bekijkt, 

om vervolgens op basis van een eerste selectie van 

alternatieven andere kenmerken te beschouwen).2 Voor het 

kiezen van een verzekering zou dit beslissen dat een 

consument dan eerst een aantal polissen bekijkt met betrekking tot één kenmerk 

(bijvoorbeeld de dekking van fysiotherapie) en aan de hand daarvan een eerste selectie van 

polissen maakt. Vervolgens gaat men op basis van andere kenmerken (bijvoorbeeld de 

premie) een verdere selectie maken. 

                                                
2 Bij deze bevinding moet wel worden opgemerkt dat in deze experimenten een informatiebord werd 
gebruikt waarin telkens slechts één deeltje informatie werd vertoond (wanneer op een ander veld werd 
geklikt verdween de eerdere informatie), hetgeen dit probleem voor de deelnemers (onrealistisch) moeilijk 
maakt. 

Bij complexe pro-
blemen zoals een 
verzekeringskeuze 
maakt men eerst een 
selectie op basis van 
een beperkt aantal 
kenmerken 
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Overstapgedrag 

Waarom stappen mensen niet over van de ene verzekeraar naar de ander (of van de ene 

energieleverancier naar de ander, etc) wanneer dat wel voordelig is? Er bestaat een 

uitgebreide literatuur over de psychologische krachten die zorgen dat mensen een 

beslissing graag uitstellen of afstellen.  

Een afkeer van het nemen van een beslissing uit zich in: 

 

• Status quo bias: de beslisser heeft een voorkeur om de huidige situatie te 

handhaven; 

• Omission bias: de beslisser geeft er de voorkeur aan geen actie te ondernemen of 

keuze te maken (in de praktijk nauw verwant met de status quo bias); 

• Inaction inertia: wanneer de beslisser een goede gelegenheid voorbij heeft laten 

gaan, neemt men helemaal geen beslissing meer; 

• Choice deferral: de beslisser heeft de neiging een beslissing uit te stellen.  

 

Soms kan het uitstellen van een beslissing rationeel zijn, bijvoorbeeld wanneer men een 

beter alternatief in de toekomst verwacht en een keuze nu dat toekomstige alternatief 

uitsluit (de theorie van ‘real options’). Bovenstaande verschijnselen zijn echter zo 

algemeen, dat het waarschijnlijker is dat andere psychische processen een rol spelen. In het 

rationeel-emotioneel model van Anderson (2003) wordt de beslisser enerzijds geacht 

‘rationeel’ te zijn in de zin dat kosten en baten worden afgewogen, maar bij deze kosten en 

baten worden ook psychische fenomenen meegenomen, met name emoties. Tijdens het 

beslissingsproces worden geanticipeerde emoties in de overwegingen betrokken 

(bijvoorbeeld geanticipeerde spijt: als ik A kies en X gebeurt, zal ik spijt krijgen van mijn 

keuze). Daarnaast kunnen tijdens het keuzeproces affectieve processen plaatsvinden zoals 

angst en spanning die de beslissing beïnvloeden.  

Status quo bias en omission bias zijn zoals gezegd nauw gerelateerd. Beide  

kunnen rationeel zijn indien bijvoorbeeld de preferenties en de omstandigheden niet 

veranderen, er veranderkosten zijn of er onzekerheid is over de alternatieven. In 

experimenteel onderzoek is echter aangetoond dat de status quo bias ook plaatsvindt 

wanneer er niet aan een van deze voorwaarden is voldaan. Een veelgebruikte verklaring 

voor het optreden van status quo bias of omission bias in deze omstandigheden is 
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Een status quo bias 
kan bij verzeke-
ringen optreden als 
gevolg van geanti-
cipeerde spijt. 

geanticipeerde spijt. Het idee hierachter is dat een slechte uitkomst als gevolg van een 

eigen actie meer spijt oplevert dan een slechte uitkomst vanwege het nalaten van een actie. 

Bijvoorbeeld, vergelijk twee beleggers. Belegger A verkoopt in januari zijn aandelen 

Philips en belegger B overwoog in januari om Philips te kopen maar heeft dat niet gedaan. 

Vervolgens stijgen de aandelen Philips sterk in februari. Beide beleggers zijn dezelfde 

koerswinst misgelopen, maar belegger A zal meer spijt hebben. 

In een verzekeringscontext kunnen we hierbij aan de volgende situatie denken. 

Voor zowel persoon A en B is een aanvullende verzekering niet aantrekkelijk (in de zin dat 

de kosten veel hoger zijn dan de verwachte waarde). Persoon A is op dit moment echter 

wel verzekerd voor deze gebeurtenis, persoon B niet. Wanneer persoon A de verzekering 

opzegt, is er een (kleine) kans dat juist komend jaar de dan niet meer verzekerde 

gebeurtenis optreed, en hij spijt zal krijgen van zijn opzegging. Deze geanticipeerde spijt 

van A kan zo groot zijn dat hij toch de verzekering aanhoudt. De vergelijkbare spijt van B 

zal echter kleiner zijn (want het gevolg van het nalaten van een 

actie) en het is daarom minder waarschijnlijk dat B deze 

aanvullende verzekering zal aanschaffen. In beide gevallen blijft 

de status quo gehandhaafd. 

Choice deferral, het uitstellen of vermijden van beslissingen is het gevolg van het 

psychische spanning die ontstaat door conflicterende belangen. Wanneer de beste keuze 

niet alle andere keuzes domineert, maar een afweging vereist, moeten compromissen 

worden gesloten, wat bij veel mensen leidt tot negatieve emoties (stress). Deze stress kan 

vermeden worden door de beslissing uit te stellen, of helemaal niet te beslissen en de status 

quo te handhaven. Een meer complex beslissingsprobleem leidt tot meer conflict en het 

meer ontwijken van de beslissing. In een klassiek experiment (Tversky & Shafir 1992) 

leidt het toevoegen van een inferieure optie tot meer uitstelgedrag. Uit ander onderzoek 

blijkt dat opties die veel op elkaar lijken (en dus moeilijker te vergelijken zijn) worden 

vermeden (Redelmeier & Shafir 1995). Dit gedrag kan ook veroorzaakt worden doordat 

mensen hun keus willen kunnen verantwoorden. Bijvoorbeeld, in een experiment van 

Redelmeier & Shafir (1995) werd aan dokters gevraagd welke patiënt ze wilde behandelen, 

A of B. B werd dan het meest gekozen. Een andere groep kreeg de keus tussen dezelfde 

patiënten A en B, met daarbij een patiënt C toegevoegd die erg leek op patiënt B. In dat 

geval koos men voor patiënt A. Het kiezen voor patiënt B (of C) kan moeilijker worden 

verantwoord: waarom niet C (resp. B)? 
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Welke keuze problemen zijn moeilijk en leiden daardoor eerder tot uitstel of afstel? 

In de psychologische literatuur worden de volgende elementen genoemd: 

 

1. Het aantal alternatieven 

2. Het aantal kenmerken 

3. Het ontbreken van dominerende alternatieven, dat wil zeggen alternatieven 

die op alle kenmerken de beste zijn. In dat geval moeten er afwegingen 

worden gemaakt. 

4. Wanneer keuzes zijn geformuleerd als verliezen (dit levert meer negatieve 

gevoelens op, hetgeen de kwaliteit van de besluitvorming kan verminderen) 

5. Wanneer kenmerken niet kwantificeerbaar zijn.  

 

Merk op dat er in de context van 

verzekeringen altijd sprake zal zijn van 

verliezen (premie en niet-gedekte kosten). 

Kenmerken als de kwaliteit van de dienstverlening van een verzekering is niet op dezelfde 

(geldelijke) schaal te beoordelen als andere kenmerken. Dit maakt het probleem in de 

praktijk moeilijker en het kan leiden tot uitstel of afstel van de keuze voor een (nieuwe) 

verzekering. Bovendien is een mogelijke vereenvoudigingsstrategie van de beslisser dan 

om deze niet-kwantificeerbare kenmerken maar te negeren.  

 

3.2 HET KIEZEN VAN EEN ZORGVERZEKERING 

 

De problemen 

Judith Hibberd en haar co-auteurs (1997) bespreken de consequenties van (een deel van) 

de literatuur dat hierboven is besproken voor de vraag naar zorgverzekeringen. Zij 

concluderen dat dit een keuzeprobleem betreft met verschillende dimensies en 

verschillende soorten informatie, waardoor de meeste mensen geen optimale beslissing 

zullen kunnen nemen. Bovendien leiden zij af dat meer informatie weliswaar zal leiden tot 

meer zelfvertrouwen in de juistheid van de genomen beslissing, maar niet tot betere 

beslissingen. In plaats van een afweging tussen alternatieven worden volgens de auteurs 

simpele heuristieken gebruikt bij de keuze van een zorgverzekering, zoals het allen 

vergelijken op basis van het belangrijkste criterium. Daar komt nog bij dat men de neiging 

Verschillende eigenschappen van 
verzekeringen maken het aannemelijk dat 
consumenten de keuze zullen uitstellen 
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heeft om concrete ‘harde’ gegevens zwaarder te wegen dan vage, meer subjectieve. Dat 

zou er weer toe leiden dat kosten relatief te zwaar gewogen zouden worden in vergelijking 

met bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening. Een aannemelijke strategie is 

volgens deze auteurs dat men eerst zoekt naar de 

goedkoopste alternatieven, en vervolgens binnen die 

groep een nadere keuze maakt. Merk op dat wij met de 

data van ons experiment deze hypothese zullen kunnen 

toetsen.  

 Hibberd e.a. merken voorts op dat men niet goed blijkt te zijn in het schatten van 

kansen op gebeurtenissen. In het algemeen schat men de kans om ziek te worden te laag in. 

Tenslotte blijkt dat de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd van grote invloed kan 

zijn op de keuze. Het ligt voor de hand dat de verzekeraars hierop in zullen spelen. 

Overigens merken Farley et al. (2002) er terecht op dat informatievoorziening niet altijd 

het beoogde effect heeft. Bij een analyse van de effecten van informatie in de 

gezondheidszorg concluderen zij: 

 “Health plan performance information can influence plan choices by Medicaid 

beneficiaries, but will do so only if they actually read it.” 

 

Empirische studies voor Nederland 

Vooral onder aanvoering van de onderzoeksgroep van Frederik Schut van het Instituut 

Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn er 

diverse studies verschenen die beogen de vraag naar zorgverzekeringen in Nederland in 

kaart te brengen. Met name de hervormingen in het ziekenfondsstelsel in 2001 hebben een 

schat van empirische informatie opgeleverd.  

 In Laske-Aldershof en Schut (2002) onderzoeken de auteurs het vrijwillig 

overstappen door ziekenfondsverzekerden na de hervormingen. Het artikel geeft een 

gedetailleerd literatuuroverzicht waaruit onder meer blijkt: 

 

• slechts een klein deel van de verzekerden die op een gegeven moment een 

overstap overwegen, stapt uiteindelijk over 

• het overstappen neemt af met de leeftijd 

• mannen stappen vaker over dan vrouwen 

• overstappen neemt toe naarmate de verzekerde beter is opgeleid 

“Aannemelijke strategie”: 
Selecteer in eerste instantie 
op basis van de gevraagde 
premie 
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• de vraag naar zorgverzekeringen is in het algemeen prijs-inelastisch (op dit 

punt gaan we hieronder nader in). 

 

Deze auteurs noemen overstapkosten als een mogelijke oorzaak voor de rigiditeit in de 

vraag naar zorgverzekeringen. Zij onderscheiden de volgende mogelijke soorten 

overstapkosten:  

 

(i) administratieve kosten (formulieren en dergelijke)  

(ii) informatiekosten 

(iii) koppeling met aanvullende verzekeringen  

(iv) psychologische kosten. 

Uit hun analyse volgt dat wij in het experiment dat in paragraaf 4 wordt beschreven een 

negatief verband zouden moeten waarnemen tussen 

overstapkosten en het overstappen op een andere 

verzekering.  

 Laske-Aldershof en Schut geven ook de resultaten van een vragenlijstonderzoek 

onder 2000 huishoudens naar aanleiding van de hervorming van 2001. Een belangrijke 

conclusie is dat de hoogte van de premie een ondergeschikte rol speelde bij de keuze van 

de huidige verzekeraar van de respondent. Een belangrijke reden om een overstap te 

overwegen bleek de ontevredenheid met de dekking van de huidige verzekering. Ook hier 

bleek echter weer dat velen die een overstap hadden overwogen uiteindelijk niet zijn 

overgestapt. Uiteindelijk waren in de voorgaande drie jaren slechte 5% van de verzekerden 

overgestapt op een nieuwe verzekering.3 Opnieuw blijkt 

dat jongeren en hoger opgeleiden relatief vaak 

overstappen. 

Kerssens et al. (2002) hebben ook een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar het 

keizen van een ziekenfonds; deze werd in 2000 gehouden onder 846 respondenten. 

Hiervan had 24% in laatste 5 jaar overstap overwogen, doch slechts 7% was daadwerkelijk 

overgestapt. Als redenen om over te stappen noemen hun respondenten onder meer de 

ontevredenheid over de aanvullende verzekering en de klantenservice van de huidige 

verzekering. De hoogte van de premie werd minder vaak als reden genoemd. Uiteindelijk 
                                                
3 Kalshoven (1999) wijst erop dat een deel van de overstappers verplicht een andere ziekenfonds kiezen 
omdat ze wegens verhuizing een regionale ziekenfinds dienen te verlaten. Het percentage waar dit voor geldt 
(0.2-0.3%) is echter laag vergeleken met het totaal aantal overstappers. 

Overstapkosten leiden 
tot minder overstappen 

Jongeren en hoge opge-
leiden stappen vaker over 



KEUZEGEDRAG VAN CONSUMENTEN OP DE ZORGVERZEKERINGSMARKT 

 11 

blijkt slechts 1% van de ondervraagden daadwerkelijk te zijn overgestapt vanwege de 

hoogte van de basispremie. Opnieuw stapten vooral jongeren en hoger opgeleiden over. 

Deze auteurs vinden ook sterke steun voor een status quo bias: 44% van ondervraagden zat 

al meer dan 20 jaar bij dezelfde ziekenfonds; 55% hiervan geeft als reden voor de keuze 

van de ziekenfonds dat ze altijd al bij deze fonds zijn geweest. 

 In twee studies met verschillende coauteurs onderzoekt Schut de prijselasticiteit 

van de vraag naar zorgverzekeringen. Schut en Hassink (2002) schatten de  premie-

elasticiteit vlak na de hervormingen van de ziekenfonds en vinden een waarde van -0.3 

voor de verplichte ziekenfonds en –0.8 voor de aanvullende fonds. Hoewel dit een 

inelastische vraag betekent, merken de auteurs op dat deze waarde hoger zijn dan meestal 

in de Verenigde staten wordt gemeten. Schut, Gresz en J. Wasem (2002) schatten de 

premie-elasticiteit op langere termijn en concluderen dat deze niet significant verschilt van 

0. Deze elasticiteiten zijn echter veel hoger (-4.3) voor mensen die voor het eerst een 

ziekenfonds moeten kiezen 

In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) Heeft TNS-NIPO 

in augustus 2004 een onderzoek gedaan onder 1108 Nederlanders om hun overstapgedrag 

op de zorgmarkt de onderzoeken. Dit onderzoek betreft zowel de keuze voor zorgverleners 

al voor zorgverzekering. Verslag van het onderzoek wordt gedaan in Abrams (2004). Uit 

de resultaten blijkt dat 11% van de respondenten in de voorgaande drie jaren van 

zorgverzekeraar was veranderd. Opgesplitst naar leeftijd blijkt dit te gelden voor 

achtereenvolgens 15%, 13% en 4% van de respondenten in de leeftijdcategorieën 18-34; 

35-54 en 55- jaar. Naast deze overstappers heef nog 5% een overstap overwogen. 

Gevraagd naar de reden voor een overstap is de premie 

het meest gehoorde argument (36% van de overstappers 

noemt dit als reden). Op de tweede plaats komt de 

dekking, maar dit wordt slechts door 15% genoemd. 

Merk op dat zowel het aantal overstappers als het belang 

van de premie in dit onderzoek belangrijker blijken te 

zijn dan in dat van Laske-Aldershof en Schut uit 2001. 

Laske-Aldershof en Schut (2005) gebruiken het CentERdata panel om in de jaren 

2001, 2003, 2004 en 2005 een panel van 2000 verzekerden te volgen. Deze panel bevat 

zowel ziekenfonds- (ongeveer 55%) en particulier verzekerden. Merk op dat alleen bij een 

overstap van één ziekenfonds op een ander of van één particuliere verzekering op een 

In 2001 stapte 5% van de 
respondenten in de laatste 
drie jaar over. In 2004 was 
dit 11%. In 2001 noemde 
8% van de overstappers de 
premie als redden. In 2004 
was dit 36%. 
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Het overstappen op een 
andere verzekering kan 
aanzienlijk worden bemoei-
lijkt als verzekeraars verze-
kerden kunnen weigeren.  

ander sprake is van een vrijwillige overstap. Gevraagd is zowel naar het overstappen in de 

voorgaande drie jaren als in de voorgaande drie maanden. De resultaten tonen dat het 

overstappen tussen ziekenfondsen en het overstappen tussen particuliere verzekeringen 

tussen 2001 en 2005 is toegenomen. Als gekeken wordt naar de voorgaande drie maanden 

is het percentage toegenomen van 2.6% tot 4.2% voor ziekenfonds verzekerden en van 

6.6% tot 8.7% voor particulier verzekerden.4 Ook de motieven om over te stappen zijn 

veranderd. Hiervoor wordt gekeken naar de respondenten in de voorgaande drie jaren 

waren overgestapt. Voor ziekenfonds-overstappers 

geldt dat het percentage dat de premie van de 

hoofdverzekering een reden noemde om over te stappen 

steeg van 21.2% tot 30.3%. Voor particulier 

verzekerden daalde dit motief van 14.0% naar 11.6%. 

Een mogelijke reden voor het weinig overstappen op een nieuwe verzekering is dat 

men verzekeraars sommige consumenten weren (bijvoorbeeld wegens hoge risico’s). Om 

dit te onderzoeken heeft de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in 2005 

onderzoek gedaan naar de moeilijkheden die mensen op hun pad vinden wanneer ze op een 

andere ziektekostenverzekering willen overstappen (NPCF, 2005).5  Van de 841 mensen 

die voor dit onderzoek contact zochten met de NPCF bleek 80.3% problemen te 

ondervinden met het overstappen naar een andere zorgverzekeraar of polis. Hiervan is 

72.1% uiteindelijk niet overgestapt. 46.7% van de 

problemen ontstonden omdat de verzekeraar weigerde 

de respondent of een van de medeverzekerden te 

accepteren. Tenslotte noemde 31.7% van degenen die 

wilden overstappen de hoogte van de premie als reden. 

 

 

 

                                                
4 Deze cijfers wekken de indruk dat particulier verzekerden eerder overstappen dan ziekenfonds-
verzekerden. De auteurs merken echter op dat bijna de helft van de overstappers van één particuliere 
verzekering op een ander dit moeten doen omdat de werkgever naar een andere collectieve verzekering 
overgaat. 
5 Deelnemers aan dit onderzoek meldden zichzelf aan via de internetpagina van de NPCF. Om deze reden is 
het onwaarschijnlijk dat de respondenten een onafhankelijke steekproef van de Nederlandse bevolking 
vormen. De numerieke uitkomsten moeten daarom met enig voorbehoud worden bekeken. 

De laatste jaren stappen 
meer ziekenfondsverzeker-
den over. De hoogte van de 
premie wordt in toenemende 
mate een motief om over te 
stappen 
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Empirische studies in het buitenland 

 

Ook in het buitenland is (empirisch) onderzoek gedaan naar de vraag naar 

zorgverzekeringen. Andersen, H.H. en J. Schwarze (1998) onderzoeken de kenmerken van 

Duitsers die van ziekenkostenverzekering veranderen (4.4%) of dat hebben overwogen 

(8.5%). Ook hier blijkt dat mensen die overstappen typisch man, jong en gezond zijn. Een 

modelschatting levert op dat een verlaging van de premie met 1% leidt tot een toename 

van de kans om over te stappen met 5-9%. Verder blijkt uit het model onder meer dat 

overstappen toeneemt met inkomen.  

Een drietal studies bespreekt case studies voor de vraag naar 

ziektekostenverzekeringen in de Verenigde Staten. Het meest gedetailleerd is de studie van 

Royalty en Solomon (1999). Zij noemen drie mogelijke oorzaken van overstapkosten:   

 

(i) bij overstappen moet je ook van arts veranderen 

(ii) papieren rompslomp  

(iii) moeilijkheidsgraad van evalueren alternatieven. 

 

Merk op dat (i) een aanvulling betekent op het overzicht van Laske-Aldershof en Schut 

(2002) dat hierboven is gegeven.  

 Royalty en Solomon geven eerst een overzicht van de oudere Amerikaanse 

literatuur. Deze laat diverse geschatte premie-elasticiteiten zien:  

 

• Short and Taylor (1989): tussen -0.14 en -0.05 

• Feldman et al. (1989): afhankelijk van omvang verzekering, tussen –0.75 en 0 

maar meestal tussen –0.53 en –0.15 

• Barringer en Mitchell (1994): tussen –0.01 en –0.02 

• Cutler en Reber (1996): -0.6 tot –0.3. 

 

Merk op dat al deze schattingen een inelastische vraag betekenen. De waarden zijn vaak 

bijzonder laag: de vraag naar verzekeringen lijkt maar beperkt the reageren op wijzigingen 

in de hoogte van de premies.  

Vervolgens gebruiken de auteurs een panel van werknemers van Stanford 

University waaraan administratieve data over de deelnemers is toegevoegd. De panel is 
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gehouden in een periode waarin twee veranderingen in het verzekeringsstelsel 

plaatsvonden. Op basis van overstapgedrag schatten zij de premieelasticiteit in deze 

periode.  Zij vinden geschatte elasticiteiten tussen –

0.76 en –0.449, dus minder inelastisch dan de 

voorgaande schattingen. Verder nemen zij waar dat 

de elasticiteit afneemt met leeftijd, hoger is voor 

nieuwe werknemers, en lager is voor chronisch 

zieken. Gecorrigeerd voor inkomen neemt 

overstappen af met opleiding.  

 Buchmueller (2000): presenteert een onderzoek naar de vraag naar 

ziektekostenverzekeringen onder gepensioneerden van de University of California. De 

geschatte premieelasticiteit voor deze vraag is heel laag (–0.1 tot –0.2). De auteur laat zien 

dat de overstapkosten toenemen met leeftijd en afnemen met de gezondheid, hetgeen het 

resultaat van Royalty en Solomon kan verklaren dat de premie-elasticiteit juist afneemt 

met leeftijd en toeneemt met de gezondheid. 

 Strombom, Buchmueller en Feldstein (2002) geven een aanvulling op het 

onderzoek van Buchmueller en onderzoeken de keuzen voor ziektekostenverzekeringen 

van huidige werknemers van de University of California. Voor deze groep vinden zij een 

hogere elasticiteit dan voor de gepensioneerden uit het eerdere onderzoek. Deze varieert 

tussen –8.41 voor jonge, gezonde, nieuwe werknemers en –2.03 voor oude, ongezonde 

werknemers die al lang in dienst zijn. De premie-elasticiteit is dus hoger naarmate 

betrokkene jonger, gezonder en korter werknemer is. Merk op dat dit de eerste schattingen 

zijn waaruit een elastische vraag naar ziektekostenverzekeringen blijkt. 

 

4. HET EXPERIMENTELE ONDERZOEK  

 

Wie geïnteresseerd is in het effect van transparantie en kosten op keuzegedrag vraagt 

impliciet naar het proces van besluitvorming dat aan de keuzen ten grondslag ligt. Om 

deze vragen te beantwoorden is daarom een laboratoriumexperiment uitgevoerd aan de 

Universiteit van Amsterdam. Een dergelijk experiment biedt de mogelijkheid om een 

zodanige controle uit te oefenen op de omstandigheden waaronder de besluitvorming 

plaatsvindt, dat de invloed van afzonderlijke factoren als transparantie en overstapkosten 

kan worden vastgesteld. Door in verschillende sessies van het experiment steeds één factor 

De vraag naar ziektekosten-
verzekeringen is prijs-in-
elastisch in de V.S.. De 
elasticiteit neemt af met 
leeftijd en is hoger voor 
nieuwe werknemers en lager 
voor chronisch zieken. 
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te wijzigen, kan de invloed van deze factor op de beslissing worden gemeten. Bovendien 

kan deze invloed afzonderlijk worden vastgesteld voor diverse typen besluitvormers.  

Het verslag van het experiment valt in verschillende onderdelen uiteen. We 

beginnen met een beschrijving van het experimenteel ontwerp. Daarna geven we een 

globaal overzicht van de mate waarin deelnemers erin zijn geslaagd om de ‘juiste’ 

verzekeringen te kiezen. Vervolgens onderzoeken wij de beslissing om al dan niet over te 

stappen in meer detail. Tenslotte analyseren wij de manier waarop individuen tot de keuze 

van een verzekering komen. Ook hierbij onderzoeken we de rol van transparantie en 

overstapkosten. 

 

4.1. HET EXPERIMENTEEL ONTWERP 

 

Deelnemers en verdiensten 

Deelnemers aan het experiment werden geworven via een database van CREED met 

belangstellenden. Deze ‘subject pool’ bestaat voor het overgrote deel uit studenten.6 In 

totaal namen 148 mensen deel aan het experiment. Hiervan is 63% man. 24% studeert 

economie, 33% studeert bedrijfseconomie of –kunde, 12% studeert psychologie, en 12% 

studeert geneeskunde. Bij de overige 19% zijn veel 

verschillende studierichtingen te vinden. De gemiddelde 

leeftijd van de deelnemers is 21,5 jaar (met een minimum 

van a8 en een maximum van 28). Om daadwerkelijke 

economische consequenties te verbinden aan de beslissingen 

van de deelnemers, konden zij geld verdienen. Hoeveel ze 

verdienden hing af van hun eigen beslissingen, en van diverse loterijen. Dit wordt 

hieronder uitgelegd. Het geld dat deelnemers verdienden werd achteraf daadwerkelijk aan 

                                                
6 Op het eerste gezicht lijkt het wellicht een nadeel dat de deelnemers geen doorsnede van de relevante 
bevolking vormen. Er is echter redelijk veel onderzoek verricht naar het effect van het gebruikmaken van 
studenten als deelnemers. Hieruit blijkt dat het meestal niet uitmaakt (mede doordat het probleem in een 
experiment vaak in abstracte vorm wordt voorgesteld). Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij studenten 
ander gedrag vertonen dan experts die dagelijks met het beslissingsprobleem te maken hebben. Meestal zijn 
experts dan consistenter in hun beslissingen. In sommige gevallen maken de studenten ‘betere’ beslissingen, 
bijvoorbeeld omdat de experts vuistregels uit de praktijk proberen toe te passen die in het experiment niet 
werken. Ook als experts zich iets anders gedragen dan studenten komen de kwalitatieve conclusies van 
experimenteel onderzoek met beide groepen overigens vrijwel altijd overeen. Met andere woorden, 
conclusies als ‘indien de transarantie toeneemt, dan kiezen deelnemers vaker voor de optimale verzekering’ 
worden niet beïnvloed door de keuze van subject pool. 

2/3 van de deelnemers 
is man; de gemiddelde 
leeftijd is 21,5 en een 
kleine meerderheid 
studeert economie of 
bedrijfskunde. Deel-
nemers verdienden 
gemiddeld €17. 
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In iedere ronde krijgt u een vast inkomen van 250 punten. Daarnaast zult 
u iedere ronde punten verliezen; hoeveel punten u verliest hangt af van 
uw keuze en van het toeval. 
In iedere ronde kiest u een verzekering. Verzekeringen verschillen in de 
hoogte van de premie en in de dekkingsvoorwaarden. De premie van uw 
verzekering wordt afgetrokken van uw verdiensten. Daarnaast kunt u 
punten verliezen door gebeurtenissen die niet of niet volledig door uw 
verzekering worden gedekt. 
Hoe groot het risico op een bepaalde gebeurtenis is, hangt af van uw 
profiel. 
Nadat u een verzekering heeft gekozen, bepaalt het toeval (middels de 
computer) voor elke gebeurtenis of deze optreedt, en worden uw 
verdiensten berekend. 

hen uitbetaald. Verdiensten waren gemiddeld van €17,09. Van begin tot eind duurde het 

experiment gemiddeld ongeveer vijf kwartier. 

 

Het beslissingsprobleem 

Het experiment bestaat uit een beslissingsprobleem over 35 ronden. Iedere deelnemer leest 

zelf de instructies7 door en maakt afzonderlijk van alle andere deelnemers zijn of haar 

keuzen. Er is dus geen interactie tussen deelnemers. Iedereen kon dus in eigen tempo 

werken. In iedere ronde kregen deelnemers een vast inkomen van 250 punten. Aan het 

eind van het experiment werden punten in euro’s omgezet tegen een koers van 1 euro per 

200 punten. In iedere ronde kunnen deelnemers ook geld verliezen doordat bepaalde 

gebeurtenissen kunnen optreden (denk aan ziekten of ongevallen). Loterijen worden 

gehouden om te bepalen of gebeurtenissen daadwerkelijk optreden. Hiertegen moeten 

deelnemers zich verzekeren. De beslissing in iedere ronde bestaat uit het kiezen uit een 

aanbod van verzekeringen. In de instructies wordt het probleem als volgt aan de 

deelnemers uitgelegd: 

Het individuele profiel beschrijft de kans dat verschillende gebeurtenissen 

optreden. Er worden zes mogelijke gebeurtenissen onderscheiden, dus het profiel bestaat 

uit zes kansen. Deze kansen kunnen van ronde tot ronde veranderen. Een verandering 

wordt op het scherm van de deelnemer aangegeven doordat naast de (nieuwe) kans de 

oude kans gedurende één ronde in het rood (en kleine font) blijft staan. In het experiment 

onderscheiden we twee typen individuen. De eerste noemen we ‘geleidelijke profiel’. Voor 

deze individuen nemen de kansen op gebeurtenissen langzaam toe van ronde 1 tot en met 
                                                
7 De instructies zijn opgenomen in bijlage 2. 
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35. Voor de tweede groep, ‘plotselinge profiel’ blijven de kansen in de eerste helft min of 

meer constant, nemen dan in enkele ronden sterk toe en 

blijven vervolgens weer constant. Overigens waren de 

deelnemers niet op de hoogte van het bestaan van 

verschillende profielen en het karakter van hun persoonlijk 

profiel. 

 De zes gebeurtenissen worden met hoofdletters A t/m E en Z aangegeven en zijn 

verschillend van aard. A en B zijn gebeurtenissen die niet door elke verzekering worden 

gedekt (in termen van het stelsel van ziektekostenverzekeringen vallen ze dus niet onder de 

basisverzekering. A is een gebeurtenis met kleine kans en grote gevolgen en B een met 

grote(re) kans en kleine(re) gevolgen. C, D, en E worden 

wel door alle verzekeringen gedekt, doch sommige 

polissen kunnen een eigen risico hanteren voor deze 

gebeurtenissen. Gebeurtenis Z, tenslotte, 

vertegenwoordigt meer kwalitatieve eigenschappen van 

de verzekering. De gevolgen kunnen dus variëren van 

verzekering tot verzekering.8 Een deelnemer kiest in elke 

ronde een verzekering. Deze verzekering specificeert voor elke gebeurtenis de 

consequenties van het optreden daarvan. Bijvoorbeeld, een verzekering specificeert een 

premie, en zou vervolgens kunnen leiden tot uitbetaling 0 als A optreedt (A is verzekerd); -

50 als B optreedt (niet verzekerd); een eigen risico van –20 voor gebeurtenissen C,D,E 

tezamen; en –10 voor Z. 

 De profielen (kansen op gebeurtenissen) variëren van ronde tot ronde. Naast de 

twee typen die hierboven zijn beschreven, zijn er kleine wijzigingen van ronde tot ronde. 

Figuur 1 toont de ontwikkeling van de kansen voor de twee typen. Hieruit valt op te maken 

dat de kansen op gebeurtenissen B, C en Z over de ronden stijgen. Dit gebeurt meer 

geleidelijk in het eerste profiel en meer plotseling in het tweede profiel. 

Nadat een deelnemer een verzekering heeft gekozen, wordt middels een loterij 

bepaald of de gebeurtenissen optreden. Figuur 2 laat zien hoe dit is vormgegeven. 

                                                
8 Wij interpreteren Z als een verzameling van kwalitatieve eigenschappen van een polis (bijvoorbeeld het 
aanbod van ziekenhuizen onder contract of de snelheid waarmee declaraties worden afgehandeld) die alleen 
relevant zijn indien een andere gebeurtenis optreedt. Daarom stellen we de kans op Z gelijk aan het 
gemiddelde van de overige kansen. Overigens wordt is loterij die bepaalt of Z optreedt onafhankelijk van de 
overige loterijen. 

Bij het geleidelijke profiel 
nemen de kansen op ‘ziek-
ten’ langzaam maar zeker 
toe. Bij het plotselinge 
profiel nemen de kansen 
op ziekten abrupt toe. 

Mogelijke waarden van de 
gebeurtenissen 
A 0 of –2000 
B 0 of −50 
C -40 Eigen risico: 
D -25 0,−20, of −50 
E -20 
Z 0, -10, or -20 
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FIGUUR 1: ONTWIKKELING VAN DE PROFIELEN 
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LOTERIJEN 
De groene cellen tonen het profiel voor die ronde. In de blauwe cellen staan de dekking 

van de gekozen verzekering. In deze ronde koos de deelnemer voor een verzekering met 

premie 148, geen dekking voor A en B en een eigen risico van 25. De kwalitatieve 

kenmerken (Z) worden gewaardeerd met –10. De loterij wordt uitgevoerd onder het kopje 

‘uitkomst’. Onafhankelijk wordt voor iedere gebeurtenis een getal tussen 1 en 100 

getrokken. Indien het getrokken getal kleiner of gelijk is aan de kans in het profiel, treedt 

de gebeurtenis op. In dit voorbeeld treden A, B en C niet op en E wel. De trekkingen voor 

Z en D zijn nog niet afgerond. 

 

Informatie 

 

De deelnemers krijgen niet alle kenmerken van de polissen direct te zien. Voor de polis die 

ze in de vorige ronde gekozen hadden verschijnt deze informatie direct aan het begin van 

een ronde op het scherm. Dit is te zien in figuur 3A, die het begin van ronde 2 toont voor 

een deelnemer die in ronde 1 gekozen heeft voor verzekering 4. Merk op dat de kenmerken 

voor verzekering 4 zichtbaar zijn. Om de kenmerken van de overige verzekering te leren 

kennen, moet de deelnemer met de muis op de betreffende cel klikken. Dit kost 0.25 punt 

(€0,00125) per klik.9 Figuur 3B laat een voorbeeld zien nadat de deelnemer informatie 

heeft bekeken over verzekering 7 en over alle premies. 

 Naast de profielen kunnen ook de polissen van ronde tot ronde veranderen. In 

tegenstelling tot de profielen wordt bij de polissen een verandering echter niet altijd 

aangegeven. Alleen als er iets verandert in de polis die in de vorige ronde werd gekozen 

ziet de deelnemer dit (doordat het voorgaande getal in rood en kleine font naast het nieuwe 

getal staat). Veranderingen in andere polissen dan die welke in de vorige ronde werd 

gekozen worden niet aangegeven.  

Er is voor gekozen de polissen en profielen in de eerste 5 ronden constant te 

houden. Dit is vooraf bekend aan de deelnemers. Op deze wijze krijgen zij de gelegenheid 

om aan het beslissingsprobleem te wennen. Bovendien wordt op deze wijze een zekere 

‘gewenning’ aan één bepaalde polis mogelijk gemaakt die mogelijk tot 

een status quo bias zou kunnen leiden. Deze situatie is te vergelijken 

                                                
9 Deze minimale kosten zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat deelnemers blind op alles zouden klikken 
zonder er verder naar te kijken.  

In de eerste 
vijf ronden 
veranderen 
profielen en 
polissen niet. 



KEUZEGEDRAG VAN CONSUMENTEN OP DE ZORGVERZEKERINGSMARKT 

 20 

met het gegeven dat Nederlanders in het nieuwe zorgstelsel vooraf een aanbod krijgen van 

de verzekeraar waaraan ze voorheen (vaak voor vele jaren) waren verbonden. 

 

FIGUUR 3: INFORMATIE OVER POLISSEN 

3A: AAN HET BEGIN VAN EEN RONDE 

 
3B: NA INFORMATIE-KLIKKEN 

 
 

Treatments: Transparantie en Overstapkosten 

In het onderzoek wordt een tweetal treatments of condities vergeleken. Een eerste 

vergelijking bestaat uit de transparantie van de markt voor verzekeringen. Dit is 

vormgegeven door sommige individuen een keuze uit vier polissen voor te leggen en 

anderen een keuze uit 10, waarbij de laatste minder transparant wordt geacht.10 Een tweede 

treatment betreft de hoogte van de overstapkosten. Sommige deelnemers kunnen kosteloos 
                                                
10 De 4 polissen van de transparante conditie zijn geselecteerd uit de 10 van de intransparante sessies. 
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overstappen van de ene op de andere verzekering. Voor andere deelnemers geldt dat ze 10 

punten moeten betalen voor elke keer dat ze overstappen. Tabel 1 geeft een overzicht van 

het aantal individuen van beide typen dat aan de verschillende treatment-combinaties heeft 

meegedaan. Ieder individu heeft 35 ronden gespeeld waarin telkens een verzekering moest 

worden gekozen. 

 

TABEL 1: AANTAL DEELNEMERS PER TREATMENT 

 Overstapkosten zijn 0 Overstapkosten zijn 10 
4 polissen 20 met geleidelijk profiel 

20 met plotseling profiel 
17 met geleidelijk profiel 
17 met plotseling profiel 

10 polissen 21 met geleidelijk profiel 
16 met plotseling profiel 

20 met geleidelijk profiel 
17 met plotseling profiel 

 

 

 

4.2. RESULTATEN: DE KWALITEIT VAN DE KEUZE 

 

Optimale Keuze 

 

Omdat de kansen op gebeurtenissen vastliggen en de gevolgen ook, kan voor iedere 

combinatie van polis en profiel in iedere ronde de verwachte waarde worden berekend. 

Merk op dat dit een negatief getal is (de premie moet worden betaald en daarboven kan 

geld worden verloren als bepaalde gebeurtenissen optreden). Door bij dit verwachte verlies 

in een ronde de verdiensten (250 punten) op te tellen krijgen we de verwachte verdiensten 

per ronde. Uit de set van polissen beschikbaar voor een deelnemer kan dan worden 

vastgesteld welke de hoogste verwachte verdiensten genereert. We noemen dit de optimale 

polis voor de ronde.  

Figuur 4 laat voor de verschillende treatments de verwachte verdiensten per ronde 

zien voor ieder van de twee profielen, indien telkens gekozen wordt voor de optimale 

polis. Merk op dat het voor de optimale polis niet uitmaakt of er al dan niet overstapkosten 

worden verrekend (uiteraard kan dit wel van invloed zijn op de vraag of het de moeite 

loont om over te stappen; hier komen we later op terug). Allereerst valt in deze figuren op 

dat de optimale verdiensten afnemen. Dit vertegenwoordigt de daling van de gezondheid 

met de loop der jaren. Een kleurverandering geeft aan dat de optimale polis verandert in 
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die ronde. Om het optimale pad te bereiken moeten deelnemers afhankelijk van hun type 

en het aantal polissen 20-34% van de ronden van polis veranderen. Ook zijn de verwachte 

verdiensten iets hoger indien er 10 polissen zijn dan wanneer er 4 zijn (dit komt natuurlijk 

omdat in sommige ronden de polis die optimaal is bij 10 verzekeringen niet gekozen kan 

worden bij 4 verzekeringen). 

 

Als eerste maat voor de kwaliteit van de keuze bepalen wij de verwachte verdiensten voor 

de door deelnemers gekozen polissen.11 Wij vergelijken deze waarnemingen met de 

optima zoals aangegeven in figuur 4. Deze vergelijking wordt apart gedaan in figuur 5 

voor  iedere  treatment-profiel combinatie.  Iedere deelfiguur  geeft het optimale  pad,  het  

  

 

FIGUUR 4: OPTIMALE POLISSEN 
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11 Wij geven er de voorkeur aan, de verwachte verdiensten te bekijken in plaats van de werkelijke verdien-
sten om te voorkomen dat de conclusies worden vertekend door toevallige uitkomsten van de loterij die 
bepaalt of gebeurtenissen optreden.  

      geleidelijk profiel 

      plotseling profiel 
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10 polissen
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minimale pad (de verdiensten indien in iedere ronde de slechtste polis wordt gekozen), het 

mediaan van de geobserveerde verwachte verdiensten en de laagste geobserveerde 

(verwachte) verdiensten. Omdat er altijd wel iemand was die het optimum voor de ronde 

koos, valt het maximum van de waargenomen verwachte diensten samen met het optimale 

pad. 

 

 



KEUZEGEDRAG VAN CONSUMENTEN OP DE ZORGVERZEKERINGSMARKT 

 24 

FIGUUR 5: KWALITEIT VAN DE WAARGENOMEN KEUZEN 
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4 polissen, zonder overstapkosten:
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4 polissen, met overstapkosten:
Geleidelijk Profiel

0

20

40

60

80

100

120

140
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

 
 

4 polissen, met overstapkosten:
Plotseling Profiel

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

 
 
    Hoogst mogelijke verwachte winst (optimum) 

   Laagst mogelijke verwachte winst 
   Mediaan waargenomen verwachte winst 
   Laagst waargenomen verwachte winst 



KEUZEGEDRAG VAN CONSUMENTEN OP DE ZORGVERZEKERINGSMARKT 

 26 

10 polissen, zonder overstapkosten:
Geleidelijk Profiel

0

20

40

60

80

100

120

140
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

10 polissen, zonder overstapkosten:
Plotseling Profiel

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
`

 
 

 

 

 

 

 

   Hoogst mogelijke verwachte winst (optimum) 
   Laagst mogelijke verwachte winst 
   Mediaan waargenomen verwachte winst 
   Laagst waargenomen verwachte winst 



KEUZEGEDRAG VAN CONSUMENTEN OP DE ZORGVERZEKERINGSMARKT 

 27 

10 polissen, met overstapkosten:
Geleidelijk Profiel 
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Uit figuur 5 kunnen de volgende conclusies getrokken worden. Op de eerste plaats worden 

de risico’s van een verkeerde beslissing toe met de ronden. Dit blijkt uit het feit de het 

verschil tussen het optimum en de slechts mogelijke keuze gemiddeld genomen toeneemt. 

Het equivalent hiervan in de praktijk is dat het belangrijker wordt om de juiste verzekering 

te vinden, naarmate je ouder wordt.  

Ten tweede, bij vier polissen gebeurt het vaker dat minstens de helft van de 

deelnemers de beste verzekering vindt dan bij tien polissen (minstens de helft kiest het 

optimum wanneer de mediaan van de waargenomen verwachte winst samenvalt met het 

optimum). Bij tien polissen is het wel zo dat het mediaan in het algemeen dichter bij het 

optimum ligt in latere ronden dan in het begin, hetgeen opmerkelijk is gegeven de 

toegenomen risico’s. Het lijkt erop dat veel mensen na verloop van tijd in staat zijn betere 

beslissingen te nemen. 

Ten derde gebeurt het opvallend vaak dat er deelnemers zijn die de slechtst 

mogelijke optie kiezen. Opmerkelijk genoeg gebeurt dit vaker als er geen overstapkosten 

zijn dan wanneer er moet worden betaald bij een overstap. 

 Tenslotte is er op het eerste gezicht geen systematisch verschil tussen de twee 

profielsoorten. Ook is er op het oog geen systematisch effect wanneer de optimale polis 

verandert (dat wil zeggen dat iemand moet overstappen om op het optimale pad te blijven). 

Het zou kunnen zijn dat er effecten zijn die op het oog niet zichtbaar zijn in figuur 5. 

Daarom onderzoeken we nu met statistische technieken welke systematische effecten er in 

onze dat zijn waar te nemen.  

 We kunnen voor ieder individu natuurlijk haar gemiddelde verwachte waarde 

berekenen over alle ronden. Dit is echter moeilijk te vergelijken tussen diverse treatments 

en tussen de twee profielen, omdat het optimale verwachte waarde verschilt (zie figuur 4). 

Daarom bepalen we voor ieder individu het de verwachte verdiensten gesommeerd over 

alle gekozen verzekeringen en vergelijken dit met het optimum dat ze (in verwachte 

waarde) hadden kunnen bereiken in verschillende treatments. Tabel 2 geeft de gemiddelde 

percentages gemeten voor individuen in de verschillende treatments. Het getal in rood 

geeft het gemiddelde voor deelnemers met het geleidelijke profiel en het getal in blauw 

voor het plotselinge profiel. Het gemiddelde voor alle deelnemers is in het zwart 

weergegeven. 
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TABEL 2: BEREIKTE PERCENTAGE VAN OPTIMALE VERWACHTE WAARDE* 

 Overstapkosten zijn 0 Overstapkosten zijn 10 
4 polissen 92.4%   92.9%   92.7% 95.0%   91.4%   93.2%  
10 polissen 89.0%   86.5%   87.9% 90.3%   87.9%   89.2% 
*Percentages in rood hebben betrekking op het geleidelijke profiel; percentages in blauw 
hebben betrekking op het plotselinge profiel. Percentages in het zwart zijn geaggregeerd over 
beide profielen.   
 

Uit niet-parametrische Mann-Whitney toetsen blijkt dat het verschil in percentage tussen 

de twee profielen in geen van de cellen statistisch significant is op 10%-niveau. Om 

vervolgens te testen of de treatments (transparantie en overstapkosten) van invloed zijn op 

de verwachte percentages voegen wij de waarnemingen van beide profielen samen. Als we 

vervolgens voor 4 of 10 polissen apart toetsen of de overstapkosten effect hebben op de 

verwachte winst dan blijkt dit niet het geval te zijn (Mann-Whitney toetsen, 10%-

significantie). Andersom is er echter wel een significant effect. Voor zowel de situatie met 

als de situatie zonder overstapkosten blijkt het aantal polissen uit te maken. Voor deze 

twee vergelijkingen blijkt dat men bij 10 polissen significant minder van de optimale winst 

weet te bereiken dan bij 4 polissen (in beide gevallen significant op 1%-niveau).  

 

FIGUUR 6: HET EFFECT VAN TRANSPARANTIE 
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De kwaliteit van de keuzes neemt dus af wanneer het aantal polissen toeneemt 

(transparantie vermindert). In de praktijk zal meer keus echter ook betekenen dat voor een 

specifieke groep consumenten een betere polis ter beschikking komt. Het gecombineerde 

effect van meer keus hangt af van de grootte van beide effecten. Wanneer het aantal 

polissen toeneemt, zonder dat de extra polissen voldoende verschillen van de bestaande, 

zal het negatieve effect (lagere kwaliteit beslissing) overheersen. Wanneer er echter 

fundamenteel betere polissen tussen de extra polissen, kan het gecombineerd effect positief 

zijn. In figuur 6 wordt de gemiddelde verdiensten van de deelnemers in de verschillende 

treatments, over de ronde weer gegeven. Het beeld is in allevier de grafieken gelijk: in de 

eerste 20 ronden zijn de verdiensten hoger bij 4 polissen dan bij 10 polissen. In de laatste 

7-8 ronden zijn de verdiensten echter juist hoger bij 10 polissen. Deze resultaten laten zien 

dat het zowel mogelijk is dat meer keus de welvaart vermindert door de lagere kwaliteit 

van de keuzes, als verhoogt, door de beschikbaarheid van betere polissen. Wat in de 

praktijk het gecombineerd effect zal zijn, is niet op basis van dit experiment te zeggen. 

De analyse op geaggregeerd niveau kan echter vertekend zijn omdat er verschillen 

kunnen zijn tussen deelnemers (bijvoorbeeld gerelateerd aan hun studierichting, geslacht 

of risicohouding). Bovendien kan de prestatie (verwachte winst) zich over de ronden 

ontwikkelen. Om deze reden hebben wij een regressieanalyse uitgevoerd om de verwachte 

winst als percentage van de optimale winst te verklaren. Wij hebben deze apart uitgevoerd 

voor de twee profielen, om de mogelijkheid open te houden dat de reactie op verklarende 

variabelen verschilt. Als achtergrondvariabelen gebruiken we dummy variabelen die de 

treatment aangeven (wel of geen overstapkosten en 4 of 10 polissen); het nummer van de 

ronde (om een ontwikkeling over de tijd mee te nemen); en de achtergrondvariabelen 

geslacht, leeftijd, en studierichting (vertegenwoordigd door 4 dummy variabelen). Ook 

nemen we een variabele in de regressie op die de risicohouding van het individu meet.12 

Vanwege de herhaalde waarnemingen per individu gebruiken we het zogeheten ‘random 

effects’ model voor deze regressie Tabel 3 geeft de resultaten. 

 

                                                
12 Wij hebben de risico-houding gemeten in een korte test aan het eind van het experiment. Appendix B 
beschrijft hoe dit in zijn werk gaat.  
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- Vrouwen maken 
slechtere keuzen 

- Meer risico’s 
durven nemen 
leidt tot betere 
keuzen 

TABEL 3: REGRESSIERESULTATEN VERWACHTE WINST* 

Variabele Geleidelijk Profiel Plotseling Profiel 
Ronde −.0054 (18.3)*** −0.0096 (24.0)*** 
Aantal polissen −.0033 (1.68)* −.0127 (3.57)*** 
Overstapkosten .0037 (3.22)*** −.0012 (0.60) 
Inconsistente risicomaat .0218 (0.59) −.1185 (2.33)** 
Risicoaversie .0057 (1.54) −.0162 (2.70)*** 
Vrouw −.0189 (1.42) −.0459 (1.94)** 
Leeftijd .0010 (0.44) −.0022 (0.51) 
Studeert economie .0128 (0.71) −.0143 (0.46) 
Studeert bedrijfseconomie −0014 (0.08) −.0241 (0.84) 
Studeert psychologie −.0085 (0.36) −.0467 (1.28) 
Studeert geneeskunde .0340 (1.66)* −.0010 (0.03) 
Constante term .9530 (16.7)*** 1.295 (12.7)*** 
* Geschat is met GLS de regressievergelijking πit = SiX’itβ + µi + eit, waar i het individu aangeeft en t de 
ronde. πit is de behaalde verwachte winst als percentage van het optimale verwachte winst. X’ is een vector 
van onafhankelijke variabelen en e is een normaal verdeelde storingsterm. µi is een individueel specifiek 
(normaal verdeelde) storingsterm die corrigeert (via random effects) voor herhaalde keuzen bij hetzelfde 
individu. De betekenis van de onafhankelijke variabelen wordt gegeven in Appendix C. Merk op dat 
studenten die een ander dan de hier onderscheiden richtingen opleidingen volgen in de constante term zijn 
vertegenwoordigd. Absolute z-waarden staan tussen haakjes. Statistische significantie wordt aangegeven met 
asterisken: *= 10%-niveau; **= 5%-niveau; ***=1%-niveau. 
 

Uit de resultaten van de regressie blijkt op de eerste plaats een sterker effect van de 

treatments dan voorheen. Het aantal polissen heeft voor beide profielen een negatief effect 

op de kwaliteit van de keuze, hetgeen de conclusie naar 

aanleiding van tabel 2 bevestigt. Voor het geleidelijke 

profiel blijken overstapkosten een positieve invloed te 

hebben op het resultaat: deelnemers maken dan betere 

beslissingen (relatief ten opzichte van de mogelijkheden).  

Mogelijke oorzaken hiervan worden in paragraaf 4.3 

besproken. 

 Wat de achtergrondvariabelen betreft lijkt er weinig 

invloed te zijn van de studierichting of leeftijd.13 Vrouwen 

lijken (vooral in het plotselinge profiel) enigszins slechtere 

keuzen te maken dan mannen. Het risicoprofiel blijkt niet van 

                                                
13 Wat leeftijd betreft kan dit te maken hebben met de beperkte variantie in onze groep deelnemers. Merk 
echter op dat het geen doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de keuze van verzekeringen 
gerelateerd is aan de leeftijd. Zolang leeftijd niet van invloed is op de overige vergelijkingen die wij maken 
is deze selectie verder van geen belang. 

- De relatieve kwaliteit 
van de beslissing 
neemt af met het aan-
tal polissen 

- Voor het geleidelijke 
profiel hebben over-
stapkosten een posi-
tieve invloed op de 
kwaliteit  
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invloed te zijn op de kwaliteit van de keuze van deelnemers met een geleidelijk profiel 

maar heeft wel een effect voor het plotselinge profiel. In dat geval leiden meer 

risicoaversie of inconsistentie in de risicohouding tot slechtere prestaties. Omgekeerd geldt 

dus dat een grotere bereidheid om risico’s te nemen leidt tot betere keuzen. 

 

 

4.3. RESULTATEN: OVERSTAPPEN 

 

In deze subparagraaf nemen we de beslissing om over te stappen onder de loep. We 

beginnen met een overzicht van het aantal keren dat in de verschillende treatments is 

overgestapt (merk op dat men in 35 ronden maximaal 34 keer kan overstappen). Tabel 4 

geeft het gemiddeld aantal overstappen voor beide profielen en onderverdeeld naar 

treatments. De kleurenindicaties zijn hetzelfde als in tabel 2.  

 

TABEL 4: AANTAL KEREN OVERGESTAPT NAAR NIEUWE VERZEKERING* 

 Overstapkosten zijn 0 Overstapkosten zijn 10 
4 polissen 11.8   12.1   12.0 7.9   7.3   7.6  
10 polissen 16.2   15.9   16.1 9.0   8.1   8.6 
*Cijfers in rood hebben betrekking op het geleidelijke profiel; cijfers in blauw hebben 
betrekking op het plotselinge profiel. Cijfers in het zwart zijn geaggregeerd over beide 
profielen.   
 

Evenals bij de kwaliteit van de beslissing zien wij geen verschil tussen beide profielen in 

het aantal keren dat ze overstappen. Als we vervolgens data van beide groepen aggregeren 

en voor 4 of 10 polissen apart toetsen of de overstapkosten effect hebben op de het aantal 

keren dat wordt overgestapt dan blijkt dat voor zowel 4 al 10 polissen, er significant (op 

1%-niveau; Mann-Whitney) minder wordt overgestapt als er kosten aan verbonden zijn. 

Andersom is er alleen een significant effect (5%-niveau, Mann-Whitney) als er geen 

overstapkosten zijn. In dat geval stapt men vaker over naarmate er meer polissen zijn. 

Merk op dat het optimaal aantal overstappen afhankelijk van de conditie en het profiel ligt 

tussen 7 en 12. Het lijkt erop dat men als er geen overstapkosten zijn te vaak kiest voor een 

nieuwe verzekering, vooral met een geleidelijk profiel. In de vorige subparagraaf merkten 

we op dat overstapkosten bij het geleidelijke profiel leiden tot beter resultaten. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is nu dat de overstapkosten het overdadige overstappen 

kunnen mitigeren. 
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 Ook hier corrigeren we voor mogelijke effecten van achtergrondvariabelen door de 

keuze om in een ronde over te stappen te verklaren met behulp van een (random effects) 

regressievergelijking. Bij deze regressie wordt de kans om over te stappen verklaard aan 

de hand van een aantal onafhankelijke variabelen. Natuurlijk kan een reden om over te 

stappen zijn, dat de bestaande polis en/of het profiel is veranderd. Daarom nemen wij ook 

onafhankelijke variabalen op die een dergelijke verandering meten. Tabel 5 geeft de 

resultaten.  

 Nog meer dan bij het verklaren van de verwachte winst (tabel 3) blijkt ook hier 

weer dat de treatments een sterk effect hebben. De kans om over te stappen is groter 

naarmate er meer polissen zijn (dit valt eenvoudigweg te verklaren uit het feit dat er meer 

mogelijkheden zijn om op over te stappen) en de kans neemt af met de kosten. In dit 

opzicht hebben overstapkosten dus een remmende werking. Als de huidige polis haar 

voorwaarden verandert, vergroot dit zeer 

aanzienlijk de kans om over te stappen. Een 

verandering in het profiel vergroot deze kans 

alleen als het een plotselinge verandering is. In 

het geleidelijke profiel leiden veranderingen in de 

kansen op gebeurtenissen niet tot een significante 

verandering in de kans om over te stappen. In tegenstelling tot het plotselinge profiel geldt 

voor het geleidelijke profiel wel dat de kans 

om over te stappen afneemt naarmate men 

meer afkerig is van het nemen van risico’s. 

Tenslotte lijken vrouwen eerder over te 

stappen in het plotselinge profiel dan 

mannen.14 

 

                                                
14 Voor het geleidelijke profile lijkt het er ook op dat studenten psychologie meer kans hebben om over te 
stappen. Gegeven wij een dergelijke dat dit resultaat nergens anders bevestigd zien, beschouwen we het als 
een statistisch artifact. 

De kans op overstappen neemt 
- toe met het aantal polissen  
- af met de kosten  
- toe met veranderingen in de 

huidige polis  
- toe met plotselinge 

veranderingen in het profiel  

De kans op overstappen  
- neemt af met risico-aversie bij 

geleidelijke veranderingen  
- is hoger voor vrouwen (met plotseling 

profiel) 
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TABEL 5: REGRESSIERESULTATEN OVERSTAPPEN* 

Variabele Geleidelijk Profiel Plotseling Profiel 
Ronde .0006 (0.21) .0026 (0.88) 
Aantal polissen .0646 (3.31)*** .0662 (2.83)*** 
Overstapkosten −.0643 (5.65)*** −.0595 (4.62)*** 
Profiel veranderd −.1004 (1.63) .1733 (2.68)*** 
Vorige polis veranderd 1.231 (16.8)*** 1.286 (18.3)*** 
Inconsistente risicomaat −.2394 (0.61) −.0469 (0.14) 
Risicoaversie −.0654 (1.80)* .0117 (0.30) 
Vrouw .0699 (0.54) .3456 (2.23)** 
Leeftijd −.0163 (0.71) −.0014 (0.05) 
Studeert economie .1703 (0.96) −.1909 (0.94) 
Studeert bedrijfseconomie .1714 (1.04) −.0943 (0.50) 
Studeert psychologie .4730 (2.06)** −.1201 (0.51) 
Studeert geneeskunde −.1845 (0.91) −.1549 (0.63) 
Constante term −.3394 (0.60) −1.181 (1.75)* 
* Geschat is met ML de probit-regressievergelijking Prit = Φ(SiX’itβ + µi) waar i het individu aangeeft en t 
de ronde. Prit is de kans dat i in t overstapt. Φ geeft de cumulatieve normale verdeling; X’ is een vector van 
onafhankelijke variabelen en µi is een individueel specifiek (normaal verdeelde) storingsterm die corrigeert 
(via random effects) voor herhaalde keuzen bij hetzelfde individu. De betekenis van de onafhankelijke 
variabelen wordt gegeven in Appendix C. Merk op dat studenten die een ander dan de hier onderscheiden 
richtingen opleidingen volgen in de constante term zijn vertegenwoordigd. Absolute z-waarden staan tussen 
haakjes. Statistische significantie wordt aangegeven met asterisken: *= 10%-niveau; **= 5%-niveau; 
***=1%-niveau. 
 

4.4. RESULTATEN: INFORMATIEVERWERVING 

In deze subparagraaf onderzoeken wij hoe deelnemers informatie tot zich nemen en of de 

wijze van informatieopname invloed heeft op de verwachte winst en/of de kans om over te 

stappen. Wij kijken achtereenvolgens naar de tijd die voor een beslissing is genomen, het 

aantal informatiecellen dat is bekeken, welke cellen zijn bekeken en de richting waarop 

informatie is gezocht. 

 

Tijd 

Wij meten de tijd voor het nemen van een beslissing als het aantal seconden tussen het 

verschijnen van het keuzeprobleem tot het kiezen van een verzekering. Omdat verwacht 

mag worden dat deelnemers na verloop van tijd meer ervaring krijgen in het nemen van 

beslissingen, maken wij onderscheid tussen de eerste 20 ronden en de laatste 15 ronden. 

Tabel 6 geeft de gemiddelden per treatment.  
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TABEL 6: BENODIGDE TIJD VOOR BESLISSING* 

 Overstapkosten zijn 0 Overstapkosten zijn 10 
4 polissen Ronde 1-20:   19.5   20.7   20.1 

Ronde 21-35: 14.6   17.3   16.0 
Ronde 1-20:   21.8   23.5   22.6 
Ronde 21-35: 17.6   22.4   20.0 

10 polissen Ronde 1-20:   26.1   28.5   27.2 
Ronde 21-35: 22.4   24.8   23.4 

Ronde 1-20:   26.7   28.4   27.5 
Ronde 21-35: 22.5   33.4   27.5 

*Cijfers in rood hebben betrekking op het geleidelijke profiel; cijfers in blauw hebben betrekking op 
het plotselinge profiel. Cijfers in het zwart zijn geaggregeerd over beide profielen.   
 

Opnieuw hebben we met Mann-Whitney toetsen gekeken of er significante verschillen zijn 

tussen beide profielen. Dit is niet het geval. Beide typen doen even lang over de 

beslissingen, noch in ronde 1-20, noch in 21-35 zijn er in treatment-combinatie verschillen 

op 10%-niveau. We aggregeren daarom verder de data voor beide typen. Met behulp van 

een Wilcoxon-toets kunnen we vervolgens nagaan of er verschillen zijn tussen vroege en 

late ronden. Dit blijkt het geval te zijn. Bij 4 polissen/overstapkosten 0 wordt significant 

minder lang nagedacht in ronden 21-25 (1%-niveau). Bij zowel 

4 polissen/overstapkosten 10 als 10 polissen/overstapkosten 0 

is het verschil significant op 5%-niveau. Alleen als er 10 

polissen zijn met overstapkosten doet men er de laatste 20 

ronden even lang over om een beslissing te nemen als in de 

eerste 20 ronden. 

 Tenslotte onderzoeken wij of de treatment uitmaakt in de tijd die genomen wordt 

om na te denken. Voor overstapkosten is dit niet het geval. Zowel als er 4 polissen zijn als 

wanneer er 10 zijn geldt dat er niet significant (op 10%-niveau) langer of korter wordt 

nagedacht met overstapkosten dan zonder (Mann-Whitney toetsen voor ronden 1-20 en 21-

35 apart getoetst). Daarentegen maakt het aantal polissen wel uit. Zowel zonder 

overstapkosten (5%-niveau) als met overstapkosten (10%-niveau) denkt men significant 

langer na bij 10 polissen dan bij 4 polissen. Dit geldt op 

basis van Mann-Whitney toetsen voor zowel de eerste 

als de laatste ronden. 

 

Aantal informatiecellen 

Deelnemers kunnen informatie krijgen over de verschillende verzekeringen door met de 

muis op de blauwe cellen te klikken (zie figuur 3). In figuur 7 tonen we als voorbeeld de 

keuzen  van  een  deelnemer met een  geleidelijk profiel  in ronde 29. Het betreft iemand  

In het algemeen 
neemt men sneller 
beslissingen in latere 
ronden. Dit is alleen 
niet het geval bij 10 
polissen plus over-
stapkosten.  

Bij 10 polissen denkt men 
langer na dan bij 4 polissen 
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FIGUUR 7: VOORBEELD VAN EEN DEELNEMER  

7A: AAN BEGIN VAN RONDE 29 

 
 

7B: GEVRAAGDE INFORMATIE IN RONDE 29 

 
 

(een 25-jarige, vrouwelijke studente economie) in een sessie met 10 polissen en zonder 

overstapkosten. Ronde 29 begint met het scherm dat in figuur 7A is te zien. Hieruit valt op 

te maken dat, vergeleken met ronde 28, de kansen op gebeurtenissen Z, B, en C zijn 

veranderd. In ronde 28 koos deze deelneemster polis 2. In ronde 29 is de premie verhoogd 
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van 153 tot 182 en is gebeurtenis B verzekerd (dat was het in ronde 28 niet). In ronde 29 

geeft 8 de hoogste verwachte winst (60.97 punten).Figuur 6B toont het scherm nadat deze 

deelneemster klaar was met informatie vragen. Dit betrof achtereenvolgens alle waarden in 

de B-rij (van polis 1, en 3 tot en met 10). Vervolgens werd de premie van polissen 1, 5 8 

en 10 bekeken, en het eigen risico van deze 4 polissen. Van polis 5 werd vervolgens nog 

de Z-waarde bekeken. Hierna werd gekozen voor polis 5. Merk op dat deze polis werd 

gekozen zonder dat de waarde in de A-rij werd bekeken! De verwachte winst voor polis 5 

is 59.88, dat is 98.2% van het hoogst haalbare (polis 8). Merk op dat polis 5 van polis 8 

verschilt door een hogere premie en een lager eigen risico. 

 Één manier om het informatie-zoekgedrag te beschrijven is te kijken naar het aantal 

cellen dat een individu bekijkt.15 Het individu van figuur 7 bekeek in ronde 29 

bijvoorbeeld 18 cellen (de steeds vertoonde vorige polis wordt niet meegeteld). Tabel 7 

geeft de gemiddelde aantallen polissen voor de verschillende treatments. 

 

TABEL 7: AANTAL CELLEN BEKEKEN* 

 Overstapkosten zijn 0 Overstapkosten zijn 10 
4 polissen 3.34   4.86   4.10 4.13   4.15   4.14 
10 polissen 5.97   6.96   6.40 6.48   7.44   6.92 
*Cijfers in rood hebben betrekking op het geleidelijke profiel; cijfers in blauw hebben 
betrekking op het plotselinge profiel. Cijfers in het zwart zijn geaggregeerd over beide 
profielen.   
 

Als we het aantal cellen bekeken door deelnemers met een geleidelijk profiel vergelijken 

met dat van mensen met een plotseling profiel dan zijn er geen significante verschillen op 

5%-niveau.16 Het hangt ook niet significant af van de overstapkosten (noch voor 4 

polissen, noch voor 10 polissen significant op 10%-niveau. 

Het aantal polissen maakt wel uit. Bij meer polissen wordt 

er meer informatie bekeken. Zonder overstapkosten is het 

verschil significant op 5%-niveau, met overstapkosten op 

1%-niveau (alle conclusies gebaseerd op Mann-Whitney 

toetsen). Merk echter op dat het aantal cellen met 

                                                
15 Het komt geregeld voor dat een deelnemer in een ronde helemaal geen informatie bekijkt (dit zien we in 
48% va de gevallen gebeuren). Er is hierin geen verschil tussen treatments of profile-soorten. 
16 In het geval van 4 polissen en geen overstapkosten bekijken mensen met een geleidelijk profile significant 
minder cellen dan hen met een plotseling profile, op 10%-niveau. Omdat dit verschil verder nergens opduikt 
beschouwen we het als een statistisch artifact.  

Als er meer polissen zijn 
wordt er in absolute termen 
meer informatie gezocht. 
Ten opzichte van het aantal 
beschikbare informatie-
cellen wordt er echter 
minder informatie gezocht 
bij 10 polissen dan bij 4. 
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informatie veel hoger is bij 10 polissen (48 cellen) dan bij 4 polissen (18 cellen). Als we 

kijken welk percentage van de aanwezige cellen wordt bekeken dan is dat zonder 

overstapkosten gemiddeld 22.8% bij 4 polissen en 13.3% bij 10 polissen; met 

overstapkosten is het percentage 23.0% bij 4 polissen en 14.4% bij 10 polissen. Beide 

relatieve verschillen zijn significant (5%-niveau zonder overstapkosten en 1%-niveau als 

overstapkosten 10 zijn).  

  

Soort informatie 

 

Ieder individu kan verschillende soorten informatie ophalen. Het individu in figuur 7 heeft 

bijvoorbeeld 4 keer de premie opgevraagd,  1 keer de gevolgen van gebeurtenis 6, 9 keer 

de gevolgen van gebeurtenis B en 4 keer het eigen risico van een polis. Merk op dat het 

maximaal aantal keren dat zij per informatie soort had kunnen kijken 9 is.17  

 In tabel 8 geven we per informatiesoort het aantal informatie klikken weer als 

percentage van het maximum, waarbij we onderscheid maken tussen situaties met 4 

polissen (maximum is 3 klikken per soort) en 10 polissen (maximum is 9 klikken per 

soort).18 Een eerste conclusie die uit de tabel valt te trekken is dat de lagere fractie 

informatie-klikken die we hierboven hebben geconstateerd op geaggregeerd niveau, geldt 

voor elf informatiesoort.  

 

TABEL 8: FRACTIE VAN CELLEN BEKEKEN 

 4 polissen 10 polissen 
% premie bekeken 46,1% 28,5% 
% Z bekeken 18,8% 7,6% 
% A bekeken 18,8% 9,2% 
% B bekeken 22,9% 12,5% 
# eigen risico bekeken 22,2% 17,9% 
 

Met behulp van Wilcoxon-toetsen kunnen we (afzonderlijk voor 4 en 10 polissen) 

paarsgewijs nagaan of de verschillen tussen informatiesoorten significant zijn. Zo is bij 4 

polissen de 46,1% voor premie significant (1%-niveau) groter dan de 22,9% voor 

                                                
17 Daarnaast kan ieder individu kijken naar de gevolgen van gebeurtenissen C, D en E. Deze zijn voor alle 
polissen hetzelfde en veranderen niet van ronde tot ronde. Daarom laten wij deze cellen verder buiten 
beschouwing.  
18 We maken in table 8 geen onderscheid in situaties met en zonder overstapkosten omdat Mann-Whitney 
toetsen aangeven dat deze kosten noch voor 4 polissen, noch voor 10 polissen van significante invloed is op 
het percentage van de cellen dat is bekeken (dit geldt voor ieder informatiesoort).  
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gebeurtenis B. Door de percentages van hoog naar laag te rangschikken, kunnen we 

vervolgens een rangorde aanleggen in het belang van de informatiesoorten voor het kiezen 

van een polis. In deze rangorde geeft ‘>x’ aan dat en verschil significant is op x%-niveau 

en ‘~’ dat een (eventueel) verschil niet statistisch significant is op 10%-niveau. Wij 

vinden: 

   - 4 POLISSEN:  premie >1 gebeurtenis B ~ eigen risico >5 gebeurtenis A ~ gebeurtenis Z 

  - 10 POLISSEN: premie >1 eigen risico  ~ gebeurtenis B >5 gebeurtenis A >5 gebeurtenis Z 

Merk op dat de resultaten voor beiden aantal polissen ongeveer gelijk zijn. Het meest 

wordt gekeken naar de premie en het minst naar de 

gevolgen van gebeurtenis Z. Gebeurtenis B en het eigen 

risico komen met gelijk gewicht op plaats twee. Merk op 

dat gebeurtenis B een voorval beschrijft dat met redelijk 

grote kans voorkomt maar waarvan de (financiële) 

gevolgen beperkt zijn. Het kan via aan aanvullende verzekering worden gedekt. Een 

voorbeeld van een dergelijke gebeurtenis is de noodzaak voor fysiotherapie. 

 

Zoekrichting  

 

Deelnemers kunnen op verschillende manieren zoeken naar informatie (zie de 

literatuurbeschrijving in paragraaf 3.1). Wie kenmerkgeblaseerd zoekt kijkt in eerste 

instantie voor alle polissen hoe ze op een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld de premie) 

scoren en kijken dan verder. Zo zocht de deelneemster van figuur 7 in ronde 29 op basis 

van achtereenvolgens gebeurtenis B (waarna een voorselectie werd gemaakt), de premie en 

het eigen risico.  

 Merk op dat, in ons opzet, iemand die op basis van kenmerken zoekt in het 

algemeen in horizontale richting van één cel naar de volgende gaat bij het oproepen van 

informatie. Wie daarentegen alternatiefgebaseerd zoekt (dat wil zeggen alle kenmerken 

van één polis bekijkt voordat naar de volgende polis wordt gekeken) roept informatie in 

verticale richting. Daarom zegt het aantal horizontale stappen in vergelijking tot het aantal 

verticale stappen iets over de zoekstrategie. Wij definiëren dan ook een variabele richting 

als het verschil tussen het aantal horizontale stappen dat is gezet en het aantal verticale 

Het meest kijken deelne-
mers naar informatie over 
de premie, gevolgd door 
informatie over het eigen 
risico en gebeurtenis B 
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stappen.19 Bijvoorbeeld, de deelneemster van figuur 7 zet eerst 8 horizontale stappen, 

vervolgens een stap die niet meetelt, vervolgens 3 horizontale stappen, opnieuw een stap 

die niet meetelt, weer 3 horizontale stappen en tenslotte een stap die niet meetelt. In totaal 

zijn dit 14 horizontale stappen en 0 verticale stappen, dus verschil=14. Tabel 9 geeft de 

gemiddelde waarden voor de variabele verschil. Om de cijfers niet te laten vertekenen door 

ronden waarin niet of nauwelijks naar informatie is gekeken (het aantal informatieklikken 

is hierboven al geanalyseerd) bekijken we alleen de ronden waarin 2 cellen of meer zijn 

bekeken door de deelnemer (dit was het geval in 2394 van de 5180 waarnemingen20). De 

vraag die we hiermee proberen te beantwoorden is daarmee: índíen een deelnemer zoekt, 

welke strategie volgt hij of zij dan? 

 

TABEL 9: VERSCHIL TUSSEN HORIZONTALE EN VERTICALE ZOEKSTAPPEN* 

 Overstapkosten zijn 0 Overstapkosten zijn 10 
4 polissen 1.10   0.38   0.74 0.90   -0.26   0.34 
10 polissen 2.53   5.52   3.85 4.80    3.96   4.41 
*Cijfers in rood hebben betrekking op het geleidelijke profiel; cijfers in blauw hebben 
betrekking op het plotselinge profiel. Cijfers in het zwart zijn geaggregeerd over beide 
profielen.   
 

Ook hier laten Mann-Whitney toetsen geen significante verschillen zien (op 10%-niveau) 

tussen het geleidelijke en het plotselinge profiel en kunnen we de data dus aggregeren over 

beide typen. Hiervoor gebruiken we opnieuw Mann-Whitney toetsen om te controleren of 

de zoekstrategie verschilt per treatment. Hieruit blijkt dat overstapkosten geen invloed 

hebben op deze strategie. Transparantie is echter wel van belang. Als er 10 polissen zijn 

zoekt men significant meer kenmerkgeblaseerd dan bij 4 polissen (op 5%-niveau zonder 

overstapkosten en 1%-niveau als overstapkosten gelijk zijn 

aan 10). Dit bevestigt de bevindingen van eerdere 

experimentele studies zoals besproken in paragraaf 3.1. 

 

Zoekgedrag en kwaliteit van de keuze 

 

Naast de vraag of er verschillen zijn in informatieverwerking is een interessante vraag of 

deze verschillen uitmaken in de uiteindelijke keuzen. In deze subparagraaf bekijken we de 

                                                
19 Een stap waarbij iemand tegelijk van rij als van kolom verandert (bijvoorbeeld van de premie van polis 10 
naar het eigen risico van polis 1) telt noch als horizontale, noch als verticale stap. 
20 Wij hebben data van 148 deelnemers, ieder in 35 ronden, dus 5180 waarnemingen in totaal. 

Bij 10 polissen zoekt men 
meer kenmerk-gebaseerd 
dan bij 4 polissen. 
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invloed op de kwaliteit van de keuze (gemeten als de verwachte winst), vervolgens zullen 

we de invloed op het overstappen onder de loep nemen. 

 Tabel 10 geeft de resultaten van een random effects GLS schatting ter verklaring 

van de verwachte winst (als fractie van het optimum). Als exogene variabelen zijn de 

ronde en de treatment variabelen opgenomen, dummy’s die aangeven of er iets is 

veranderd;  alsmede de variabelen met betrekking tot risicoaversie en de dummy variabele  

die het geslacht van de deelnemer aangeeft. De overige achtergrondvariabelen zijn niet 

opgenomen omdat ze in tabel 3 geen significante invloed op de verwachte winst bleken te 

hebben. Wel is een aantal variabelen opgenomen die de informatieverwerking beschrijven. 

Het gaat hierbij om de tijd genomen voor de beslissing, een dummy variabele die aangeeft 

of men überhaupt informatie heeft bekeken, het aantal keren dat naar verschillende soorten 

informatie is gekeken, en het verschil tussen het aantal horizontale en verticale stappen dat 

is gezet. Opnieuw is de regressie apart gedraaid voor de twee profielen. 

 

TABEL 10: VERWACHTE WINST EN INFORMATIEVERWERKING* 

Variabele Geleidelijk Profiel Plotseling Profiel 
Ronde −.0051 (17.0)*** −.0094 (22.7)*** 
Aantal polissen −.0054 (3.69)*** −.0134 (4.78)*** 
Overstapkosten .0034 (3.92)*** −.0008 (0.51) 
Profiel veranderd −.0300 (5.17)*** .0432 (4.85)*** 
Vorige polis veranderd −.0238 (3.20)*** −.0727 (6.88)*** 
Inconsistente risicomaat .0338 (1.16) −.1182 (2.83)*** 
Risicoaversie .0081 (3.08)*** −.0161 (3.36)*** 
Vrouw −.0144 (1.58) −.0380 (2.24)** 
Tijd voor beslissing −.0000 (0.43) −.0001 (0.76) 
Geen informatie bekeken .0189 (2.24)** .0149 (1.08) 
Aantal premie bekeken .0081 (4.83)*** .0052 (1.92)* 
Aantal Z bekeken −.0002 (0.04) −.0012 (0.24) 
Aantal A bekeken −.0085 (2.82)*** .0095 (2.52)** 
Aantal B bekeken .0007 (0.30) −.0006 (0.16) 
Aantal eigen risico bekeken −.0015 (0.69) −.0022 (0.64) 
Verschil in zoekrichting −.0003 (0.38) −.0002 (0,23) 
Constante term .977 (49.6)*** 1.120 (31.5)*** 
* Geschat is met GLS de regressievergelijking πit = SiX’itβ + µi + eit, waar i het individu aangeeft en t de 
ronde. πit is de behaalde verwachte winst als percentage van het optimale verwachte winst. X’ is een vector 
van onafhankelijke variabelen en e is een normaal verdeelde storingsterm. µi is een individueel specifiek 
(normaal verdeelde) storingsterm die corrigeert (via random effects) voor herhaalde keuzen bij hetzelfde 
individu. De betekenis van de onafhankelijke variabelen wordt gegeven in Appendix C. Absolute z-waarden 
staan tussen haakjes. Statistische significantie wordt aangegeven met asterisken: *= 10%-niveau; **= 5%-
niveau; ***=1%-niveau. 
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De variabelen in tabel 10 die ook in tabel 3 waren opgenomen (ronde, aantal polissen, 

overstapkosten, inconsistente risicomaat en risicoaversie, geslacht) laten allen zeer 

vergelijkbare resultaten zien als in de eerdere regressie. Het enige verschil is dar risico 

aversie nu een significant (positief) effect heeft op de verwachte winst bij het geleidelijke 

profiel, daar waar het effect eerder niet significant was. De nieuwe variabelen laten het 

volgende zien. Indien het profiel is veranderd ten opzichte van de vorige ronde heeft dit 

een negatief effect op de verwachte winst voor het geleidelijke profiel maar een positief 

effect voor het plotselinge profiel. Dit is als 

volgt te verklaren. Bij geleidelijke 

veranderingen in de kansen op ziekte heeft men 

de neiging de boel bij het oude te laten, ook 

wanneer een verandering van verzekeringspolis 

gewenst zou zijn. Bij plotselinge veranderingen 

is het effect andersom. Men ziet een sterke 

verandering en gaat nog eens goed uitzoeken of 

de huidige verzekering nog voldoet. Een verandering in de huidige polis leidt voor beide 

profielen tot een slechter verwacht resultaat. Dit duidt erop dat men onvoldoende reageert 

op veranderingen in verzekeringsvoorwaarden. 

 De invloed van het zoeken naar informatie op de kwaliteit van de beslissing volgt 

uit de variabelen ‘Tijd’ tot en met ‘Verschil in zoekrichting’. Op de eerste plaats blijkt de 

tijd genomen voor een beslissing geen significante invloed te hebben op de kwaliteit van 

de genomen beslissing. De dummyvariabele die aangeeft dat men geen informatie heeft 

ingewonnen kan alleen worden bekeken in samenhang met de variabelen van de vorm 

‘aantal x bekeken’. Wie een waarde 0 heeft voor de Dummy heeft immers voor minstens 

één van deze variabelen een positieve waarde. Bijvoorbeeld, iemand die slechts één premie 

heeft bekeken verhoogt daarmee de verwachte winst (als fractie van het optimum) met 

.0085. Iemand met dezelfde waarden voor de overige variabelen, die niets bekijkt verhoogt 

deze verwachte winst met 0.189 en doet het dus beter. Om beter af te zijn met het zoeken 

naar informatie moeten bijvoorbeeld minstens drie premies 

worden bekeken (3x0.0085= 0.0255 > 0.189). Een eerste 

conclusie is dat de kwaliteit van de beslissing met informatie 

beter is dan zonder informatie, alleen dán, wanneer 

voldoende informatie wordt ingewonnen.  

- Een geleidelijke verandering in 
het profiel leidt tot gedrag dat het 
verwachte resultaat verslechtert.  

- Een plotselinge verandering in 
het profiel leidt tot gedrag dat het 
verwachte resultaat verbetert. 

- Een verandering in polisvoor-
waarden leidt tot een verslechte-
ring van het verwachte resultaat. 

Zoeken naar informatie 
leidt alleen tot betere 
resultaten indien er 
voldoende informatie 
wordt ingewonnen.  
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Verder blijken alleen informatie over premies en over gebeurtenis A van 

significante invloed op de verwachte verdiensten te zijn. Terwijl informatie over premies 

positief uitwerkt, blijkt informatie over gebeurtenis A voor het geleidelijke profiel slecht 

uit te werken op de kwaliteit van de beslissing. Dit betreft een gebeurtenis die met zeer 

kleine kans leidt tot sterk negatieve gevolgen. Bij het geleidelijke profiel zou het zo 

kunnen zijn dat deelnemers deze informatie te zwaar 

laten wegen in hun keuze. Bij het plotselinge profiel 

leidt het zien van deze informatie juist tot betere 

resultaten. Tenslotte blijken de verschillende 

zoekstrategieën die zijn verwerkt in de variabele 

‘Verschil in zoekrichting’ niet tot significante 

verschillen in het resultaat te leiden. Merk echter op 

dat we eerder zagen dat men bij 10 polissen meer 

kenmerkgericht zoekt dan bij 4 polissen. Uit tabel 9 

blijkt dat de verwachte winst significant lager bij 10 polissen. Het zou zo kunnen zijn, dat 

de variabele die het aantal polissen meet een gedeelte van het effect van de zoekstrategie 

op zich neemt.  

 
Zoekgedrag en het overstappen 

 

Tenslotte onderzoeken we de invloed van informatieverwerking op de beslissing om over 

te stappen op een andere verzekering. Tabel 11 geeft de resultaten van een random effects 

probit regressie met dezelfde onafhankelijke variabelen die in de vorige subparagraaf zijn 

gebruikt om de verwachte winst te verklaren. De variabelen in tabel 11 die ook in tabel 5 

waren opgenomen (ronde, aantal polissen, overstapkosten, verandering in profiel, 

verandering in de polis, inconsistente risicomaat en risicoaversie, geslacht) laten 

vergelijkbare resultaten zien. Een klein verschil is dat de afname in de kans op overstappen 

naarmate de ronden vorderen nu licht significant is. Meer opmerkelijk is dat het negatieve 

effect op een verandering in het geleidelijke profiel nu significant is (op 1%-niveau). Bij 

het plotselinge profiel is dit effect (evenals in tabel 5) positief. Het lijkt erop dat mensen 

met een geleidelijk profiel langzaam maar zeker ‘in slaap worden gesust’ door de kleine 

wijzigingen die optreden. 

- Informatie over premies 
bevordert de kwaliteit van 
de beslissing.  

- Informatie over gebeurte-
nis A is schadelijk voor de 
beslissing in het geleide-
lijke profiel en bevordelijk 
in het plotselinge profiel. 

- De zoekstrategie heeft 
geen direct effect op de 
verwachte verdiensten.  
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 De variabelen die betrekking hebben op informatieverwerking hebben een groter 

effect op de kans om over te stappen dan op de kwaliteit van de beslissing. Mensen die 

langer  nadenken  stappen  minder vaak over. Wie geen  informatie  bekijkt  heeft  een veel  

TABEL 11: OVERSTAPPEN EN INFORMATIEVERWERKING* 

Variabele Geleidelijk Profiel Plotseling Profiel 
Ronde −.0064 (1.91)* −.0041 (1.16) 
Aantal polissen .0702 (2.54)** .1071 (3.26)*** 
Overstapkosten −.0798 (4.83)*** −.0472 (2.54)** 
Profiel veranderd −.2515 (3.85)*** .1642 (2.22)** 
Vorige polis veranderd 1.057 (13.4)*** 1.015 (12.6)*** 
Inconsistente risicomaat −.2743 (0.50) .5895 (1.21) 
Risicoaversie −.1200 (2.41)** .0535 (0.95) 
Vrouw .1276 (0.74) .6396 (3.21)*** 
Tijd voor beslissing −.0050 (3.67)*** −.0017 (1.51) 
Geen informatie bekeken −1.325 (13.1)*** −1.545 (12.9)*** 
Aantal premie bekeken .0028 (0.16) −.0646 (3.07)*** 
Aantal Z bekeken .0494 (1.22) .0833 (2.20)** 
Aantal A bekeken .0709 (2.09)** .1078 (3.67)*** 
Aantal B bekeken .0629 (2.42)** .0784 (2.53)** 
Aantal eigen risico bekeken .0579 (2.49)** .0190 (0.77) 
Verschil in zoekrichting −.0192 (2.17)** −.0281 (3.30)*** 
Constante term .3721 (1.05) −1.321 (3.00)*** 
* Geschat is met ML de probit-regressievergelijking Prit = Φ(SiX’itβ + µi) waar i het individu aangeeft en t 
de ronde. Prit is de kans dat i in t overstapt. Φ geeft de cumulatieve normale verdeling; X’ is een vector van 
onafhankelijke variabelen en µi is een individueel specifiek (normaal verdeelde) storingsterm die corrigeert 
(via random effects) voor herhaalde keuzen bij hetzelfde individu. De betekenis van de onafhankelijke 
variabelen wordt gegeven in Appendix C. Absolute z-waarden staan tussen haakjes. Statistische significantie 
wordt aangegeven met asterisken: *= 10%-niveau; **= 5%-niveau; ***=1%-niveau. 
 

lagere kans om over te stappen. Opmerkelijk genoeg leidt het kijken naar informatie over 

premies bij een plotseling profiel tot minder overstappen. Blijkbaar is dit een goed effect 

want in de vorige subparagraaf zagen we dat meer informatie over premies leidde tot een 

hogere verwachte winst. Voor de overige typen informatie geldt dat meer informatie leidt 

tot een grotere kans om over te stappen (zonder 

echter van invloed te zijn op de kwaliteit van de 

keuze). Tenslotte blijkt de zoekstrategie ook van 

invloed te zijn op de kans om op een nieuwe 

verzekering over te stappen. Het blijkt dat wie 

meer kenmerkgericht zoekt minder snel zal 

overstappen. 

 

- naarmate men meer premies 
ziet, stapt men minder over. 

- bij overige informatie geldt 
dat meer info de kans op 
overstappen vergroot. 

- Kenmerk-gericht zoeken leidt 
tot minder overstappen. 
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5.  BELEIDSCONCLUSIES 

 

Naar aanleiding van de onderzoeksopdracht hebben we in paragraaf 2 een viertal 

onderzoeksvragen geformuleerd. Wij zullen deze nu één voor één onder de loep nemen en 

bespreken welke conclusies ons onderzoek toelaat. 

 

Hoe kiezen consumenten in complexe, onzekere situaties?  

De conclusies die hierover uit de literatuur bekend zijn hebben wij voor een deel in onze 

experimenten bevestigd gezien. De belangrijkste bevinding is dat mensen bij een 

verminderde transparantie geneigd zijn meer kenmerkgericht te zoeken naar informatie. 

Dit betekent dit men op basis van één of enkele kenmerk(en) een voorselectie maakt. 

Vervolgens vergelijkt men de overgebleven alternatieven op basis van een nieuw kenmerk 

en zo verkleint men het aantal in aanmerking komende keuzemogelijkheden tot een keuze 

kan worden gemaakt. 

 

Hoe kiezen consumenten een gezondheidsverzekering?  

Voor gezondheidsverzekeringen wordt in de literatuur genoemd dat mensen ten prooi 

vallen aan een status quo bias en uitstelgedrag vertonen. Dit zou betekenen dat mensen niet 

vaak genoeg van polis veranderen. Inderdaad laat empirisch onderzoek zien dat er weinig 

wordt overgestapt (vooral jongere, hoogopgeleiden stappen over). Merk echter op dat 

uitspraken over  ‘te veel’ of ‘te weinig’ overstappen alleen mogelijk zijn indien men voor 

iedereen kan bepalen wat de beste verzekering is. Het idee dat te weinig wordt overgestapt 

is vermoedelijk gebaseerd op de wens voor een actieve vraag naar zorgverzekeringen op 

deze markt. In onze experimenten weten we op ieder moment voor iedereen welke 

verzekering de hoogste verwachte waarde genereert. Daarom weten we ook wanneer men 

moet overstappen. Onze resultaten bieden geen ondersteuning voor het idee dat er te 

weinig wordt overgestapt en dus ook niet voor het bestaan van een status quo bias of 

uitstelgedrag. Wel ondersteunen onze resultaten de ‘aannemelijke strategie’ die in de 

literatuur wordt genoemd, namelijk dat mensen bij het zoeken naar informatie in eerste 

kijken naar de premie (dit is dus het eerste kenmerk in het kenmerkgebaseerd zoeken). In 
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tweede instantie kijkt men naar het eigen risico en naar de aanvullende verzekering voor 

relatief vaak voorkomende kwalen. 

 

 

Hoe beïnvloeden transparantie en overstapkosten keuzes in complexe, onzekere 

situaties?  

In ons experiment wordt de invloed van transparantie onderzocht door het aantal polissen 

te variëren en het effect van overstapkosten door in sommige gevallen wel en in andere 

geen kosten in rekening te brengen bij een verandering van verzekeringspolis. Wij zien dat 

een verminderde transparantie ertoe leidt dat deelnemers langer over de beslissing 

nadenken maar relatief minder informatie over de polissen tot zich nemen. Mede hierdoor 

stapt men vaker over op een nieuwe polis. Dit is echter geen onverdeeld positieve zaak. De 

verminderde transparantie leidt tot relatief slechtere keuzen. Toegenomen overstapkosten 

leiden ertoe dat mensen minder overstappen. Dit is echter niet onverdeeld slecht. Voor 

mensen met het geleidelijke profiel geldt dat ze hierdoor juist relatief betere beslissingen 

nemen. 

 Naast deze effecten toont ons onderzoek nog enkele interessante verbanden aan. 

Op de eerste plaats lijkt er een aantal verschillen te zijn tussen mensen met een geleidelijk 

verslechterende gezondheid en hen met een plotselinge verslechtering. De eerste groep 

reageert bijvoorbeeld op veranderingen in de kansen op een kwaal door minder over te 

stappen (met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van hun beslissing) terwijl de tweede 

juist meer overstapt (met positieve gevolgen). Bovendien leidt risicoaversie tot minder 

overstappen in het geleidelijke profiel (zonder gevolgen voor het resultaat) terwijl het niet 

van invloed is op het overstappen bij een plotselinge profiel maar wel tot hogere verwachte 

waarde leidt.  

 

Welke beleidsconclusies kunnen getrokken worden? 

De beleidsconclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden hangen (uiteraard) af 

van de doelstellingen van het beleid. De overheid lijkt er soms van uit te gaan dat meer 

overstappen een doel op zich is. In dat geval zou zij minder transparantie (in de vorm van 

meer polissen) moeten nastreven. Ook zou zij het overstappen kunnen bevorderen door de 

kosten van een overstap zo laag mogelijk te krijgen. Als de overheid daarentegen goede 

keuzen zou willen bevorderen dan zou zij de transparantie moeten vergroten door het 
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aantal polissen te verminderen. Aan de overstapkosten zou zij niet hoeven te komen. Deze 

drempel werkt bevorderlijk voor de kwaliteit van de beslissing.  

 Het is best mogelijk dat het aantal polissen en de overstapkosten (voor een deel) 

buiten de invloed van de overheid liggen. Het kan daarom ook interessant zijn om in te 

spelen op de wijze waarop consumenten informatie gebruiken bij het nemen van een 

beslissing. Het blijkt dat mensen bij lage transparantie de neiging hebben in eerste instantie 

de premies te vergelijken. Dit blijkt zowel uit de empirische veldliteratuur als uit onze 

experimenten. Mensen die meer premies bekijken stappen (met een plotseling profiel) 

minder vaak over. Beide profielen maken echter betere beslissingen naarmate ze meer 

premies bekijken. De overheid zou hierop kunnen inspringen door de vergelijking van 

premies een prominente plaats te geven in de informatievoorziening over verzekeringen. 

Daarnaast kan het overstappen worden bevorderd door (naar kenmerk gerangschikte) 

vergelijkingen van dekkingen. 
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Bijlage 2: instructies bij het experiment 

Inleiding  

Welkom bij dit experiment naar besluitvorming. Tijdens het experiment kunt u 
punten verdienen. Deze punten zijn geld waard. Hoeveel punten (en daarmee 
geld) u verdient, hangt af van uw eigen beslissingen en van het toeval. 
Uw beslissingen zijn anoniem. Ze worden niet aan uw naam gekoppeld.  

Algemene opzet experiment  

Het experiment van vandaag bestaat uit 2 onderdelen, waarvan het eerste deel 
verreweg het meeste tijd in beslag zal nemen. Het tweede deel zal uitgelegd 
worden nadat u het eerste deel heeft afgerond.  
Het experiment van vandaag is individueel en bestaat uit 35 ronden. In iedere 
ronde krijgt u een vast inkomen van 250 punten. Daarnaast zult u iedere ronde 
punten verliezen; hoeveel punten u verliest hangt af van uw keuze en van het 
toeval. 
In iedere ronde kiest u een verzekering. Verzekeringen verschillen in de hoogte 
van de premie en in de dekkingsvoorwaarden. De premie van uw verzekering 
wordt afgetrokken van uw verdiensten. Daarnaast kunt u punten verliezen door 
gebeurtenissen die niet of niet volledig door uw verzekering worden gedekt. 
Hoe groot het risico op een bepaalde gebeurtenis is, hangt af van uw profiel. 
Nadat u een verzekering heeft gekozen, bepaalt het toeval (middels de computer) 
voor elke gebeurtenis of deze optreedt, en worden uw verdiensten berekend. We 
gaan nu het experiment in meer detail uitleggen.  

Profiel  

In uw profiel wordt beschreven wat voor u de kans is op het optreden van de 
gebeurtenissen "Z", "A", "B", "C", "D" en "E". De eerste 5 ronden zal uw profiel niet 
veranderen. Wanneer uw profiel daarna wel verandert, wordt deze verandering op 
uw computerscherm duidelijk weergegeven.  

Gebeurtenissen  

In uw profiel staat beschreven hoe groot de kans is op gebeurtenis A. Wanneer A 
daadwerkelijk optreedt, wordt gekeken wat de consequenties zijn: wanneer uw 
verzekering deze gebeurtenis dekt, heeft het optreden van A geen gevolgen voor 
u. Wanneer uw verzekering A niet dekt, worden punten van uw totale verdiensten 
afgetrokken. 
Gebeurtenis B is vergelijkbaar met A; alleen kan de kans in uw profiel verschillen 
met die van A en kunnen de gevolgen van het optreden van B (wanneer deze niet 
door uw verzekering wordt gedekt) anders zijn.  
Gebeurtenissen C, D en E worden door verzekeringen iets anders behandeld dan 
bij A of B. In dit geval wordt voor alledrie de gebeurtenissen bepaald of ze 
optreden, en de kosten bij elkaar opgeteld. Alleen voorzover deze totale kosten 
van C, D en E lager of gelijk zijn aan het eigen risico dat hoort bij uw verzekering, 
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worden ze van uw puntentotaal afgetrokken.  
Tenslotte is er nog de gebeurtenis Z. De kans dat deze gebeurtenis optreedt vindt 
u ook in uw profiel. De gevolgen van het optreden van "Z" verschilt tussen de 
verschillende verzekeringen.  

Twee voorbeelden  

We geven een eenvoudig voorbeeld. 
Stel dat volgens uw profiel de kans op gebeurtenis B 20% is.  

?   Verzekering 1 dekt deze gebeurtenis niet; wanneer B optreedt kost het u 50 
punten.  
?   Verzekering 2 dekt deze gebeurtenis wel en het optreden van B heeft dan geen 
financiele consequenties voor u.  
Nadat u uw keuze heeft gemaakt worden alle gebeurtenissen uitgespeeld. De 
computer trekt voor gebeurtenis B een nummer tussen 1 en 100 en wanneer het 
getal kleiner of gelijk is aan 20 treedt B op. Stel het getrokken getal is 15: u 
verliest dan 50 punten wanneer u verzekering 1 heeft gekozen en u verliest niets 
wanneer u verzekering 2 heeft gekozen.  

Een voorbeeld over het eigen risico. Stel:  

• De gebeurtenissen C, D en E kosten respectievelijk 40, 25 en 20.  
• Volgens uw profiel is de kans op C, D en E respectievelijk 5%, 20% en 

50%.  
• Bij verzekering 1 is het eigen risico 0  
• Bij verzekering 2 is het eigen risico 50. 

 
Nadat u uw keuze heeft gemaakt worden alledrie de gebeurtenissen uitgespeeld. 
Stel nu dat voor C, D en E respectievelijk de getallen 70, 7 en 34 worden 
getrokken. Dit betekent dat C niet optreedt, en D en E wel. Had u verzekering 1 
gekozen, dan was uw eigen risico 0 en had deze uitkomst geen gevolgen voor u. 
Als u verzekering 2 had gekozen, dan vielen de totale kosten (25+20=45) onder 
uw eigen risico en zou u 45 verliezen.  

Informatie  

In iedere ronde ziet u uw profiel. Wanneer er vergeleken met de vorige ronde iets 
veranderd is in uw profiel, wordt dat aangeven (door klein, in het rood de oude 
getallen weer te geven zoals hier ). De kenmerken van de verzekeringen ziet u 
niet onmiddelijk. Wanneer u bijvoorbeeld wilt weten wat de premie is van 
verzekering 3 gaat u met uw muis naar het blauwe vlakje in de rij "premie" van 
kolom "3". Uw cursor verandert in een handje. Wanneer u klikt verschijnt de 
betreffende informatie.  

Voorbeelden van zo'n blauw vlakjes (klik er maar op):  
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Als u het nog eens wil proberen drukt u op (knop: “Verberg weer”) 

Er zijn geringe kosten verbonden aan het ophalen van informatie, namelijk 0.25 
punt per muisklik in een blauw vlakje.  
Na de eerste ronde is de informatie van uw huidige verzekering (uw keus in de 
vorige ronde) al zichtbaar gemaakt; voor deze informatie hoeft u dus niet met uw 
muis te klikken. Wanneer er kenmerken van uw huidige verzekering veranderd 
zijn, wordt dat aangegeven (door klein, in het rood de oude getallen weer te 
geven).  

Overstapkosten 

Wanneer u een andere verzekering kiest dan uw huidige (de verzekering die u in 
de vorige ronde koos), worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn 
eenmalig en bedragen 10 punten.  

Verlies maken  

Het kan voorkomen dat u in een ronde meer punten verliest dan uw vast inkomen 
(250). In dat geval maakt u in die ronde verlies, wat van het puntentotaal wordt 
afgetrokken dat u de rondes daarvoor heeft verzameld.  

Omrekenen van punten naar geld  

Op het eind van het experiment worden punten omgewisseld in euros, volgens de 
koers 200 punten is 1 euro. Het geld dat u verdient, wordt u na afloop persoonlijk 
en afzonderlijk van de andere deelnemers uitbetaald. Anonimiteit is hierbij 
gewaarborgd.  

Voorbeeldschermen  

Op de volgende paginas wordt de werking van het experiment verder 
geïllustreerd. U krijgt een (gesimplificeerd) keuzescherm te zien en het scherm 
waarin uw verdiensten worden bepaald. Tenslotte zullen we u een paar vragen 
stellen om uw begrip te controleren. Wanneer u iets niet begrijpt kunt u uw hand 
opsteken, een van de experimentators zal dan naar uw tafel komen om uw vraag 
te beantwoorden.  

Verder 
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