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Voorwoord 
 
Hier is hij dan: mijn afstudeerscriptie voor de Master Communicatiestudies aan de Universiteit 
Utrecht. Ik heb onderzoek gedaan naar het effect van lexicale en syntactische wijzigingen op het 
begrip en de waardering van de autoverzekeringspolis van de ANWB. Een erg interessant onderzoek 
waar ik met veel plezier aan gewerkt heb, en dus een goede afsluiting van mijn studietijd.  
 
Maar deze scriptie was niet zo geworden hoe hij nu is zonder de hulp van een aantal mensen. Als 
eerste wil ik mijn begeleider, Henk Pander Maat, heel erg bedanken. Voor het feit dat hij mij wilde 
begeleiden bij deze scriptie, maar ook voor zijn enthousiasme en altijd heldere inzichten en adviezen 
die er steeds voor zorgden dat ik weer met frisse moed verder kon. Ook wil ik Leo Lentz, mijn tweede 
begeleider, bedanken voor het lezen en beoordelen van deze scriptie en het geven van goede tips 
voor verbetering van de eerste versie. Verder wil ik graag mijn ouders bedanken voor hun steun en 
interesse tijdens mijn afstuderen én de rest van mijn studietijd, en voor het feit dat zij zoveel moeite 
hebben gedaan om hun vrienden, kennissen en collega’s te mobiliseren om mee te werken aan mijn 
onderzoek. Ook een dankwoord voor mijn zus Els, die vaak met goede adviezen kwam als ik iets even 
niet meer wist én voor het steeds weer mogen lenen van het boek van Andy Field, hét antwoord op 
al mijn SPSS-vragen dat me ongetwijfeld een hele hoop SPSS-ellende heeft bespaard.  
 
Verder wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de altijd terugkerende ‘Hoe gaat het met de 
scriptie?’ vraag en voor hun steun en bemoedigende woorden. Speciale dank voor Karin, Carla en Els, 
die zo vaak bereid waren om gezellig mee koffie te gaan drinken bij Mockamore tijdens het 
scriptieproces. Deze koffie-uurtjes waren een heerlijke afleiding en zorgden voor nieuwe motivatie 
om daarna weer door te gaan. Ook een bedankje aan mijn huisgenootjes, voor het zo vaak stellen 
van de ‘Hoe gaat het met de scriptie?’ en ‘Is die scriptie nou nog niet af???’ vragen, voor de steun en 
de leuke kletsmomentjes als afleiding én voor het me weer aan het werk zetten als die 
pauzemomentjes te lang gingen duren.  
 
Tot slot wil ik natuurlijk alle proefpersonen die meegewerkt hebben aan dit onderzoek heel erg 
bedanken. Hoewel ze allemaal niet echt zaten te wachten om mee te werken aan ‘zo’n moeilijk 
onderzoek’, hebben ze me allemaal toch geholpen en erg goed hun best gedaan. Zonder hun 
medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest.  
 
Mede dankzij de hulp en steun van al deze mensen heb ik deze scriptie en daarmee ook mijn studie 
af kunnen ronden, en is het een scriptie geworden waar ik stiekem best een beetje trots op ben. 
Bedankt allemaal!  
 
 
Dianne Gosens 
Utrecht, juni 2008 
 
   



Dianne Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

Pagina 6 
 

Samenvatting 
 
Deze scriptie gaat over de begrijpelijkheid en de waardering van de polisvoorwaarden van een 
autoverzekering. Er zijn in het buitenland al veel onderzoeken uitgevoerd naar het effect van ‘plain 
language’, eenvoudigere taal, op het begrip van de vaak moeilijke wettelijke teksten. Het gaat hier 
voornamelijk om Engelstalige documenten; er is nog erg weinig onderzoek gedaan op dit gebied voor 
Nederlandstalige documenten. Alleen Bax (2008) en Bureau Taal (2007) onderzochten in Nederland 
het effect van vereenvoudigingen in polisvoorwaarden op het begrip en de waardering. In dit 
onderzoek zijn vier versies van de polisvoorwaarden van de ANWB onderzocht: (1) de 
oorspronkelijke versie, (2) een lexicaal aangepaste versie, (3) een syntactisch aangepaste versie en 
(4) een zowel lexicaal als syntactisch aangepaste versie. Respondenten beantwoordden twaalf 
begripsvragen over (gedeeltes van) enkele artikelen uit de polisvoorwaarden van de ANWB, dit 
gebeurde in de vorm van een interview volgens een vast protocol. Elke respondent kreeg één van de 
vier versies voorgelegd. Het tekstbegrip werd op verschillende niveaus getoetst: op de verschillende 
elementen die in het antwoord terug moesten komen, op de score per begripsvraag en op de 
totaalscore voor alle begripsvragen samen. Verder beantwoordden de respondenten 
waarderingsvragen in vier clusters: (1) lexicale duidelijkheid, (2) syntactische duidelijkheid, (3) 
betrouwbaarheid van de ANWB als zender en (4) deskundigheid van de zender. Vooraf werd in een 
taaltest het taalniveau van de respondenten bepaald, en verder beantwoordden de respondenten 
nog algemene vragen over hun ervaring met juridische teksten en polisvoorwaarden, en vragen over 
het beeld van de verzekeraar en de mate waarin zij de polisvoorwaarden realistisch vonden. Het 
onderzoek is afgenomen onder mensen die als hoogste opleidingsniveau maximaal MBO hadden. Uit 
het onderzoek bleek dat lexicale aanpassingen zorgden voor een beter begrip van de 
polisvoorwaarden. Syntactische aanpassingen zorgden in mindere mate voor een beter begrip, en 
wanneer het taalniveau van de respondenten betrokken werd bij de analyses was er helemaal geen 
effect meer van syntactische aanpassingen op het begrip van de polisvoorwaarden. Verder zorgden 
lexicale aanpassingen voor een hogere waardering van de lexicale duidelijkheid van de 
polisvoorwaarden; er waren geen effecten van lexicale en syntactische aanpassingen op de overige 
aspecten van waardering.  
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1. Inleiding 
 
“Ik heb mijn polisvoorwaarden eigenlijk nog nooit gelezen, veel te moeilijk”.  
Een veelgehoorde uitspraak. Veel mensen zijn wel verzekerd, maar even rondvragen laat zien dat er 
maar weinig mensen zijn die ook weten wat er precies in de polisvoorwaarden van hun verzekering 
staat. Veel mensen hebben een tussenpersoon die alles voor ze regelt als het gaat om verzekeringen, 
belastingaangifte en dergelijke. En daar is op zich niets mis mee natuurlijk. De vraag is alleen of het 
voor die mensen zelf niet veel fijner zou zijn wanneer zij wel precies wisten wat er in de 
polisvoorwaarden van hun verzekering staat, wanneer zij wel precies wisten voor welke soorten 
schaden hun verzekering wel dekking biedt en voor welke niet en wanneer zij zelf precies wisten 
welke zaken ze door moeten geven als ze veranderen. Kortom; wanneer zij zelf wisten waar ze 
precies aan toe zijn met hun verzekering.  
 
Volgens veel mensen is dit alles simpelweg niet mogelijk; polisvoorwaarden van verzekeringen zijn in 
hun ogen nou eenmaal moeilijk te begrijpen, waardoor ze deze vaak niet lezen. En wanneer zij de 
polisvoorwaarden van hun verzekering wel lezen, begrijpen zij er inderdaad vaak lang niet alles van. 
En dat is jammer. Maar, goed nieuws: het kan anders. Dit onderzoek laat zien dat het wel degelijk 
mogelijk is om polisvoorwaarden van (auto)verzekeringen zodanig te herschrijven, dat het merendeel 
van de lezers ze een stuk beter begrijpt. In dit onderzoek werd nagegaan wat het effect is van lexicale 
en syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden van de autoverzekering van de ANWB op het 
begrip en de waardering van de tekst. Er werden dus vereenvoudigingen op woordniveau en op 
zinsniveau doorgevoerd in de tekst, en er werd getoetst of en in welke mate deze vereenvoudigingen 
zorgden voor een beter begrip en een hogere waardering van de tekst.  
 
In hoofdstuk 2 komen de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvraag aan bod, waarna in 
hoofdstuk 3 de aanleiding voor dit onderzoek wordt beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een 
theoretisch kader geschetst. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens de opzet voor dit onderzoek 
besproken; hieronder vallen de verschillende variabelen, de gebruikte methoden, de gebruikte 
onderzoeksmaterialen, de proefpersonen voor het onderzoek en de opgestelde hypotheses. In 
hoofdstuk 6 volgen de resultaten van het onderzoek, en in de conclusie in hoofdstuk 7 wordt 
ingegaan op de beantwoording van de hoofdvraag en op de vraag of de hypotheses uitgekomen zijn. 
Tot slot volgt in hoofdstuk 8 nog een discussie, waarin wordt gereflecteerd op het uitgevoerde 
onderzoek en waarin adviezen voor vervolgonderzoek worden gegeven.  
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2. Doelstelling en Onderzoeksvragen 
 
De doelstelling van dit onderzoek is grotendeels gelijk aan die uit het onderzoek van Bax (2008). Dit 
aangezien dit onderzoek grotendeels een replicatie van het onderzoek van Bax (2008) is, maar dan 
uitgevoerd met een (deels) andere methode en op een ander document. De doelstelling van dit 
onderzoek is als volgt geformuleerd: 
 
Inzicht verschaffen in de communicatiewaarde (begrip, leesbaarheid, waardering) van de 
polisvoorwaarden van ANWB, met als einddoel na te gaan in hoeverre lexicale en syntactische 
aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgen voor een beter begrip en een hogere waardering van 
de polisvoorwaarden van de ANWB. Naar aanleiding hiervan kunnen adviezen geformuleerd worden 
voor aanpassingen ter optimalisering van de polisvoorwaarden van de ANWB.  
 
De onderzoeksvraag bij dit onderzoek is als volgt: 
‘Welk effect hebben lexicale en syntactische wijzigingen op het begrip en de waardering van de 
autoverzekeringspolis van de ANWB?’ 
 
Er is dus onderzocht of en in hoeverre lexicale en syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden 
ervoor zorgen dat de verzekeringspolis van de ANWB beter begrepen en meer gewaardeerd wordt.  
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3. Aanleiding 
 
Consumenten krijgen regelmatig te maken met allerlei documenten; instructies en handleidingen bij 
producten, gebruiksaanwijzingen, maar ook ‘meer officiële’ documenten zoals bankcontracten en 
verzekeringspolissen. Vooral deze laatste categorie is vaak moeilijk te begrijpen voor de gemiddelde 
consument, en dat terwijl het bij het afsluiten van dit soort overeenkomsten juist erg belangrijk is dat 
de consument volledig op de hoogte is van de afspraken en regels die gelden. Pas de laatste jaren is 
er steeds meer aandacht voor dit soort zaken, voornamelijk het zogeheten ‘Plain English’ wordt 
steeds meer onderzocht; in het theoretisch kader komen enkele onderzoeken aan bod die zich 
gericht hebben op het begrip van ‘Plain English’.  
In Nederland is er nog vrijwel geen onderzoek uitgevoerd naar de begrijpelijkheid en leesbaarheid 
van dit soort documenten; alleen Bax (2008) en Bureau Taal (2007) deden in ons land onderzoek naar 
de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de polisvoorwaarden van autoverzekeringen. Deze beide 
onderzoeken hebben een aantal beperkingen. Die beperkingen en het feit dat er nog te weinig 
onderzoek is gedaan naar de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de polisvoorwaarden van 
autoverzekeringen vormen de belangrijkste aanleiding om dit onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek 
levert een bijdrage aan een groter en breder inzicht in de begrijpelijkheid en leesbaarheid van 
Nederlandse polisvoorwaarden van autoverzekeringen.   
 
Bax (2008) analyseert eerst alle mogelijke problemen die lezers kunnen tegenkomen in zowel de 
polisvoorwaarden van Fortis ASR (die daarna uitvoeriger onderzocht zijn), als ook in die van 
concurrerende verzekeraars (ter inspiratie); hierbij is zowel gekeken naar problemen op woordniveau 
als naar problemen in de zinsconstructie. De tekst van de polisvoorwaarden van Fortis ASR is op deze 
twee aspecten aangepast. Er zijn vier versies van de tekst gecreëerd: (1) de originele versie, (2) een 
versie met alleen aanpassingen op lexicaal niveau, (3) een versie met alleen aanpassingen op 
syntactisch niveau, en (4) een versie met aanpassingen op zowel lexicaal als syntactisch niveau.  
 De onafhankelijke variabelen van het onderzoek van Bax (2008) zijn dus de lexicale en 
syntactische aanpassingen in de tekst. De afhankelijke variabelen bij het onderzoek van Bax (2008) 
zijn tekstbegrip en tekstwaardering. Het onderzoek bestond uit twee fases: een kwantitatieve fase 
(online onderzoek) en een kwalitatieve fase (interviewonderzoek). Aangezien een belangrijk 
kritiekpunt op het onderzoek van Bax (2008) de gebruikte methodes betreft, zullen de gebruikte 
methoden hieronder besproken worden.  
 
In het online onderzoek van Bax (2008) werden alle vier de versies onderzocht, en het onderzoek 
gebeurde via Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), een methode waarbij respondenten een 
e-mail ontvingen met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek, een link leidde hen naar de 
vragenlijst. Aan dit gedeelte van het onderzoek van Bax (2008) deden ruim 400 respondenten mee, 
die maximaal MBO-niveau beheersten en in het bezit waren van een auto. Bij het online onderzoek 
kregen de respondenten eerst een paar algemene vragen en vervolgens werd ingegaan op de vraag 
of de respondenten een autoverzekering hadden, of ze de polisvoorwaarden daadwerkelijk lazen en 
in welke gevallen zij dat deden. Daarna werden twee waarderingsvragen gesteld naar de mate van 
belangrijkheid van een passende verzekering en in welke mate de respondent het lezen van 
verzekeringsteksten interessant vindt. Tot slot werden nog twee globale vragen gesteld over 
juridische teksten (of de respondent hiermee bekend is en hoe vaak hij ze leest). Hierna kreeg de 
respondent één van de vier versies van de polisvoorwaarden van Fortis ASR te zien. De respondent 
kreeg steeds een artikel daaruit te zien en moest een meerkeuze begripsvraag over de tekst 
beantwoorden. Tot slot kregen de respondenten twaalf stellingen te zien die beantwoord moesten 
worden op een zevenpuntsschaal. Met deze stellingen werd ingegaan op de waardering van de lezer 
ten aanzien van de tekst.  
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Het interviewonderzoek van Bax (2008) was bedoeld om inzicht te krijgen in de mate waarin de 
aangebrachte wijzigingen in de polisvoorwaarden bijdragen aan een beter begrip en een betere 
leesbaarheid. Dit onderzoek werd uitgevoerd met 16 respondenten, die in het bezit waren van een 
auto met bijbehorende verzekering, en ook hier was het opleidingsniveau maximaal MBO-niveau. De 
interviews duurden gemiddeld zo’n 45 minuten. In dit gedeelte van het onderzoek van Bax (2008) 
werden alleen de originele en de compleet aangepaste polisvoorwaarden getest. Na een korte 
introductie van de respondent werden algemene vragen gesteld over verzekeringen en 
polisvoorwaarden. Hierna moesten de respondenten aan de hand van acht cases vragen 
beantwoorden. De cases waren afgeleid uit de begripsvragen, maar waren iets globaler gemaakt; ze 
omvatten een groter deel van de artikelen. De respondent moest het antwoord zoeken en daarbij 
hardop denken en vertellen hoe hij het oplossen ervaart. Hierna werd de respondent een andere 
versie gepresenteerd en hem werd gevraagd de versies te vergelijken en zijn voorkeur uit te spreken. 
Elke respondent kreeg hierna nog drie cases voorgelegd, en er werd gevraagd naar welke versie de 
voorkeur uitgaat en waarom. Tot slot werd de respondent verteld dat Fortis bezig is met het 
herschrijven van de polisvoorwaarden en er werd verteld welke versie de originele en welke de 
herschreven is. De respondenten moesten uitleggen in hoeverre ze de aanpassingen als positief of 
negatief ervoeren en welk beeld ze kregen van Fortis op basis van dit initiatief van Fortis qua 
klantvriendelijkheid, professionaliteit en betrouwbaarheid.  
 
Uit de resultaten van het onderzoek van Bax (2008) bleek dat het gemiddelde aantal goed 
beantwoorde vragen iets afneemt door de lexicale aanpassingen; de syntactische aanpassingen 
zorgen voor een significante toename van het gemiddelde aantal goed beantwoorde vragen. De 
totaalscore voor de goed beantwoorde vragen is het hoogst bij de versie met zowel lexicale als 
syntactische aanpassingen. Verder bleek uit het interviewonderzoek dat de leesbaarheid en 
begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden lijden onder het gebruik van moeilijke woorden, maar dat 
de grootste moeilijkheden worden veroorzaakt door interpretatieproblemen als gevolg van formeel, 
ambtelijk taalgebruik en door te lange zinnen en complexe zinsconstructies. De herziene 
polisvoorwaarden blijken een verbetering voor zowel de leesbaarheid als de begrijpelijkheid; hoewel 
er enkele kritiekpunten zijn, prefereren vrijwel alle respondenten deze versie boven de originele 
polisvoorwaarden. De verbeterde leesbaarheid en het betere begrip zijn primair het gevolg van 
aanpassingen in de minder ingewikkelde zinsconstructies, de kortere zinnen, en secundair van het 
meer alledaagse en minder ambtelijke woordgebruik. Verder hebben de herziene polisvoorwaarden 
een positief effect op de beeldvorming van Fortis ASR, en leiden de verbeterde leesbaarheid en 
begrijpelijkheid tot een meer zelfverzekerde houding van de klant en tot minder wantrouwen; zij 
leiden echter niet tot hogere verkopen, aangezien de uitgebreide polisvoorwaarden momenteel 
(vrijwel) geen rol spelen in het keuzeproces.  
 
Er is een aantal aandachtspunten te noemen bij het onderzoek van Bax (2008). Ten eerste was er een 
groot verschil in respondenten bij het online onderzoek en interviewonderzoek die aangaven de 
polisvoorwaarden te lezen; bij het online onderzoek gaf 39,4% aan altijd de polisvoorwaarden te 
lezen, terwijl bij het interviewonderzoek het merendeel juist aangaf nooit de polisvoorwaarden te 
lezen die bij de verzekering horen. Dit is in strijd met de verwachtingen; er werd juist verwacht dat 
de respondenten bij het online onderzoek eerder zouden ‘toegeven’ de polisvoorwaarden niet te 
lezen, aangezien er bij het interviewonderzoek twee mensen aanwezig waren die sociaal wenselijk 
antwoorden zouden kunnen veroorzaken. Dit grote verschil in resultaat tussen het online onderzoek 
en het interviewonderzoek is een aandachtspunt bij dit onderzoek. Ook bleek dat de respondenten 
maar erg weinig tijd nodig hadden voor het online onderzoek; veel mensen deden er korter dan tien 
minuten over. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat mensen het online onderzoek niet heel serieus 
hebben genomen en maar wat ingevuld hebben; redenen genoeg om in elk geval geen online 
onderzoek meer uit te voeren. Ten tweede bleek uit de resultaten van het onderzoek van Bax (2008) 
dat syntactische aanpassingen meer effect hadden dan lexicale aanpassingen. Zinsbouw blijkt dus 
meer effect te hebben dan woordkeus. Hoewel het onduidelijk is waar dit aan gelegen heeft, moet 
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met deze uitkomst van het onderzoek van Bax (2008) in dit onderzoek rekening gehouden worden; 
wellicht zijn sommige lexicale aanpassingen niet helemaal geslaagd geweest. In dit onderzoek zal er 
dan ook naar gestreefd worden om ook een effect van alleen lexicale aanpassingen op tekstbegrip 
aan te tonen. Een derde en laatste aandachtspunt bij het onderzoek van Bax (2008) betreft de 
verschillende soorten polisvoorwaarden die beschikbaar waren voor het onderzoek. Het is opvallend 
dat Bax (2008) van vrijwel alle polissen van verzekeraars in ieder geval de algemene voorwaarden 
bekeken heeft, behalve van de polis van Fortis ASR, die zij uitgebreid onderzocht heeft; van Fortis 
ASR waren alleen de bijzondere voorwaarden beschikbaar. Hoewel het aannemelijk is dat het 
taalgebruik vergelijkbaar is in de algemene en de bijzondere voorwaarden van welke verzekeraar dan 
ook, en dit gegeven wellicht geen invloed heeft gehad op de resultaten van het onderzoek van Bax 
(2008), geldt dit als een aandachtspunt bij dit onderzoek; er zullen zowel artikelen uit de algemene 
voorwaarden als uit de bijzondere voorwaarden van de verzekering van de ANWB onderzocht 
worden.  

Er zijn een paar verschillen tussen algemene en bijzondere voorwaarden. Onder de algemene 
voorwaarden worden begripsomschrijvingen gegeven, en er wordt ingegaan op de voorwaarden die 
op elke verzekerde van toepassing zijn. Dit zijn onder andere het begin en einde van de verzekering, 
wijziging van de premie en voorwaarden, premiebetaling, verplichtingen die de verzekerde heeft bij 
schade, het gebied waar de verzekering geldig is, de meldingsplicht van de verzekerde, wijziging van 
het risico, de bonus/malusregeling, algemene uitsluitingen en de regeling over dekking en 
schadevergoeding voor een vervangende auto. In de bijzondere voorwaarden wordt specifieker 
ingegaan op de WA-dekking en de dekking en schadevergoeding. Hiernaast worden in de bijzondere 
voorwaarden nog andere extra onderdelen bij de verzekering beschreven die naast de algemene 
verzekering kunnen worden afgesloten. Het gaat hier om vervangend vervoer, de schadeverzekering 
voor inzittenden, de ongevallen inzittenden verzekering en de verhaalsrechtsbijstand.  
 
Bureau Taal (2007) keek eveneens naar de begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden van acht 
verzekeringsmaatschappijen. Eerst werd met behulp van het programma Texamen, een digitaal 
instrument dat ontwikkeld is om de begrijpelijkheid van teksten objectief te analyseren, vastgesteld 
wat het taalniveau van de polisvoorwaarden was. Vervolgens is voor elk document geanalyseerd 
welke tekstkenmerken verantwoordelijk waren voor de hoogte van het taalniveau. Tot slot doet 
Bureau Taal (2007) nog een suggestie van hoe polisvoorwaarden er ook uit zouden kunnen zien en 
hoe ze begrijpelijker zouden zijn.  
 
Er zijn zes taalniveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2, waarbij A1 het laagste niveau is en C2 het hoogste 
niveau. Alle acht de polisvoorwaarden in het onderzoek van Bureau Taal (2007) bleken taalniveau C1 
te hebben, wat erg hoog is; het houdt in dat ongeveer 40% van de Nederlanders de tekst begrijpt. Er 
worden vier belangrijke problemen genoemd die ervoor zouden zorgen dat veel mensen moeite 
hebben met het begrijpen van een tekst. Bij sommige problemen worden nog enkele voorbeelden of 
subcategorieën genoemd. Deze vier problemen zijn: 

(1) Lange tekst met ingewikkelde structuur. Een paar oorzaken: 

 Kleine letters 

 Veel tekst op 1 pagina 

 Weinig witregels 

 Moeilijk te begrijpen tussenkopjes 

 Onpersoonlijke tussenkopjes 
(2) Lange, complexe zinnen. In een goed leesbare tekst is de gemiddelde zinslengte ongeveer 12 

woorden, in polisvoorwaarden zijn de zinnen gemiddeld 27 woorden lang.  
(3) Abstracte taal. Dit maakt een tekst onpersoonlijk, saai en ingewikkeld. Een aantal kenmerken 

die een tekst abstract maken: 

 Passiefconstructies 

 Tangconstructies 
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 Samentrekkingen 

 Formele taal 
(4) Moeilijke woorden. Een aantal categorieën moeilijke woorden: 

 Laagfrequente woorden 

 Jargon 

 Abstracte woorden 
 
Bureau Taal (2007) geeft een aantal adviezen om polisvoorwaarden begrijpelijker te maken: 

 Zorg voor een overzichtelijke lay-out 

 Gebruik niet te veel tekst 

 Maak goede tussenkoppen 

 Maak de zinnen korter 

 Vervang formele taal door meer informele taal 

 Gebruik concrete woorden 

 Vermijd passiefconstructies 

 Gebruik geen jargon 
 
Zoals al vermeld, hebben deze twee onderzoeken dus de aanleiding gegeven dit onderzoek uit te 
voeren. Het onderzoek van Bureau Taal (2007) wordt niet als erg objectief beschouwd, aangezien het 
programma Texamen in het bezit van Bureau Taal is. Het programma is niet publiekelijk toegankelijk; 
andere organisaties kunnen het programma wel gebruiken, maar alleen via een abonnement. 
Bovendien is er verder niets bekend over de vraag met welke factoren dit programma precies 
rekening houdt bij de analyse van het taalniveau; er worden wel factoren genoemd maar er wordt 
niet ingegaan op formules of berekeningen die het programma doet. Op grond van alleen dit 
onderzoek van Bureau Taal (2007) zouden dus geen algemene adviezen geformuleerd kunnen 
worden voor het schrijven of herzien van polisvoorwaarden. Verder is er met het onderzoek van 
Bureau Taal (2007) geen werkelijk tekstbegrip gemeten; de verzekeringspolissen worden wel 
geanalyseerd en er wordt wel gespeculeerd over welke elementen de tekst moeilijk maken en hoe de 
tekst begrijpelijker gemaakt zou kunnen worden, maar in feite is dit een vrij subjectieve methode. 
Het is helemaal niet zeker dat de tips van Bureau Taal (2007) over het begrijpelijker maken van de 
verschillende polisvoorwaarden daadwerkelijk zorgen voor een beter begrip bij de doelgroep. Om 
echt na te gaan hoe de verzekeringspolissen begrepen worden en om hier algemene uitspraken over 
te kunnen doen, is het noodzakelijk het begrip ook daadwerkelijk te testen bij leden uit de doelgroep. 
Hoewel het onderzoek van Bax (2008) al een iets betere en objectievere methode gebruikt, is ook dit 
ene onderzoek te weinig om algemene adviezen te kunnen formuleren. Ook op de gebruikte 
methoden zijn wel enkele kritiekpunten te formuleren, en de gebruikte methoden in het onderzoek 
van Bax (2008) zullen dan ook in de methodesectie verder geëvalueerd worden. Om deze redenen is 
dit onderzoek noodzakelijk om meer inzicht te verkrijgen in de begrijpelijkheid en leesbaarheid van 
polisvoorwaarden en om meer algemeen geldende adviezen te kunnen formuleren voor het schrijven 
of herzien van polisvoorwaarden van autoverzekeringen.  
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4. Theoretisch Kader 
 
Om een impressie te geven van eerdere onderzoeken die buiten Nederland uitgevoerd zijn naar de 
leesbaarheid van juridische teksten wordt hier een aantal onderzoeken met hun belangrijkste 
resultaten besproken. Eerst komt onderzoek aan bod naar de invloed van tekstkenmerken op de 
begrijpelijkheid van teksten, vervolgens komt onderzoek aan bod naar de invloed van 
lezerskenmerken op de begrijpelijkheid van teksten en tot slot wordt ingegaan op onderzoeken naar 
zowel tekstkenmerken als lezerskenmerken. Het aantal onderzoeken dat in andere landen iets 
soortgelijks onderzoekt als waar in dit onderzoek naar gekeken wordt is weliswaar niet heel klein, 
maar toch wordt met dit onderzoek een essentiële bijdrage geleverd aan de huidige inzichten op dit 
gebied in Nederland.  

4.1. Onderzoek naar invloed van tekstkenmerken 
In het onderzoek van Campbell (1999) is gemeten wat het niveau van het tekstbegrip van 
consumenten was bij het lezen van bankcontracten. Daarna is gekeken wat het effect was van het 
herschrijven van deze tekst in eenvoudig Engels. Dit bleek ook voor enkele personeelsleden van de 
bank nuttig te zijn; zij gaven aan dat zij ook moeite hadden om de verschillende documenten te 
begrijpen. Er werden vier verschillende documenten gebruikt, en de proefpersonen kregen zowel 
een aantal scenariovragen als een samenvattingstaak. Uit het onderzoek bleek dat het eenvoudige, 
herschreven contract de lezers aanmoedigde om de tekst beter te lezen, en bovendien begrepen de 
lezers de inhoud van deze versie van het contract beter. Verder bleek dat de leestijd wel toenam, 
maar de begrijpelijkheid nam eveneens toe. Dit kan verklaard worden doordat lezers die een tekst 
niet begrijpen deze waarschijnlijk alleen globaal doorlezen, en niet echt moeite doen om de tekst te 
begrijpen, omdat ze denken dat dat toch niet lukt. De meest effectieve manier om het begrip te 
verbeteren is door zowel lexicale als syntactische aanpassingen te doen. Hoewel Campbell (1999) wel 
globaal aangeeft op welke punten de teksten aangepast zijn, worden er geen voorbeelden gegeven, 
waardoor het erg onduidelijk is hoe de teksten precies aangepast zijn. Net zoals in het onderzoek van 
Campbell (1999) zal ook in dit onderzoek gekeken worden naar wettelijke teksten, de onderzoeken 
kijken dus naar hetzelfde tekstgenre en in allebei de onderzoeken wordt het oorspronkelijke 
document herschreven in een eenvoudigere versie. Verder is de opzet van dit onderzoek 
vergelijkbaar met die van het onderzoek van Campbell (1999).  
 
Het hiervoor beschreven onderzoek van Campbell (1999) was deels gemotiveerd door het onderzoek 
van Masson & Waldron (1994). Zij testten het begrip van vier wettelijke contracten, die op een paar 
verschillende manieren herschreven werden. De vier versies in dit onderzoek van Masson & Waldron 
(1994) waren: (1) de originele versie, (2) de ‘archaic-terms-removed versie’, waarin archaïsche 
termen werden vervangen of verwijderd en waarin moeilijke woorden, zinnen en zinsdelen werden 
verwijderd, (3) de ‘plain language versie’, waarin de kenmerkende lange zinnen werden opgedeeld in 
kortere zinnen en moeilijke woorden werden vervangen door gemakkelijkere termen, de passieve 
vorm werd vervangen door de actieve vorm en het document persoonlijker werd gemaakt door te 
verwijzen met ‘you’ en ‘I’, en (4) de ‘legal-terms-defined versie’, waarin naast de veranderingen in de 
derde versie alle wettelijke termen vervangen werden door simpelere, meer gebruikelijke termen of 
werden uitgelegd. De documenten werden gelezen door 48 non-experts, en hun leestijd werd 
bijgehouden. Het begrip werd gemeten door de beantwoording van hypothetische scenariovragen en 
het samenvatten van een gedeelte van het document. Hoewel het gebruik van eenvoudig Engels de 
leestijd niet beïnvloedde, resulteerde het wel in een significante toename van het percentage 
proposities of ideeën dat correct genoemd werd in de samenvatting. Ook zorgde het eenvoudig 
Engels voor verbetering in zowel de beantwoording van de scenariovragen als in de verklaring van de 
antwoorden op de scenariovragen. Dit onderzoek van Masson & Waldron (1994) biedt empirisch 
bewijs voor het feit dat het simplificeren van teksten het tekstbegrip ten goede komt, maar laat ook 
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zien dat de revisies de complexiteit van de taal en syntax op een meer radicale manier moeten 
versimpelen dan alleen op woordniveau, om écht resultaat te boeken.  
 
Het artikel van Shuy (1998) bespreekt de uitspraken en ideeën die aan bod gekomen zijn op een 
conferentie over de bureaucratische taal van het verzekeringswezen. De sprekers hebben een 
wisselende mate van enthousiasme voor het simplificeren van verzekeringspolissen. Belangrijk punt 
dat naar voren komt is het verschil tussen leesbaarheid en begrijpelijkheid: dit zijn niet dezelfde 
concepten, en het verbeteren van de leesbaarheid leidt niet vanzelfsprekend tot verbetering van de 
begrijpelijkheid. Ook is er een verschil tussen ‘simplicity’ (simpelheid) en ‘clarity’ (duidelijkheid). Bij 
deze vergelijking worden ook de leesbaarheidsformules betrokken. Een tekst is dan weliswaar 
gemakkelijker leesbaar als deze kortere zinnen heeft en als de woorden minder lettergrepen hebben, 
maar helpt het de klant ook? Waarschijnlijk niet; de factoren die bij de leesbaarheidsformules van 
belang zijn, zijn niet de enige zaken die relevant zijn bij het begrijpen van een tekst en zijn niet de 
enige kenmerken die ervoor zorgen dat een tekst moeilijk of gemakkelijk te lezen is. Kortere zinnen 
kunnen namelijk ook de relatie tussen de zinnen laten verdwijnen; vaak is een langere zin met 
duidelijke verbanden begrijpelijker dan twee korte, onsamenhangende zinnen zonder enig verband. 
Ook het vervangen van een moeilijk woord door een zinsdeel dat het woord uitlegt zorgt ervoor dat 
de tekst langer wordt; de tekst is hierdoor echter wel begrijpelijker. Verder houden 
leesbaarheidsformules ook geen rekening met woorden of ideeën die afgeleid moeten worden; ze 
kijken alleen naar oppervlaktekenmerken.  

Volgens Shuy (1998) zal de taal van verzekeringspolissen begrijpelijker zijn naarmate (1) deze 
voorspelbaar is of natuurlijk voortkomt uit de patronen van ‘gewoon’ taalgebruik, en (2) ze lezers de 
mogelijkheid geeft om hun kennis van de conventies van hun taal te gebruiken. Verder worden er in 
het artikel van Shuy (1998) drie eisen gesteld aan een verzekeringspolis: 

(1) De polis moet expliciet informatief zijn 
(2) De polis moet technisch gezien accuraat zijn 
(3) De polis moet wettelijk gezien kloppen 

 
In het artikel van Shuy (1998) worden verder nog kanttekeningen geplaatst bij adviezen die bedoeld 
zijn om de begrijpelijkheid te vergroten; sommige adviezen dragen juist niet bij aan de 
begrijpelijkheid. De eerste kanttekening wordt geplaatst bij het advies om de werkwoorden actief te 
formuleren in plaats van passief. In sommige gevallen komt dit ‘advies’ de begrijpelijkheid helemaal 
niet ten goede, maar is de passieve formulering juist duidelijker, zoals bijvoorbeeld in dit geval: 
Passief: De dekking die in lid 1 en 2 van dit artikel is omschreven geldt niet voor… 
Actief: De dekking die wij in lid 1 en 2 van dit artikel omschrijven geldt niet voor… 
 De tweede kanttekening wordt geplaatst bij het gebruik van nominale uitdrukkingen. Lezers 
zouden deze moeilijker vinden dan verbale uitdrukkingen. Een voorbeeld waarin de nominale versie 
juist gewenst is: 
Nominaal: Indien de verzekerde overlijdt… 
Verbaal: De dood van de verzekerde… 
Hoewel de verbale formulering wellicht beter begrepen wordt dan de nominale formulering, komt de 
nominale formulering iets vriendelijker over, en daardoor is deze formulering meer gewenst en 
gebruikelijker.  
 De derde kanttekening wordt geplaatst bij het herhalen van woorden. In polisvoorwaarden 
worden veel zaken erg expliciet uitgedrukt, en wordt er nauwelijks gerefereerd naar entiteiten. Dit 
komt de begrijpelijkheid niet ten goede. Shuy (1998) geeft een voorbeeld uit polisvoorwaarden 
waarin de term ‘Paid-up Dividend Additions’ vier keer genoemd wordt in slechts vier zinnen. Er werd 
verwacht dat deze herhaling de begrijpelijkheid zou vergroten, maar dit werkt juist averechts. Een 
oplossing zou zijn om de term in het begin te noemen en duidelijk toe te lichten, zodat de lezer weet 
waar het over gaat.  



Dianne Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

Pagina 15 
 

4.2. Onderzoek naar invloed van lezerskenmerken 
Dietrich & Kühn (2000) onderzochten in twee experimenten hoeveel en welke delen van wettelijke 
teksten onthouden worden. In het eerste experiment kregen onervaren lezers een free-recall test, 
een zinsherkenningstest, casussen en een enquête. Doel van dit experiment was om het begrip van 
verzekeringsvoorwaarden bij onervaren lezers te meten. De resultaten lieten zien dat meer 
vertrouwde situaties beter onthouden worden dan minder vertrouwde situaties; situatieschetsen 
over bijvoorbeeld autoverzekeringen werden beter onthouden dan situatieschetsen over 
levensverzekeringen. Verder bleek dat wanneer de situatie simpel en kort beschreven wordt, deze 
ook beter onthouden wordt. Opvallend resultaat is dat lezers wel de situaties in de voorwaarden 
onthouden, maar wanneer gevraagd wordt waarom iemand recht heeft op een bepaalde 
verzekering, kunnen zij geen reden geven waarom. De proefpersonen onthielden dus niet op basis 
van welke argumenten iemand recht heeft op een uitkering van de verzekering.  
 Bij het tweede experiment werd de houding gemeten van een groep rechtenstudenten en 
een groep studenten uit andere disciplines ten opzichte van de helderheid en de begrijpelijkheid, en 
werden nog enkele andere aspecten van de tekst gemeten. Uit de resultaten bleek dat de 
rechtenstudenten evenveel moeite met de tekst hadden als de studenten uit andere disciplines; het 
feit dat de rechtenstudenten wel bekend waren met de juridische vaktaal zorgde dus niet voor een 
beter tekstbegrip. Wel is het eindoordeel van de rechtenstudenten iets positiever dan dat van de 
andere studenten, maar dit verschil is niet significant. De rechtenstudenten beoordeelden de 
duidelijkheid van de tekst positiever dan de andere groep studenten. Mogelijke oorzaak die hiervoor 
genoemd wordt door Dietrich & Kühn (2000) is dat de groep studenten uit andere disciplines niet 
bekend is met de vaktermen, en daarom de tekst meteen als onduidelijk bestempelt, terwijl de 
rechtenstudenten wel vertrouwder zijn met deze termen en de tekst dus minder onduidelijk vinden. 
Tot slot werd de bruikbaarheid van de tekst door de rechtenstudenten positiever beoordeeld dan 
door de studenten uit andere disciplines.  
 
Dietrich & Schmidt (2002) onderzochten welke verschillen er bestaan in het communicatieregister 
van experts (verzekeraars in dit geval) en leken. De proefpersonen kregen de opdracht om 
paragrafen die afkomstig waren uit de voorwaarden van een inboedelverzekering in een volgens hen 
logische en duidelijke volgorde te leggen. Dit onderzoek had als doel om mogelijke verschillen in 
communicatieregisters (van de verzekeraar en de leek) aan het licht te brengen. Uit de resultaten 
bleek dat leken een chronologische volgorde prefereren. Deze volgorde kwam echter niet terug in de 
voorwaarden die door de experts zijn opgesteld, hoewel deze wel de vindbaarheid van de informatie 
zeer ten goede zou komen. Verder bleek dat de leken een indeling prefereerden waarin algemene 
informatie steeds gedetailleerder werd. Dit resultaat komt overeen met de ‘macrostructuur’ uit het 
situatiemodel dat Kintsch & van Dijk (1983) bespreken en ook met het zogeheten ‘levelseffect’. Dit 
levelseffect heeft een belangrijk aandeel in de structuur van een tekst (Singer, 1990). Het houdt in 
dat naarmate tekstuele informatie belangrijker is, deze hoger in de hiërarchische structuur van de 
tekst staat. Informatie die hoger in deze structuur staat wordt beter gereproduceerd door lezers 
(Singer, 1990).  

4.3. Onderzoek naar zowel tekstkenmerken als lezerskenmerken 
Het onderzoek van Harrison & McLaren (1999) concentreerde zich op de leesbaarheid van een recent 
geschreven wettelijk document, ‘The Act’, in Nieuw-Zeeland. In The Act komt aan bod welke rechten 
consumenten hebben ten opzichte van de producenten van producten of services die iets blijken te 
mankeren. In dit onderzoek werden tekstgerichte methoden gecombineerd met lezergerichte 
methoden; deze methoden waren: 

(1) Een analyse van de leesbaarheid van verschillende geselecteerde onderdelen van the Act 
met behulp van drie standaard computerprogramma’s voor de leesbaarheid; Grammatik IV, 
Microsoft Word 6 en Style Writer.  
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(2) Een cloze test van geselecteerde onderdelen van  the Act, waarmee het tekstbegrip gemeten 
werd van een steekproef van mensen uit Nieuw Zeeland. 

(3) Het laten samenvatten van een gedeelte van een tekst en het stellen van scenario vragen, 
waarmee het tekstbegrip gemeten werd van werknemers en managers in een bepaalde 
industrie. 

(4) Het interviewen van degene die verantwoordelijk was voor het opstellen van The Act.  
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Harrison & McLaren (1999) was dat de resultaten 
suggereren dat gewone burgers de wettelijke documenten in Nieuw-Zeeland niet gemakkelijk 
begrijpen, en dat deze documenten niet goed toegankelijk zijn voor de gewone burger.  

De analyse van de leesbaarheid van documenten met behulp van een standaard 
computerprogramma bleek een onbetrouwbare methode om de begrijpelijkheid in te schatten; er 
waren grote verschillen tussen de resultaten van de verschillende softwareprogramma’s.  
 Verder bleek dat The Act te moeilijk was voor de proefpersonen; de score lag onder de score 
van 41-44 procent van Bormuth (1967). Deze score betekent dat een tekst ‘instructional’ is volgens 
Bormuth (1967): hij heeft dan enige uitleg nodig voordat hij begrijpelijk is voor de gemiddelde 
volwassene. Verder bleek dat de motivatie om de tekst te lezen over het algemeen laag was en dat 
de tekst over het algemeen moeilijk gevonden werd. De belangrijkste aanbevelingen die gedaan 
werden om de leesbaarheid en begrijpelijkheid te verbeteren gingen over het gebruik van moeilijke 
woorden, termen en jargon.  
 Bij de samenvattingstaak werd gekeken hoeveel betekeniseenheden er juist genoemd 
werden. Hoewel de verschillende secties van de artikelen hierin enigszins verschilden, bleek deze 
taak over het algemeen vrij moeilijk te zijn. De eerste scenariovraag werd goed beantwoord; deze 
werd door slechts één proefpersoon onjuist beantwoord. De tweede scenariovraag werd minder 
goed gemaakt. De meeste suggesties voor een betere leesbaarheid en begrijpelijkheid in dit gedeelte 
van het onderzoek van Harrison & McLaren (1999) vielen onder de categorieën ‘vereenvoudigen’ en 
‘reorganiseren’. De proefpersonen vonden The Act moeilijk te begrijpen, en klaagden over de lengte 
van de zinnen en de moeilijkheid om hun weg te vinden in alle regels en wetten. De meesten vonden 
dat er wel enige wettelijke kennis noodzakelijk was om de informatie te begrijpen, en alle 
respondenten vonden dat de wet beter leesbaar en begrijpelijker gemaakt moest worden.  
 Uit het interview met degene die The Act heeft samengesteld, bleek dat The Act niet is 
voorgelegd aan leden uit de potentiële doelgroep. Hoewel de schrijfster een breed publiek 
(consumenten) voor ogen had, en geprobeerd heeft The Act zo leesbaar mogelijk te maken, heeft ze 
The Act nooit getest bij het potentiële publiek. Het schrijfproces was een individuele taak, en er is 
weinig feedback van anderen gebruikt bij dit proces.  
 
Het onderzoek van Wogalter, Howe, Sifuentes & Luginbuhl (1999) richtte zich op enkele factoren die 
samenhangen met de usability van wettelijke documenten. Hiervoor zijn vier deelonderzoeken 
uitgevoerd.  
 Uit deelonderzoek 1 bleek dat de proefpersonen regelmatig verschillende soorten 
documenten ondertekend hadden die zij niet volledig gelezen of begrepen hadden. Enkele redenen 
die genoemd werden voor het niet lezen zijn: te technisch, te lang en onleesbaar. Verder vond 96% 
van de proefpersonen dat dit soort documenten verbeterd kon worden, en de tips voor verbetering 
zijn vooral: het technische en wettelijke jargon verminderen, de tekst inkorten en het lettertype 
groter maken. Deze tips voor verbetering golden als richtlijn voor deelonderzoek 2.  
 In deelonderzoek 2 van het onderzoek van Wogalter e.a. (1999) beoordeelde een groep 
proefpersonen een aantal kenmerken op een aantal dimensies. De resultaten hiervan waren: 

 De volgende redenen voor het ondertekenen van een wettelijk contract zonder het te lezen 
werden significant vaker genoemd dan andere: having had the document explained, having 
trust in the preparer, being too difficult to understand, and not having enough time.  

 De volgende fysieke kenmerken van wettelijke documenten werden significant vaker 
genoemd dan andere: being technical, being formal, having fine print, being detailed, and 
being long.  
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 De volgende kenmerken die de moeilijkheidsgraad van wettelijke teksten bepalen werden 
significant vaker genoemd dan andere: the technicality, being long, and being formal.  

 De volgende aanbevolen verbeteringen voor wettelijke teksten werden significant vaker 
genoemd dan andere: decrease technicality, give explanations, provide definitions, and give 
examples.  

 
Het nadeel van deze eerste twee deelonderzoeken is dat ze alleen ingaan op het gerapporteerde 
begrip van de proefpersonen, niet op het daadwerkelijke begrip. Daarom zijn in deelonderzoek 3 en 
4 van Wogalter e.a. (1999) experimenten uitgevoerd die het tekstbegrip van proefpersonen 
daadwerkelijk testen.  
 In deelonderzoek 3 werd het effect gemeten van drie verschillende formulieren: een 
conventioneel wettelijk formulier, een verbeterde versie en een controleversie met maar één zin. 
Het tekstbegrip werd gemeten met zes ja/nee vragen en drie vragen waarop een kort antwoord 
gegeven moest worden. Uit de resultaten bleek dat de verbeterde versie voor een significant beter 
begrip zorgde dan de conventionele versie, en dat beide versies voor een beter begrip zorgden dan 
de controleversie. Hoewel het begrip van de conventionele versie erg laag was, tekenden alle 
proefpersonen op één na het formulier waarmee zij instemden met deelname aan een potentieel 
riskante activiteit; er was dus ook een gedeeltelijk persuasief element opgenomen. De resultaten 
lieten zien dat de verbeterde versie zorgde voor een beter objectief begrip dan de conventionele 
versie. Verder liet het subjectieve begrip zien dat de verbeterde versie zorgvuldiger gelezen werd en 
beter begrepen werd, en de proefpersonen vonden dat deze versie hen beter informeerde over hun 
rechten.  
 Uit deelonderzoek 4 bleek tenslotte nog dat het tekstbegrip groter was (1) wanneer het 
formulier er meer informeel uitzag dan wanneer het er meer officieel uitzag, (2) wanneer er minder 
tijdsdruk was dan wanneer er meer tijdsdruk was, en (3) wanneer er een extra mondelinge herhaling 
van de inhoud toegevoegd werd bij het schriftelijke formulier.  
 
Uit bovenstaande bespreking blijkt dus dat er in het buitenland al redelijk wat onderzoeken gedaan 
zijn naar het effect van ‘plain language’ op het tekstbegrip. Masson & Waldron (1994) en Campbell 
(1999) keken naar het effect van het in eenvoudigere taal schrijven van wettelijke teksten op het 
tekstbegrip; in dit onderzoek wordt iets soortgelijks gedaan. Het feit dat uit deze beide onderzoeken 
bleek dat om echt een beter tekstbegrip te bewerkstelligen de revisies zowel op lexicaal als 
syntactisch niveau doorgevoerd moeten worden, en dat ze ook niet te oppervlakkig maar vrij radicaal 
doorgevoerd moeten worden is in het achterhoofd gehouden bij dit onderzoek; er is gestreefd naar 
vrij radicale herschrijvingen, aangezien die waarschijnlijk ook in dit onderzoek meer effect zullen 
boeken. De kanttekeningen die Shuy (1998) plaatst bij bepaalde adviezen zijn in dit onderzoek goed 
in overweging genomen; er is steeds kritisch bekeken of het algemeen geldende advies wel bijdraagt 
aan de begrijpelijkheid. De onderzoeken van Dietrich & Kühn (2000) en Dietrich & Schmidt (2002) 
geven inzicht in de eventuele verschillen die kunnen bestaan in het tekstbegrip van onervaren lezers 
of leken en meer ervaren lezers of experts. Mede op basis van deze onderzoeken is er dan ook voor 
gekozen om in dit onderzoek in te gaan op de vraag of de respondenten al eerder juridische teksten 
en/of polisvoorwaarden van autoverzekeringen hebben gelezen. Ook is ingegaan op de vraag hoe 
leesbaar en hoe interessant de respondenten deze teksten vinden, omdat deze zaken ook een rol 
zouden kunnen spelen. Op deze aspecten wordt in de bespreking van de onderzoeksmethoden 
(paragraaf 5.3.) verder ingegaan. De resultaten uit het onderzoek van Harrison & McLaren (1999) 
gelden vooral als een indicatie van het feit dat wettelijke teksten moeilijk zijn; in hun onderzoek 
werden geen vereenvoudigde versies voorgelegd en getoetst. Het onderzoek laat zien dat mensen 
over het algemeen het wettelijke document niet goed begrepen. Ook werd het wel geschreven met 
de doelgroep in het achterhoofd, maar de doelgroep is er niet direct bij betrokken. Het onderzoek 
van Wogalter e.a. (1999) laat tenslotte zien dat het in eenvoudigere taal herschrijven van wettelijke 
formulieren inderdaad zorgt voor een beter begrip. De laatste twee onderzoeken vormen dus een 
soort indirecte aanleiding om dit onderzoek in Nederland uit te voeren.  
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5. Onderzoeksopzet 

5.1. Afhankelijke variabelen 
De afhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn (in navolging van Bax, 2008) het tekstbegrip en de 
waardering van de tekst. Er is onderzocht in hoeverre er een verschil is in tekstbegrip en 
tekstwaardering van de originele versie en de verschillende herziene versies van de 
polisvoorwaarden van ANWB.  

5.2. Onafhankelijke variabelen 
De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn eveneens ontleend aan het onderzoek van Bax 
(2008). Deze zijn: de lexicale en syntactische aanpassingen in de tekst van de polisvoorwaarden van 
de ANWB. Deze lexicale en syntactische aanpassingen zijn op soortgelijke wijze doorgevoerd worden 
als in het onderzoek van Bax (2008) gebeurde, met hier en daar wellicht nog enige verbeteringen, 
met name als het gaat om de lexicale aanpassingen.  

5.3. Onderzoeksmethoden 
Er zijn, zoals al eerder vermeld, wel een aantal punten van kritiek op het onderzoek van Bax (2008) te 
noemen; een aantal van deze kritiekpunten wordt ook door Bax (2008) zelf al aangestipt. Een eerste 
kritiekpunt heeft betrekking op het interviewonderzoek. Er kan dan bij deze methode wel inhoudelijk 
op de vragen ingegaan worden, toch kan het interview met de ene respondent erg verschillen van 
het interview met een andere respondent; het is vrij subjectief. Hoewel in dit onderzoek ook de 
interviewmethode gebruikt zal worden, wordt aan dit kritiekpunt tegemoet gekomen door voor het 
interviewen een vast protocol op te stellen met eenheden die genoemd moeten worden in het 
antwoord. Proefpersonen moeten bij deze interviewmethode antwoord geven op een aantal vragen, 
en door per vraag precies aan te geven welke eenheden wel en niet genoemd worden, speelt 
subjectiviteit hier in mindere mate een rol. Ook krijgt elke respondent de vragen van het interview 
ook op papier te zien; op die manier is de vraagstelling dus bij elke respondent (in ieder geval op 
papier) hetzelfde.  
 Nog een kritiekpunt is het aantal proefpersonen dat meegewerkt heeft aan het onderzoek 
van Bax (2008). Bij het online onderzoek deden 410 proefpersonen mee, wat een grote steekproef is; 
de resultaten van dit deelonderzoek kunnen dus waarschijnlijk wel gegeneraliseerd worden naar een 
bredere populatie. Bij het interviewonderzoek is dit echter niet het geval; daar deden slechts 16 
proefpersonen mee, wat te weinig is om iets te kunnen zeggen over een bredere populatie. Aan dit 
onderzoek zullen dan ook meer respondenten meewerken; er wordt gestreefd naar 12 
proefpersonen per versie, dus in totaal 48 proefpersonen.  
 Een ander kritiekpunt op het onderzoek van Bax (2008) is dat bij vijf begripsvragen meer dan 
de helft van de proefpersonen het foute antwoord gaf. Wellicht heeft dit gelegen aan een 
onduidelijke vraagstelling. Ook zou het zo kunnen zijn dat de vragen wellicht niet helemaal goed 
aansloten bij de manipulatie; de syntactische en lexicale aanpassingen zijn wellicht helemaal niet in 
elk geval het onderwerp van onderzoek geweest. Misschien zijn er dus andere variabelen geweest 
die een rol hebben gespeeld dan alleen het onderzochte construct. Een andere mogelijke verklaring 
voor de slechte beantwoording van deze vragen is dat de proefpersonen de polis simpelweg niet 
goed gelezen hebben; om deze reden is een online onderzoek geen slimme keuze en is er dan ook 
voor gekozen om in dit onderzoek een methode te gebruiken waarbij je als onderzoeker zelf 
aanwezig bent. Het zou zo kunnen zijn dat de aanwezigheid van twee personen bij het 
interviewonderzoek de resultaten heeft beïnvloed; dit zou sociaal wenselijk antwoorden kunnen 
aanmoedigen (Bax, 2008). In strijd met deze verwachting bleek echter dat juist bij het online 
onderzoek meer mensen zeiden de polisvoorwaarden te lezen dan bij het interviewonderzoek; dit 
wijst juist niet op sociaal wenselijk antwoorden wanneer er een onderzoeker aanwezig is.  
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Hoewel het onderzoek van Bureau Taal (2007) een aardig inzicht verschaft in de begrijpelijkheid van 
polisvoorwaarden, zijn ook hier enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Een eerste kanttekening 
betreft de analyse met de methode Texamen. Deze wordt niet als erg objectief beschouwd, 
aangezien het om een programma gaat dat alleen in het bezit is van Bureau Taal. Het programma is 
niet publiekelijk toegankelijk; andere organisaties kunnen het programma wel gebruiken, maar alleen 
via een abonnement. Bovendien is er verder niets bekend over de vraag waar dit programma precies 
naar kijkt; er worden wel enkele factoren genoemd die betrokken zijn bij de analyse van het 
taalniveau, maar er wordt niet ingegaan op concrete formules of berekeningen die het programma 
doet. Een ander groter kritiekpunt is het feit dat er geen echt tekstbegrip gemeten is in het 
onderzoek van Bureau Taal (2007). Er wordt wel geanalyseerd en gespeculeerd over welke 
elementen de tekst moeilijker maken en hoe de tekst begrijpelijker zou kunnen, maar het werkelijke 
tekstbegrip van potentiële leden uit de doelgroep is niet daadwerkelijk getest. Het is dus niet zeker 
dat de uitspraken die Bureau Taal (2007) doet over het begrijpelijker maken van polisvoorwaarden 
daadwerkelijk leiden tot een beter begrip van leden uit de doelgroep van het document.  
 
Naar aanleiding van de hiervoor besproken tekortkomingen/verbeterpunten van de onderzoeken 
van Bax (2008) en Bureau Taal (2007) is dan ook gekozen om in dit onderzoek gebruik te maken van 
de volgende methoden (in chronologische volgorde van afname).  
 
1.Persoonlijke gegevens 
In het eerste gedeelte van het onderzoek werden de proefpersonen gevraagd hun persoonlijke 
gegevens in te vullen. Het ging om de volgende gegevens: naam, leeftijd, beroep en hoogst genoten 
opleiding; dit laatste om na te gaan of alle respondenten inderdaad maximaal MBO niveau hadden. 
Tot slot werd de proefpersonen nog gevraagd in te vullen of zij een auto en een autoverzekering 
hadden; ook deze vragen golden voornamelijk als een controlevraag.  
 
2.Taaltest 
Voorafgaand aan het onderzoek is het taalniveau van de respondenten getoetst. Dit is gedaan om 
later na te kunnen gaan of het taalniveau invloed heeft op de score op de begripstest; bij eerdere 
onderzoeken (van bijvoorbeeld Lentz & Pander Maat) bleek dit namelijk wel het geval te zijn. Het 
opleidingsniveau geeft al een aardige indicatie van het niveau van de proefpersonen, maar als het 
gaat om het begrip van teksten is het erg zinvol om daarnaast te kijken naar het taalniveau van de 
respondenten. In deze taaltest zijn vijfentwintig moeilijke woorden opgenomen die voorkomen in 
polisvoorwaarden van verschillende autoverzekeringen. Bij elk van deze woorden zijn drie mogelijke 
betekenissen gegeven, en de proefpersonen werd gevraagd de juiste betekenis aan te kruisen. Om 
gokken of willekeurige antwoorden invullen te voorkomen werd de optie ‘weet ik niet’ toegevoegd; 
op deze manier zijn de respondenten die een antwoord geven waarschijnlijk vrij zeker van de 
betekenis van het woord, en kan dus makkelijker nagegaan worden van welke woorden zij de 
betekenis daadwerkelijk weten. In de bijlagen zijn alle woorden en antwoordopties die aangeboden 
zijn in de taaltest, inclusief de instructie, te vinden. Het vetgedrukte antwoord is steeds het juiste 
antwoord.  
 
3.Vragenlijst met algemene vragen 
Voorafgaand aan het interview met de scenariovragen kregen de respondenten een vragenlijstje met 
algemene vragen. De eerste vraag ging in op de vraag in hoeverre de polisvoorwaarden van een 
verzekering voor de respondenten een rol spelen bij het kiezen voor een bepaalde verzekering. Deze 
vraag moest beantwoord worden op een vijfpuntsschaal.  

Hierna kwam de ervaring met juridische teksten aan bod. Eerst werd gevraagd of de 
respondenten wel eens juridische teksten gelezen hadden; wanneer zij deze vraag met ‘nee’ 
beantwoordden, mochten zij door naar het volgende onderdeel, en wanneer zij deze vraag met  ‘ja’ 
beantwoordden moesten zij nog vijf vragen beantwoorden over juridische teksten. Deze vragen 
gingen in op hoe gemakkelijk de respondenten deze teksten vonden om te lezen, hoe duidelijk 
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leesbaar zij deze teksten vonden, hoe ingewikkeld zij juridische teksten vonden, hoe interessant zij 
deze teksten vonden en of zij belangstelling hadden voor juridische teksten. Al deze vragen moesten 
beantwoord worden op een vijfpuntsschaal, variërend van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’.  

In het volgende onderdeel kwam de ervaring met polisvoorwaarden van autoverzekeringen 
aan bod. Eerst werd gevraagd of de proefpersonen wel eens polisvoorwaarden van een 
autoverzekering hadden gelezen. Wanneer zij deze vraag met ‘nee’ beantwoordden, mochten zij 
door naar het volgende onderdeel (interview met scenariovragen), wanneer zij deze vraag met ‘ja’ of 
‘gedeeltelijk’ beantwoordden, moesten zij nog vijf vragen beantwoorden over polisvoorwaarden. 
Deze vragen waren hetzelfde geformuleerd als de vragen over juridische teksten, en gingen eveneens 
in op hoe gemakkelijk de respondenten deze teksten vonden om te lezen, hoe duidelijk leesbaar zij 
polisvoorwaarden vonden, hoe ingewikkeld zij deze teksten vonden, hoe interessant zij 
polisvoorwaarden vonden en of zij belangstelling hadden voor polisvoorwaarden. Ook deze vragen 
moesten beantwoord worden op een vijfpuntsschaal, die ook hier varieerde van ‘zeer mee oneens’ 
tot ‘zeer mee eens’.  

Dit gehele onderdeel met algemene vragen over autoverzekeringen, juridische teksten en 
polisvoorwaarden is toegevoegd om later na te kunnen gaan of deze zaken invloed hebben op het 
begrip van de teksten. Het is denkbaar dat respondenten die veel ervaring hebben met 
polisvoorwaarden en bij wie polisvoorwaarden een grote rol spelen bij het kiezen voor een bepaalde 
verzekering de polisvoorwaarden gemakkelijker lezen, beter willen lezen of beter begrijpen dan 
mensen die nog geen ervaring hebben met juridische teksten. Deze vragen dienen dus als een 
controle voor verschillen tussen proefpersonen als het gaat om de rol die polisvoorwaarden spelen 
bij het kiezen voor een verzekering en de ervaring met juridische teksten en polisvoorwaarden. Deze 
algemene vragen zijn te vinden in de bijlagen.  
 
4.Interview met scenariovragen 
In dit gedeelte van het onderzoek werden de verschillende versies van de polisvoorwaarden getoetst 
op begrip van de proefpersonen. Anders dan in het onderzoek van Bax (2008) werden hier alle vier 
de versies van de polis gebruikt, aangezien dit de enige tekstbegriptoets is die toegepast is, en op 
deze manier alle vier de versies eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden. Elke proefpersoon 
kreeg steeds een (gedeelte uit een) artikel uit de polisvoorwaarden van de autoverzekering van de 
ANWB voorgelegd. De proefpersonen werd steeds een vraag gesteld over de betreffende tekst, en 
deze vraag moesten zij mondeling beantwoorden. Om het de proefpersonen gemakkelijker te maken 
kregen zij deze vraag eveneens op papier gepresenteerd; op die manier konden zij later de vraag nog 
eens rustig nalezen. De proefpersonen mochten aantekeningen maken in de tekst, als zij dit 
gemakkelijker vonden. Zodra zij het antwoord dachten te weten, formuleerden zij dit mondeling 
tegen de interviewer. Wanneer het antwoord onduidelijk was werd doorgevraagd, om zo de 
proefpersonen te stimuleren hun antwoord zo helder mogelijk te formuleren. Wanneer 
proefpersonen hun antwoord niet formuleerden op basis van de tekst maar op basis van hun eigen 
ervaring of kennis, werd geprobeerd hen te stimuleren de tekst goed te lezen en het antwoord te 
formuleren op basis van de tekst. Deze mogelijkheden van doorvragen en eventueel nog kunnen 
verduidelijken van de vraag waren doorslaggevend bij de keuze voor de interviewmethode; het kan 
zorgen voor preciezere antwoorden, en er is meer zekerheid dat de respondenten daadwerkelijk 
goed begrijpen wat de vraag is en wat voor soort antwoord er verwacht wordt. Deze zaken 
bevorderen dus dat er daadwerkelijk een beeld verkregen wordt van het tekstbegrip, en zaken als 
het niet begrijpen van vragen of het niet weten wat voor antwoord precies verwacht wordt spelen op 
deze manier geen rol. De interviewer vulde de antwoorden in op een scoreformulier (te vinden in de 
bijlagen). Elke proefpersoon kreeg twaalf scenariovragen voorgelegd. In paragraaf 5.5., 
‘Onderzoeksmateriaal’, wordt verder ingegaan op de vragen die gesteld zijn en de manipulatie van de 
teksten uit de polisvoorwaarden van de autoverzekering van de ANWB.  
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5.Vragenlijst over het beeld van de verzekeraar & realisme van de polis 
Na afloop van het interview met scenariovragen over de polisvoorwaarden van de ANWB kregen de 
respondenten nog een korte vragenlijst voorgelegd die inging op hun beeld van de ANWB als 
verzekeraar naar aanleiding van de teksten die zij gelezen hadden en op de mate van realisme van de 
polisvoorwaarden van de ANWB die zij gelezen hadden. Als eerste werd gevraagd hoe positief dan 
wel negatief het beeld van de respondenten was van de ANWB als verzekeraar op basis van de 
polisvoorwaarden; deze vraag moest beantwoord worden op een vijfpuntsschaal die varieerde van 
‘zeer negatief‘ tot ‘zeer positief’. Hierna moesten twee vragen beantwoord worden die ingingen op 
de mate waarin de respondenten deze polisvoorwaarden realistisch & waarheidsgetrouw vonden en 
in welke mate ze overeenkwamen met het beeld dat ze hadden van of de ervaring die ze hadden met 
polisvoorwaarden. Deze vragen moesten beantwoord worden op een zespuntsschaal, die varieerde 
van ‘helemaal niet’ tot ‘helemaal’. Hierna werd de vraag gesteld of de respondenten dachten dat de 
polisvoorwaarden die zij gelezen hadden daadwerkelijk in de praktijk gebruikt werden, en tot slot 
werd gevraagd in welke mate de respondenten deze geschikt vonden om in de praktijk te gebruiken. 
De eerste vraag was een ja/nee-vraag, de tweede moest beantwoord worden op een zespuntsschaal, 
die ook hier varieerde van ‘helemaal niet’ tot ‘helemaal’. Met de informatie uit deze vragen kon 
achteraf nagegaan worden of lexicale of syntactische aanpassingen zorgen voor een positiever dan 
wel negatiever beeld van de verzekeraar, en in hoeverre deze aanpassingen in polisvoorwaarden 
zorgen voor realistische en geschikte polisvoorwaarden. De vragen die in dit onderdeel gesteld zijn, 
zijn te vinden in de bijlagen.  
 
6.Stellingen die ingaan op de waardering 
Het laatste onderdeel bij dit onderzoek was een lijst met stellingen die ingingen op de waardering. In 
navolging van Bax (2008) zijn hier in vier categorieën vragen gesteld: (1) duidelijkheid (lexicaal), (2) 
duidelijkheid (syntactisch), (3) betrouwbaarheid (van de ANWB als zender), en (4) deskundigheid. De 
stellingen moesten beantwoord worden op een zevenpuntsschaal, die varieerde van ‘zeer mee 
oneens’ tot ‘zeer mee eens’. Bax (2008) stelde steeds drie vragen per construct. Omdat de 
Cronbach’s Alpha op één van de constructen in haar onderzoek, duidelijkheid (lexicaal), lager was 
dan 0.6, zijn voor elk construct in dit onderzoek vier in plaats van drie vragen gesteld. De vragen 
zullen dan zeer waarschijnlijk eerder hoog genoeg samen hangen om de verschillende vragen binnen 
een construct samen te kunnen voegen en op die manier een totaalscore voor elk construct te 
berekenen. Omdat de verwachting was dat de betrouwbaarheid van het construct ‘betrouwbaarheid’ 
wellicht lager zou zijn dan de andere constructen (de vragen wijken iets meer van elkaar af dan bij de 
andere constructen), is ervoor gekozen om voor dit construct vijf in plaats van vier stellingen te 
formuleren. In de bijlagen is een overzicht te vinden van de stellingen per construct, en daarna de 
lijst met stellingen zoals die gepresenteerd werd aan de respondenten.  

5.4. Pre-test 
Voorafgaand aan de afname van het onderzoek is een pre-test uitgevoerd. Daarin is aan twee 
proefpersonen de oorspronkelijke versie van de polisvoorwaarden van de ANWB voorgelegd. Zij 
vulden alle vragen van het onderzoek in (zoals hierboven beschreven), en gaven commentaar over 
eventuele onduidelijkheden of stelden verbeteringen voor. Daarna lazen zij steeds de oorspronkelijke 
versie van de tekstjes uit de polisvoorwaarden van de ANWB, en probeerden de vragen daarbij te 
beantwoorden. Hierbij lazen zij de tekst hardop, en moesten zij al hardopdenkend het antwoord op 
de vragen formuleren. Op deze manier was goed te lokaliseren welke elementen moeilijk zijn in de 
polisvoorwaarden, en op welke punten de tekst dus lexicaal en syntactisch aangepast zou moeten 
worden om de drie aangepaste versies te creëren (naast de lexicale en syntactische aanpassingen die 
al gedaan waren). Op deze manier werd nagegaan in hoeverre de al gedane aanpassingen goed 
gelokaliseerd waren en of er eventueel nog meer aanpassingen gedaan moesten worden; deze 
aanpassingen zijn achteraf nog doorgevoerd. Ook zijn enkele vragen iets anders geformuleerd, 
omdat de formulering onduidelijk was. Uit deze pre-test bleek dat de proefpersonen allebei zo’n drie 
kwartier nodig hadden om het onderzoek uit te voeren. Aangezien het allebei vrij snelle lezers waren, 
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is er, op basis van deze vrij lange tijd die nodig was voor het onderzoek, voor gekozen om het aantal 
scenariovragen bij de tekst terug te brengen van vijftien naar twaalf.  
 
In de pretest is gewerkt met de hardopwerkmethode. Voordeel van deze methode is dat het begrip 
op twee manieren blootgelegd wordt; zowel met de antwoorden op de casusvragen als ook met het 
proces van het tot een antwoord komen. De Jong & Schellens (1995) geven aan dat de 
hardopwerkmethode geschikt is voor het testen van teksten aan de hand waarvan een aantal min of 
meer gecompliceerde taken voor de proefpersoon kan worden geformuleerd. Daarbij kan het gaan 
om het invullen van een formulier, het opvolgen van instructies of het toepassen van complexe 
informatie in een praktijksituatie. Aangezien in dit onderzoek de complexe informatie in de 
verzekeringspolissen toegepast moet worden op een praktijksituatie (die in de casus omschreven 
wordt), is deze methode volgens De Jong  & Schellens (1995) dus prima geschikt voor dit onderzoek. 
Hoewel De Jong & Schellens (1995) ook wel enkele aandachtspunten of nadelen bij de 
hardopwerkmethode noemen, is, wanneer afgezien wordt van het beperkte bereik van de 
hardopwerkmethode (wellicht worden niet alle tekstgedeeltes onderzocht), het beeld van de 
validiteit volgens hen toch behoorlijk positief te noemen, en ook in de usability-literatuur overheerst 
dat beeld. Volgens De Jong & Schellens (1995) lijkt er zelfs eenvoudigweg geen betere 
probleemopsporende methode te bestaan als het gaat om teksten die dienen ter ondersteuning van 
complexe taken of beslissingen; de polisvoorwaarden van autoverzekeringen vallen onder deze 
categorie. Aandachtspunt bij de keuze voor het al dan niet toevoegen van deze methode bij dit 
onderzoek is echter het feit dat het hier niet echt om het opsporen van problemen gaat; er is eerder 
sprake van een begripstoets van verschillende versies met elk meer of minder problemen.   

Uit onderzoek van Lentz & Pander Maat (2007) naar de validiteit van methoden die 
beschikbaar zijn voor het evalueren van publieke informatie bleek eveneens dat de 
hardopdenkmethode een goede methode was; deze methode leverde betere feedback op over 
begripsproblemen dan de plus-minmethode en Focus, een software programma dat ontwikkeld is 
om de commentaren van lezers op documenten te verzamelen. De hardopdenkmethode heeft als 
voordeel dat er geen vertraging is van feedback, en uit het onderzoek van Lentz & Pander Maat 
(2007) bleek dat er daardoor meer problemen gedetecteerd worden met deze methode. Ook het 
hardop lezen lijkt ervoor te zorgen dat er meer problemen gedetecteerd kunnen worden (Lentz & 
Pander Maat, 2007). Zoals hier blijkt is deze methode dus op zich prima geschikt om problemen bij 
een tekst op het spoor te komen. Problemen opsporen is echter niet het hoofddoel van dit 
onderzoek; het daadwerkelijk toetsen van tekstbegrip heeft prioriteit. Daarom is ervoor gekozen om 
deze methode alleen in te zetten bij de pretest, waar het juist niet gaat om het testen van begrip 
maar om het opsporen van problemen in de tekst. Met deze methode wordt een goed inzicht 
verkregen van de problemen die lezers hebben met de verzekeringspolissen, en deze problemen 
kunnen waarschijnlijk redelijk precies gelokaliseerd worden. De uitkomsten van deze pretest zijn dan 
ook, zoals hiervoor al vermeld, gebruikt bij het optimaliseren van de lexicale en syntactische 
aanpassingen in de herziene versies van de polisvoorwaarden.  

Zoals al eerder aan bod gekomen is, wordt in het onderzoek zelf dus niet de 
hardopdenkmethode gebruikt. Wel is gebruik gemaakt van een soort interviewmethode en moeten 
de respondenten de begripsvragen mondeling beantwoorden. Op deze manier kunnen ze, wanneer 
dat nodig is, bijgestuurd worden in hun beantwoording van de vragen of kunnen onduidelijkheden 
over de vraag of de manier waarop het antwoord gegeven moet worden gemakkelijk opgehelderd 
worden. Deze zaken bevorderen dus dat er daadwerkelijk een beeld wordt verkregen van het 
tekstbegrip op zich, en zaken als het niet begrijpen van de vraag spelen dus geen rol.  
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5.5. Onderzoeksmateriaal  

5.5.1. Manipulaties teksten 

Zoals hiervoor al vermeld, zijn de polisvoorwaarden van de autoverzekering van de ANWB 
onderzocht. Deze polisvoorwaarden zijn geselecteerd uit een aantal beschikbare polisvoorwaarden 
van autoverzekeringen: Fortis ASR, ANWB, De Amersfoortse, Sterpolis en Delta Lloyd.  Fortis ASR viel 
al af bij deze keuze, omdat die polisvoorwaarden al door Bax (2008) zijn onderzocht en omdat er 
alleen bijzondere voorwaarden beschikbaar zijn. Sterpolis viel ook al af, aangezien de originele 
polisvoorwaarden al sterk vereenvoudigd zijn en het dus niet meer gemakkelijk is om ze lexicaal en 
syntactisch te vereenvoudigen. De polisvoorwaarden van ANWB, de Amersfoortse en Delta Lloyd zijn 
dus uitvoerig bestudeerd. Aan de hand van deze eerste analyse is gekozen voor de polisvoorwaarden 
van ANWB, deze heten ‘Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT ANA’. Deze polisvoorwaarden van 
ANWB zijn lexicaal en syntactisch gezien de moeilijkste polisvoorwaarden, en daardoor zou het 
relatief eenvoudig zijn om de voorwaarden lexicaal en syntactisch gezien te vereenvoudigen, wat in 
dit onderzoek, in navolging van Bax (2008), gedaan is. Er zijn vier versies van de polisvoorwaarden 
van de ANWB gebruikt in dit onderzoek, in navolging van onder andere Bax (2008). Deze vier 
verschillende versies zijn: 

 De originele versie van de polisvoorwaarden van de ANWB 

 Een versie met alleen lexicale aanpassingen (woordniveau) 

 Een versie met alleen syntactische aanpassingen (zinsniveau) 

 Een versie met zowel lexicale als syntactische aanpassingen  
 
Van de polisvoorwaarden van de ANWB zijn niet alle artikelen gebruikt, aangezien dit te omvangrijk 
zou zijn voor dit onderzoek. Er zijn eerst een aantal artikelen en passages geselecteerd, uit zowel de 
algemene als de bijzondere voorwaarden van de ANWB. Daarbij is rekening gehouden met de 
volgende aspecten: 

(1) De passage moest goed bevraagbaar zijn, en dus zowel lexicaal als syntactisch gezien moeilijk 
zijn; dit om hier nog aanpassingen in door te kunnen voeren in de herschreven versies; 

(2) Het moest goed mogelijk zijn om open (scenario)vragen te stellen over de passage; 
(3) De passage moest representatief zijn voor de polis in zijn geheel.  

 
Voor het herschrijven is een duidelijke richtlijn opgesteld. Daarin is geformuleerd wat er verstaan 
wordt onder lexicale aanpassingen en onder syntactische aanpassingen, én er is vooraf geformuleerd 
hoe deze doorgevoerd zullen worden. Hieronder volgt een overzicht van de lexicale en syntactische 
aanpassingen die gedaan zijn.  
 
Lexicale aanpassingen 

 Jargon is vervangen door meer gangbare woorden of wanneer dat niet mogelijk was, 
is er een uitleg toegevoegd aan het woord dat valt onder jargon; 

 Formele taal is vervangen door meer informele taal; woorden die erg formeel klinken 
zijn vervangen door meer alledaagse, informele woorden; 

 Woorden die op het eerste gezicht als laagfrequent werden beschouwd zijn 
vervangen door woorden van dezelfde strekking die vaker voorkomen; 

 Woorden die erg abstract zijn, zijn vervangen door meer concrete woorden of er is 
een uitleg aan toegevoegd; 

 Het gebruik van passiefconstructies is vermeden: zinnen zijn herschreven in de 
actieve vorm. Hoewel deze lexicale wijziging ook de zinsbouw aangaat, zijn ze hier 
toch geschaard onder de lexicale aanpassingen, omdat het uitgangspunt een 
verandering op slechts lexicaal niveau is; het beïnvloeden van de zinsbouw is echter 
vaak onvermijdelijk bij het omzetten van een passiefconstructie in een 
actiefconstructie.  
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Syntactische aanpassingen 

 Tangconstructies zijn verwijderd en de zinnen met tangconstructies zijn herschreven: 
de afhankelijkheidslengte van zinnen is steeds zo kort mogelijk gemaakt. In sommige 
zinnen is het ene woord afhankelijk van het andere, en er is geprobeerd om de 
afstand tussen deze twee woorden steeds zo klein mogelijk te maken; 

 Waar mogelijk zijn de zinnen korter gemaakt door ze op te splitsen in meerdere 
zinnen. Wanneer dit niet mogelijk was, zijn zinnen gemakkelijker gemaakt door ze op 
te delen in kleinere stukjes en voegwoorden toe te voegen die het verband tussen 
zinsdelen duidelijk aangeven; 

 Zinnen met nominalisaties van werkwoorden zijn herschreven: in deze zinnen is het 
werkwoord gebruikt in plaats van een nominalisatie; 

 Zinnen die in de lijdende vorm staan zijn herschreven: deze aanpassingen lijken erg 
op het vermijden van het gebruik van passiefconstructies bij de lexicale 
aanpassingen. Het verschil is echter dat het hier gaat om gehele zinnen die in de 
lijdende vorm staan en die geheel herschreven zijn, bij de lexicale aanpassingen gaat 
het om een woordgroep binnen een zin; 

 Wanneer deze voor problemen zou kunnen zorgen, is de woordvolgorde aangepast: 
waar mogelijk is de volgorde onderwerp - persoonsvorm - rest van de zin 
aangehouden. Hiermee hangt samen dat geprobeerd is de afhankelijkheidslengte 
van de zinnen zo kort mogelijk te maken. Dit betekent dat de afstand tussen twee 
woorden die bij elkaar horen of die afhankelijk van elkaar zijn, steeds zo klein 
mogelijk is gemaakt;  

 Zinnen zijn verduidelijkt door ze vollediger te maken: dit is onder andere gedaan 
door belangrijke woorden of zinsdelen later in de zin of in een andere (volgende) zin 
die er naar verwijst nog eens te herhalen. Dit laatste is vooral gedaan wanneer een 
lange zin gesplitst is in een paar kortere zinnen.  

5.5.2. Vragen over de polisvoorwaarden 

Bij dit onderzoek is het begrip van de al dan niet aangepaste teksten getoetst met behulp van 
tekstbegripvragen. Het opstellen van deze vragen gebeurde vrij systematisch. In eerste instantie zijn 
passages geselecteerd waar vragen over gesteld zouden worden. Hierbij werd rekening gehouden 
met een aantal aspecten, zoals de lexicale en syntactische moeilijkheid van de passage en de vraag of 
deze goed bevraagbaar was (zie paragraaf 5.5.1). Nadat de passages die gebruikt zouden worden 
geselecteerd waren, is pas begonnen met het opstellen van begripsvragen over de teksten. Er is 
geanalyseerd waar in de teksten de herschrijvingen waarschijnlijk het meeste effect zouden boeken, 
of welke in ieder geval waarschijnlijk een bijdrage zouden leveren aan een beter tekstbegrip. Deze 
passages zijn gemarkeerd in de herschreven teksten. Hierna is gekeken welke informatie in de 
gemarkeerde passages stond, en daarbij is ook gekeken naar de moeilijkheidsgraad van de inhoud 
van de tekst; het ging hier dus niet om de gedane aanpassingen, maar meer om de moeilijkheid van 
het onderwerp in de tekst. Wanneer een onderwerp erg gemakkelijk leek, is de tekstpassage niet 
bevraagd, omdat aanpassingen dan waarschijnlijk geen effect zouden hebben. Na deze laatste 
selectie zijn de passages die wel bevraagd zouden worden geselecteerd. Bij elke passage is gekeken 
waar de meeste lexicale en syntactische aanpassingen gedaan zijn en/of waar het meeste effect van 
de lexicale en syntactische aanpassingen verwacht werd. Over de betreffende informatie werd per 
passage steeds een vraag geformuleerd. Hierbij werd steeds een zo groot mogelijk tekstgedeelte 
betrokken; ofwel door ernaar te verwijzen in de vraag, ofwel door het terug te laten komen in (een 
gedeelte van) het antwoord. Vaak was dit echter erg moeilijk, omdat in elke zin of in elke paar zinnen 
van het artikel uit de polisvoorwaarden erg specifieke informatie stond, die niet op de overige 
informatie-elementen uit het artikel aansloot. Uiteindelijk gaan de meeste begripsvragen dus in op 
een erg specifiek en klein gedeelte van de gehele tekst uit het artikel van de polisvoorwaarden.  
 In eerste instantie zijn vijftien begripsvragen of scenariovragen opgesteld bij de 
polisvoorwaarden. Omdat in de pre-test bleek dat dit erg veel was en dat de respondenten met dit 
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aantal vragen langer dan de maximaal gewenste drie kwartier over het gehele onderzoek zouden 
doen, is besloten het aantal tekstbegripvragen terug te brengen naar twaalf. Er is geanalyseerd welke 
drie vragen het gemakkelijkst zouden zijn en van deze vragen werd dus verwacht dat ze het minste 
effect van lexicale en syntactische aanpassingen zouden opleveren. Deze drie vragen zijn weggelaten 
bij het uiteindelijke onderzoek. In de bijlagen zijn de uiteindelijke twaalf vragen die gesteld zijn te 
zien. Naast deze vraag is steeds de oorspronkelijke versie van de polisvoorwaarden van de ANWB 
afgebeeld; in deze vorm kregen de respondenten de vragen voorgelegd.  

5.6. Proefpersonen 
Voor dit onderzoek zullen alleen lager opgeleiden onderzocht worden; als zij de verzekeringspolissen 
begrijpen, zullen hoger opgeleiden ze ook begrijpen. Als selectiecriterium zal gebruikt worden dat de 
respondenten geen hogere opleiding hebben genoten dan MBO niveau. Nog een criterium dat 
gebruikt zal worden, is dat de proefpersonen een auto moeten hebben; in dat geval zouden ze 
namelijk bekend moeten zijn met verzekeringspolissen. Deze keuzes zijn gebaseerd op het onderzoek 
van Bax (2008). Elke versie van de verzekeringspolis van ANWB is in dit onderzoek voorgelegd aan 12 
proefpersonen; in totaal hebben er dus 48 proefpersonen meegewerkt aan dit onderzoek, plus nog 
twee proefpersonen die meegewerkt hebben aan de pre-test.  

5.7. Hypothesen 
Op basis van de uitkomsten van de hiervoor besproken eerdere onderzoeken zijn een aantal 
hypothesen opgesteld. De nulhypothese is: 
 
H0:  Er is geen verschil tussen de versies met en de versies zonder lexicale en/of 

syntactische aanpassingen in het begrip van de polisvoorwaarden van de ANWB en 
ook niet in de waardering van de tekst en de verzekeraar.  

 
De alternatieve hypothesen luiden als volgt: 
H1:  Het doorvoeren van lexicale aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor een 

beter begrip van de polisvoorwaarden van ANWB.  
H2:  Het doorvoeren van syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor 

een beter begrip van de polisvoorwaarden van ANWB.  
H3:  Het doorvoeren van lexicale aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor een 

hogere waardering van zowel de tekst als de verzekeraar zelf.  
H4:  Het doorvoeren van syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor 

een hogere waardering van zowel de tekst als de verzekeraar zelf.  
 
Hoewel dat in het onderzoek van Bax (2008) niet aangetoond werd, is het streven om hier wel een 
effect van alleen lexicale aanpassingen te vinden, aangezien de verwachting is dat woordkeus wel 
degelijk invloed heeft op tekstbegrip. In verschillende voorgaande onderzoeken (o.a. van Bax, 2008) 
werd een effect van syntactische aanpassingen op het begrip gevonden, en de verwachting is dat ook 
hier een effect van syntactische aanpassingen op het tekstbegrip zal optreden. Verder is de 
verwachting dat doordat een tekst eenvoudiger wordt, zowel de tekst als de verzekeraar hoger 
gewaardeerd wordt; lexicale en syntactische aanpassingen zouden dus moeten zorgen voor een 
hogere waardering. Dit effect werd ook in het onderzoek van Bax (2008) gevonden.  
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6. Resultaten 

6.1. Algemene gegevens 
Er is als eerste gekeken of er een correlatie was van verschillende proefpersoonkenmerken met de 
score op de taaltest en de totaalscore op de begripstoets. Deze proefpersoonkenmerken zijn leeftijd 
en opleidingsniveau. Ook is gekeken of er verschillen waren in de score op de taaltest en de 
begripstoets tussen mannen en vrouwen.  

Als eerste is gekeken naar de leeftijd van de proefpersonen. De leeftijd van de proefpersonen 
varieerde van 22 jaar tot 58 jaar. De gemiddelde leeftijd was 47.3 jaar, en de standaarddeviatie was 
7.61. Er was geen significante correlatie tussen leeftijd en de score op de taaltest, r=0.08, p=0.59 
(tweezijdig). Er was eveneens geen significante correlatie tussen leeftijd en de score op de 
begripstoets, r=0.15, p=0.30 (tweezijdig). De leeftijd van de proefpersonen heeft de score op de 
taaltest en de begripstoets dus niet beïnvloed.  
 Vervolgens is gekeken naar het geslacht van de proefpersonen. Van de 48 proefpersonen 
waren er 28 man en 20 vrouw; 58.3% was man, en 41.7% was vrouw. Met behulp van een T-toets is 
nagegaan of er een verschil was tussen de score op de taaltest van mannen en de score op de 
taaltest van vrouwen. Dit bleek niet het geval te zijn (t=1.971, df=38.88, p=0.06, tweezijdig); mannen 
en vrouwen scoorden even goed op de taaltest. Hiernaast is nagegaan of er verschillen waren in de 
scores van mannen en vrouwen op de begripstoets. Er bleek geen significant verschil te zijn in de 
totaalscore op de begripstoets tussen mannen en vrouwen (t=1.477, df=46, p=0.15, tweezijdig); 
mannen en vrouwen scoorden even goed op de begripstoets.  
 Tot slot is nog gekeken naar het opleidingsniveau van de respondenten. De hoogst genoten 
opleiding was als volgt verdeeld: 1 respondent had VBO-niveau, 4 respondenten hadden MAVO-
niveau, 1 respondent had HAVO-niveau, 1 respondent had VWO-niveau, 12 respondenten hadden 
LBO-niveau en 29 respondenten hadden MBO-niveau. Er bleek geen significante correlatie te zijn 
tussen de hoogst genoten opleiding van de respondenten en de score op de taaltest, rs=0.18, p=0.22 
(tweezijdig). Ook bleek er geen significante correlatie te zijn tussen de hoogst genoten opleiding en 
de totaalscore voor de begripsvragen, rs=-0.11, p=0.45.  

6.2. Taaltest 
Om na te gaan of er een effect was van het taalniveau van de respondenten, wat gemeten werd in de 
taaltest, is eerst gekeken of de verschillende vragen in de taaltest hoog genoeg samen hingen om 
één score te kunnen berekenen; als grens is hier een Cronbach’s Alpha van 0.6 gehanteerd. De 
Cronbach’s Alpha van alle vragen in de taaltest was 0.744, en dus hoog genoeg om één score te 
kunnen berekenen. Alle vragen die juist beantwoord werden kregen een score van 1, en alle foute 
antwoorden kregen 0 punten. Op die manier is een totaalscore per respondent berekend voor de 
taaltest, die dus maximaal 25 kon zijn. De gemiddelde totaalscore voor de taaltest was 14.19, de 
standaarddeviatie was 4.19. De laagst behaalde score was 5, en de hoogst behaalde score was 20. 
Om een indruk te geven van de score per woord zijn in onderstaande tabel 1 voor elk woord uit de 
taaltest de percentages goede antwoorden weergegeven. Zoals te zien is in deze tabel waren vooral 
de woorden ‘gevolgschade’, ‘zaakschade’, ‘maluspositie’ en ‘verhaalsrecht’ erg moeilijk voor de 
respondenten. De gemakkelijkste woorden waren ‘opschorten’, ‘dekking’, ‘tenaamstelling’, ‘incasso’ 
en ‘groene kaart’.  
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Woord taaltest % goed Woord taaltest % goed 

Opschorten 83% Cataloguswaarde 67% 

Bergen 52% Molest 46% 

Borgstelling 60% Wederrechtelijk 27% 

Dekking 90% Restitutie 77% 

Gevolgschade 19% Verhaalsrecht 13% 

Uitsluitingen 75% Royementsverklaring 56% 

Tenaamstelling 88% Zekerheidstelling 44% 

Personenschade 40% Assurantiebelasting 71% 

Bonus/malusregeling 67% Ingebrekestelling 71% 

Zaakschade 23% Verjaring 58% 

WA-dekking 60% Groene kaart 81% 

Maluspositie 19% Premievervaldag 52% 

Incasso 88%   
Tabel 1: Percentages goede betekenis gegeven voor woorden taaltest 

 
 Als eerste is gekeken naar de correlatie tussen de score op de taaltest en de score op de 
begripstoets. Deze correlatie bleek niet significant te zijn, r=0.24, p=0.11 (tweezijdig). Mensen die 
beter bekend waren met het jargon uit verzekeringspolissen scoorden dus niet per se beter op de 
begripstoets.  

Vervolgens is gekeken of er verschillen waren in de score op de taaltest tussen versies met en 
zonder lexicale aanpassingen en tussen versies met en zonder syntactische aanpassingen. Er bleek 
geen verschil te zijn in de score op de taaltest tussen versies met en zonder lexicale 
aanpassingen(F=0.832, df=1, p=0.37, tweezijdig). Er bleek echter wel een verschil te zijn in de score 
op de taaltest tussen versies met en zonder syntactische aanpassingen (F=4.952, df=1, p=0.03, 
tweezijdig); de respondenten die een versie kregen waarin syntactische aanpassingen gedaan waren 
scoorden beter op de taaltest dan de respondenten die een versie kregen zonder syntactische 
aanpassingen. Deze uitkomst zou invloed gehad kunnen hebben op de resultaten op de begripstoets. 
Het zou ideaal zijn wanneer er geen verschillen waren in de taaltestscore tussen respondenten die 
een versie met en respondenten die een versie zonder syntactische aanpassingen kregen. Het is dan 
wel niet zo dat de syntactische aanpassingen effect hebben gehad op de score op de taaltest (de 
respondenten hadden tenslotte nog geen teksten met of zonder aanpassingen gelezen toen zij de 
taaltest maakten), maar deze ongelijke verdeling van scores over de versies zou wel de resultaten op 
de begripstoets kunnen beïnvloeden. Er wordt aangenomen dat het kennen van de betekenis van 
woorden een vrij goede indicatie is van het algemene taalniveau. Respondenten die een versie 
hadden met syntactische aanpassingen hebben meer kennis van het jargon uit verzekeringspolissen, 
en dus kan aangenomen worden dat hun taalniveau hoger is dan dat van de respondenten die een 
versie zonder syntactische aanpassingen lazen; een problematische uitkomst aangezien dit hogere 
taalniveau gezorgd kan hebben voor een beter begrip van de tekst. Op deze uitkomst wordt dan ook 
bij de analyse van de effecten op de begripstoets (paragraaf 6.4.3) nog teruggekomen. In tabel 2 
hieronder zijn de standaarddeviaties en gemiddelden van de score op de taaltest te zien voor de 
verschillende versies.  
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 Geen 
syntactische 
aanpassingen 

 Wel 
syntactische 
aanpassingen 

 Totaal  

 Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

Geen lexicale 
aanpassingen 

11.42 3.48 15.92 3.89 13.67 4.28 

Wel lexicale 
aanpassingen 

14.42 4.40 15.00 4.00 14.71 4.12 

Totaal 
 

12.92 4.17 15.46 3.89 14.19 4.19 

Tabel 2: Gemiddelden en standaarddeviaties voor score taaltest per versie 

6.3. Algemene vragen 
Er is nagegaan of de algemene vragen die gesteld zijn bij het onderzoek effect hadden op of 
samenhingen met de scores op de taaltest, de begripstoets en de waardering. Als eerste is gekeken 
of er een correlatie was tussen de vraag in hoeverre de polisvoorwaarden een rol spelen bij de keuze 
voor een bepaalde verzekering (gemeten op een vijfpuntsschaal) en de score op de begripstoets. 
Deze correlatie bleek niet significant te zijn, rs=-.121, p=0.41 (tweezijdig); de mate waarin de 
polisvoorwaarden bepalend zijn voor de keuze voor een verzekering hangt dus niet significant samen 
met het begrip van de polisvoorwaarden.  

6.3.1. Ervaring met juridische teksten 

Met behulp van een T-toets is nagegaan of er een effect was van het wel of niet eerder gelezen 
hebben van juridische teksten op de score op de taaltest. Dit bleek het geval te zijn (t=-2.118, df=46, 
p=0.02, eenzijdig); respondenten die ooit juridische teksten gelezen hadden scoorden beter op de 
taaltest dan respondenten die nog nooit juridische teksten gelezen hebben. Kennelijk zorgt deze 
ervaring met juridische teksten ervoor dat mensen meer van het jargon kennen. In onderstaande 
tabel 3 zijn de gemiddelde scores op de taaltest te zien voor respondenten die wel ooit juridische 
teksten gelezen hadden en voor respondenten die nog geen juridische teksten gelezen hadden.  
 

Ooit juridische teksten 
gelezen? 

 
Gemiddelde 

 
SD 

 
Aantal 

Nee 13.14 4.54 28 

Ja 15.65 3.22 20 
Tabel3: Gemiddelden en standaarddeviaties voor effect wel/niet eerder juridische teksten gelezen op score 
taaltest 
 

Naast naar het effect van het wel of niet eerder lezen van juridische teksten op de taaltoets is ook 
gekeken naar het effect van het wel of niet eerder gelezen hebben van juridische teksten op de score 
op de begripstoets. Er bleek geen significant verschil te zijn in de score op de begripstoets tussen 
mensen die wel en mensen die niet eerder juridische teksten gelezen hadden (t=-0.887, df=44.43, 
p=0.19, eenzijdig). Hoewel het eerder gelezen hebben van juridische teksten dus wel zorgde voor 
meer kennis van het jargon uit verzekeringspolissen, zorgde dit niet voor een beter begrip van de 
teksten in de verzekeringspolissen.  
 
In het gedeelte met de algemene vragen werden verder nog vragen gesteld over de leesbaarheid van 
juridische teksten, in de vorm van stellingen die op een vijfpuntsschaal beantwoord moesten 
worden. De volgende drie stellingen gingen in op de leesbaarheid van juridische teksten:  

2.Ik vind juridische teksten gemakkelijk om te lezen 
3.Ik vind juridische teksten duidelijk leesbaar 
4.Ik vind juridische teksten ingewikkeld 
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Vraag 4 is eerst omgepoold, en daarna is gekeken of deze vragen hoog genoeg met elkaar samen 
hingen om ze samen te kunnen voegen tot één variabele. Dit bleek niet het geval; Cronbach’s Alpha 
was 0.275, wat veel te laag is om de vragen samen te kunnen nemen. De Alpha-waarde zou ook niet 
hoger worden wanneer één van de vragen niet meegerekend werd, dus voor elke vraag is apart de 
correlatie met de begripstoets en met de verschillende waarderingsaspecten bekeken.  

Voor vraag 2, die inging op de mate waarin juridische teksten gemakkelijk gevonden worden om 
te lezen, werd geen significante correlatie gevonden met de totaalscore op de begripsvragen, 
rs=0.136, p=0.57 (tweezijdig). Er werd ook geen significante correlatie gevonden van de mate van 
gemakkelijkheid van juridische teksten met de waardering voor de lexicale duidelijkheid van de 
teksten, rs=-0.168, p=0.48 (tweezijdig). Er werd eveneens geen significante correlatie gevonden 
tussen deze vraag en de waardering van de syntactische duidelijkheid van de teksten, rs=-0.005, 
p=0.98 (tweezijdig). Ook met de waardering van de betrouwbaarheid van ANWB als zender werd 
geen significante correlatie gevonden, rs=-0.339, p=0.14 (tweezijdig). Tot slot bleek ook geen 
significante correlatie tussen de mening van de respondenten over de mate van gemakkelijkheid van 
juridische teksten en de waardering van de deskundigheid van de ANWB, rs=-0.189, p=0.43 
(tweezijdig).  

Vraag 3 uit de sectie ‘algemene vragen’ ging in op de vraag in hoeverre de respondenten 
juridische teksten duidelijk leesbaar vonden. Er werd geen significante correlatie gevonden tussen 
het antwoord op deze vraag en de totaalscore voor de begripsvragen, rs=0.194, p=0.41 (tweezijdig). 
Er werd eveneens geen significante correlatie gevonden met de waardering van de lexicale 
duidelijkheid, rs=-0.118, p=0.62 (tweezijdig) en de waardering van de syntactische duidelijkheid,     
rs=-0.005, p=0.98 (tweezijdig). De correlatie tussen de mate waarin juridische teksten duidelijk 
leesbaar gevonden worden en de waardering van de betrouwbaarheid van de ANWB als zender was 
ook niet significant, rs=-0.315, p=0.18 (tweezijdig). Tot slot was er ook geen significante correlatie 
tussen vraag 3 en de waardering van de deskundigheid van de ANWB, rs=-0.152, p=0.52 (tweezijdig).  

De vierde vraag uit het onderdeel ‘algemene vragen’ ging in op de vraag of en in hoeverre de 
respondenten juridische teksten ingewikkeld vonden. Er werd ook hier geen significante correlatie 
gevonden tussen deze vraag en de totaalscore op de begripstoets, rs=0.243, p=0.30 (tweezijdig). De 
correlatie van de mate waarin juridische teksten ingewikkeld gevonden worden met de waardering 
van de lexicale duidelijkheid van de polisvoorwaarden was ook niet significant, rs=-0.157, p=0.51 
(tweezijdig), evenals de correlatie met de waardering van de syntactische duidelijkheid, rs=-0.096, 
p=0.69 (tweezijdig). Ook de correlaties met de waardering van de betrouwbaarheid van de ANWB als 
zender, rs=-0.171, p=0.47 (tweezijdig), en de waardering van de deskundigheid van de ANWB, rs=-
0.071, p=0.77 (tweezijdig), waren niet significant.  
 
De laatste twee vragen die over juridische teksten gesteld werden, gingen in op de vraag of de 
respondenten juridische teksten interessant vinden en of ze belangstelling hebben voor juridische 
teksten. Ook hier ging het om stellingen die op een vijfpuntsschaal beantwoord moesten worden. 
Deze twee stellingen gingen in op de interesse voor juridische teksten: 

5.Ik vind juridische teksten interessant om te lezen 
6.Ik heb belangstelling voor juridische teksten 

 
Als eerste is gekeken of deze vragen hoog genoeg met elkaar samenhingen om ze samen te kunnen 
voegen. Dit bleek het geval te zijn; Cronbach’s Alpha was 0.891, wat ruim voldoende is om de vragen 
samen te voegen tot de variabele ‘interesse in juridische teksten’. Hierna is geanalyseerd of de 
interesse in juridische teksten significant correleerde met de totaalscore op de begripsvragen; dit 
bleek niet het geval te zijn, rs=0.416, p=0.07 (tweezijdig). Er werd eveneens geen significante 
correlatie gevonden van de interesse in juridische teksten met de waardering voor de lexicale 
duidelijkheid, rs=-0.233, p=0.32 (tweezijdig), en ook niet met de waardering voor de syntactische 
duidelijkheid, rs=0.010, p=0.97 (tweezijdig). De correlatie tussen de interesse in juridische teksten en 
de waardering van de betrouwbaarheid van de ANWB als zender, rs=-0.159, p=0.50 (tweezijdig), en 



Dianne Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

Pagina 30 
 

de correlatie tussen de interesse in juridische teksten en de waardering van de deskundigheid van de 
ANWB, rs=0.409, p=0.07 (tweezijdig) waren ook niet significant.  
 
Uit bovenstaande resultaten is dus af te leiden dat er geen correlaties waren tussen zowel de 
gerapporteerde leesbaarheid van juridische teksten als de gerapporteerde interesse in juridische 
teksten en het begrip en de waardering van de polisvoorwaarden van de ANWB.  

6.3.2. Ervaring met polisvoorwaarden 

Met behulp van een ANOVA is nagegaan of er een effect was van het wel, niet of gedeeltelijk gelezen 
hebben van de polisvoorwaarden van de eigen autoverzekering op de taaltest en de begripstoets. Er 
werd geen significant effect gevonden van het wel, niet of gedeeltelijk gelezen hebben van de 
polisvoorwaarden op de score op de taaltest (F=2.088, df=2, p=0.14, tweezijdig); het wel of 
gedeeltelijk gelezen hebben van de polisvoorwaarden van een autoverzekering zorgt er niet voor dat 
respondenten meer kennis hebben van het jargon in polisvoorwaarden. Er werd eveneens geen 
effect gevonden van het wel, niet of gedeeltelijk gelezen hebben op de totaalscore voor de 
begripsvragen (F=1.135, df=2, p=0.33, tweezijdig); het al eerder (gedeeltelijk) gelezen hebben van de 
polisvoorwaarden van een autoverzekering zorgt niet voor een beter begrip van polisvoorwaarden 
van een autoverzekering.  
 
Ook voor polisvoorwaarden zijn vragen gesteld die ingingen op de leesbaarheid van deze teksten. 
Het ging om stellingen die beantwoord moesten worden op een vijfpuntsschaal. De volgende drie 
stellingen gingen in op de leesbaarheid van polisvoorwaarden: 

2.Ik vind polisvoorwaarden gemakkelijk om te lezen 
3.Ik vind polisvoorwaarden duidelijk leesbaar 
4.Ik vind polisvoorwaarden ingewikkeld 

 
Als eerste is vraag 4 omgepoold, om goed te kunnen vergelijken met de andere vragen, en daarna is 
nagegaan of deze drie stellingen hoog genoeg met elkaar samen hingen om ze samen te kunnen 
voegen. Dit bleek niet het geval te zijn; Cronbach’s Alpha was 0.511, wat te laag is om deze vragen 
samen te voegen. Wanneer vraag 4 echter niet meegerekend werd, was Cronbach’s Alpha 0.793, wat 
wel hoog genoeg is om vraag 2 en 3 samen te voegen tot het cluster ‘leesbaarheid 
polisvoorwaarden’. Vraag 4 is daarnaast nog apart geanalyseerd.  

Als eerste is gekeken of de leesbaarheid van polisvoorwaarden significant correleerde met de 
totaalscore voor de begripsvragen, dit bleek niet het geval te zijn, rs=-0.215, p=0.20 (tweezijdig). Er 
werd ook geen significante correlatie gevonden tussen de leesbaarheid van polisvoorwaarden en de 
waardering van de lexicale duidelijkheid, rs=-0.092, p=0.59 (tweezijdig) en ook werd geen significante 
correlatie gevonden tussen de leesbaarheid van polisvoorwaarden en de waardering van de 
syntactische duidelijkheid, rs=0.255, p=0.13 (tweezijdig). Verder werd geen significante correlatie 
gevonden tussen de leesbaarheid van polisvoorwaarden en de waardering van de betrouwbaarheid 
van de ANWB als zender, rs=0.190, p=0.26 (tweezijdig). Tot slot werd er ook geen significante 
correlatie gevonden tussen de leesbaarheid van polisvoorwaarden en de waardering van de 
deskundigheid van de ANWB, rs=0.114, p=0.50 (tweezijdig).  
 Voor vraag 4 over de ervaring met polisvoorwaarden zijn dezelfde correlaties berekend. Er 
werd een significante (negatieve) correlatie gevonden van de mate waarin polisvoorwaarden 
ingewikkeld gevonden werden en de totaalscore voor de begripsvragen, rs=-0.334, p=0.04 
(tweezijdig). Aangezien deze vraag omgepoold is, houdt deze correlatie in dat hoe ingewikkelder de 
respondenten polisvoorwaarden zeiden te vinden, des te hoger de score op de begripstoets was; een 
opmerkelijk en erg moeilijk te verklaren resultaat, aangezien het logischer zou zijn wanneer deze 
twee variabelen positief correleerden. Er werden geen significante correlaties gevonden van de mate 
waarin polisvoorwaarden ingewikkeld gevonden werden met de waardering voor de lexicale 
duidelijkheid, rs=0.230, p=0.17 (tweezijdig) en de waardering voor de syntactische duidelijkheid, 
rs=0.200, p=0.24 (tweezijdig). Er werd eveneens geen significante correlatie gevonden tussen de 
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mate waarin polisvoorwaarden ingewikkeld gevonden werden en de waardering voor de 
betrouwbaarheid van de ANWB als zender, rs=0.235, p=0.16 (tweezijdig). De correlatie tussen de 
mate waarin polisvoorwaarden ingewikkeld gevonden werden en de waardering voor de 
deskundigheid van de ANWB was tot slot ook niet significant, rs=0.147, p=0.39 (tweezijdig).  
 
De laatste twee vragen die over polisvoorwaarden gesteld werden, gingen in op de vraag of de 
respondenten deze teksten interessant vinden en of ze belangstelling hebben voor 
polisvoorwaarden. Ook hier ging het om stellingen die op een vijfpuntsschaal beantwoord moesten 
worden. Deze twee stellingen gingen in op de interesse voor polisvoorwaarden: 

5.Ik vind polisvoorwaarden interessant om te lezen 
6.Ik heb belangstelling voor polisvoorwaarden 

 
Als eerste is gekeken of deze vragen hoog genoeg met elkaar samenhingen om ze samen te kunnen 
voegen tot één variabele. Dit bleek het geval te zijn; Cronbach’s Alpha was 0.732, deze twee vragen 
zijn dus samengevoegd tot de variabele ‘interesse in polisvoorwaarden’. Er bleek geen significante 
correlatie tussen de interesse in polisvoorwaarden en de score op de begripstoets, rs=-0.136, p=0.42 
(tweezijdig). Ook bleek er zowel tussen interesse in polisvoorwaarden en de waardering van de 
lexicale duidelijkheid, rs=0.169, p=0.32 (tweezijdig) als tussen interesse in polisvoorwaarden en de 
waardering van de syntactische duidelijkheid, rs=0.115, p=0.50 (tweezijdig) geen significante 
correlatie te zijn. Er werd eveneens geen significante correlatie gevonden tussen de interesse in 
polisvoorwaarden en de waardering van de betrouwbaarheid van de ANWB als zender, rs=0.094, 
p=0.58 (tweezijdig). Tot slot was ook de correlatie tussen de interesse in polisvoorwaarden en de 
waardering van de deskundigheid van de ANWB, rs=-0.162, p=0.34 (tweezijdig), niet significant.  
 
Uit bovenstaande resultaten is dus af te leiden dat er bijna geen correlaties waren tussen zowel de 
gerapporteerde leesbaarheid van polisvoorwaarden als de gerapporteerde interesse in 
polisvoorwaarden en het begrip en de waardering van de polisvoorwaarden van de ANWB. Wel werd 
een significante (negatieve) correlatie gevonden van de mate waarin polisvoorwaarden ingewikkeld 
gevonden werden en de totaalscore voor de begripsvragen; een opvallend resultaat dat in mijn ogen 
niet goed te verklaren is.  

6.4. Beeld verzekeraar & realisme polisvoorwaarden 
Er is nagegaan of er een verschil was tussen de verschillende tekstversies in het beeld van de 
verzekeraar dat de respondenten hadden na het lezen van de polisvoorwaarden. Er is een ANOVA 
uitgevoerd voor het effect van de variabelen lexicale aanpassingen en syntactische aanpassingen op 
de vraag ‘Hoe positief dan wel negatief is uw beeld van de ANWB als verzekeraar op basis van deze 
polisvoorwaarden?’. Er werd geen effect gevonden van lexicale aanpassingen (F=0.048, df=1, p=0.41, 
tweezijdig) en syntactische aanpassingen (F=0.048, df=1, p=0.41, tweezijdig), en ook werd geen 
interactie-effect gevonden van lexicale aanpassingen*syntactische aanpassingen (F=0.048, df=1, 
p=0.41, tweezijdig). Het maakt voor het beeld van de verzekeraar dus niets uit of er lexicale en/of 
syntactische aanpassingen gedaan worden in de tekst; het beeld van de verzekeraar blijft hetzelfde.  
 
Er is eveneens nagegaan of het toevoegen van lexicale en syntactische aanpassingen een effect had 
op de mate waarin de polisvoorwaarden realistisch gevonden werden. Hiervoor is eerst gekeken of 
de onderstaande twee vragen hoog genoeg met elkaar samenhingen om ze samen te kunnen voegen 
tot de variabele ‘Mate realisme polisvoorwaarden’.  

In welke mate vindt u deze polisvoorwaarden realistisch en waarheidsgetrouw? 
In welke mate komen deze polisvoorwaarden overeen met het beeld dat u had van of de ervaring die u had 
met polisvoorwaarden? 
(zespuntsschaal van ‘helemaal niet’ tot ‘helemaal’) 
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De Cronbach’s Alpha voor deze twee vragen was 0.646, en dus hoog genoeg om deze vragen samen 
te voegen tot één variabele. Er is een ANOVA uitgevoerd om na te gaan of lexicale en syntactische 
aanpassingen effect hadden op de mate waarin de polisvoorwaarden realistisch gevonden werden. 
Er werden geen effecten van lexicale aanpassingen (F=0.000, df=1, p=0.50, tweezijdig) en 
syntactische aanpassingen (F=0.034, df=1, p=0.43, tweezijdig) gevonden, en ook werd geen 
interactie-effect van lexicale aanpassingen*syntactische aanpassingen gevonden (F=0.000, df=1, 
p=0.50, tweezijdig). De polisvoorwaarden waarin lexicale en/of syntactische aanpassingen waren 
doorgevoerd werden dus niet minder realistisch gevonden dan de oorspronkelijke polisvoorwaarden.  
  
Verder is geanalyseerd of er een effect was van lexicale en syntactische aanpassingen op het idee van 
de proefpersonen over de vraag of de polisvoorwaarden daadwerkelijk gebruikt worden in de 
praktijk of niet. Hier moest geantwoord worden met alleen ‘ja’ of ‘nee’. Er werden geen effecten van 
lexicale aanpassingen (F=0.169, df=1, p=0.68, tweezijdig) en syntactische aanpassingen (F=0.169, 
df=1, p=0.34, eenzijdig) gevonden, wel werd een interactie-effect van lexicale 
aanpassingen*syntactische aanpassingen gevonden (F=4.231, df=1, p=0.04, tweezijdig). Dit betekent 
dat lexicale aanpassingen ervoor zorgden dat respondenten vaker dachten dat de polisvoorwaarden 
daadwerkelijk in de praktijk gebruikt worden, maar alleen als er geen syntactische aanpassingen 
gedaan waren in de tekst. Dit gold ook andersom; syntactische aanpassingen zorgden ervoor dat 
respondenten vaker dachten dat de polisvoorwaarden in de praktijk gebruikt worden, maar alleen als 
er geen lexicale aanpassingen gedaan waren in de tekst. Een verklaring hiervoor is dat er wellicht 
sprake is van een min of meer ‘overdreven beeld’ wanneer beide soorten aanpassingen gedaan zijn; 
misschien vallen de aanpassingen in dat geval te veel op, en wordt de tekst er minder geloofwaardig 
door, waardoor de respondenten gedacht hebben dat hij wel gemanipuleerd moest zijn. In 
onderstaande tabel 4 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties voor deze vraag per versie 
weergegeven; het gemiddelde moet geïnterpreteerd worden als het percentage respondenten dat 
dacht dat de polisvoorwaarden daadwerkelijk in de praktijk gebruikt worden.  
 

 Geen 
syntactische 
aanpassingen 

 Wel 
syntactische 
aanpassingen 

 Totaal  

 Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

Geen lexicale 
aanpassingen 

0.75 0.45 1.00 0.00 0.88 0.34 

Wel lexicale 
aanpassingen 

0.92 0.29 0.75 0.45 0.83 0.36 

Totaal 
 

0.83 0.38 0.88 0.34 0.85 0.36 

Tabel 4: Gemiddelden en standaarddeviaties voor effect lexicale + syntactische aanpassingen op idee over wel 
of niet daadwerkelijk gebruik van polis in de praktijk 

 
Tot slot is voor de vragen over het beeld dat de respondenten hebben van de verzekeraar en de 
mate van realisme van de polisvoorwaarden nagegaan of er een effect was van lexicale en 
syntactische aanpassingen op de mate waarin de respondenten de polisvoorwaarden geschikt 
vonden om daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken. De vraag luidde ‘In welke mate vindt u deze 
polisvoorwaarden geschikt om daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken’, en deze werd beantwoord 
op een zespuntsschaal die varieerde van ‘helemaal niet’ tot ‘helemaal’. Hier werden geen effecten 
van lexicale aanpassingen (F=1.206, df=1, p=0.14, eenzijdig) en van syntactische aanpassingen 
(F=1.206, df=1, p=0.14, eenzijdig) gevonden. Ook werd geen interactie-effect van lexicale 
aanpassingen*syntactische aanpassingen gevonden (F=0.025, df=1, p=0.44, tweezijdig). De 
respondenten vonden polisvoorwaarden met lexicale en syntactische aanpassingen dus niet 
geschikter om in de praktijk te gebruiken dan de originele polisvoorwaarden.  
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6.5. Begripsvragen 
Bij de beantwoording van de begripsvragen is op een scoreformulier bijgehouden welk antwoord de 
respondenten gaven. Op dat scoreformulier waren de verschillende elementen die in het antwoord 
moesten terugkomen apart opgenomen; sommige antwoorden bestonden uit meerdere onderdelen 
die genoemd moesten worden, en sommige antwoorden bestonden slechts uit één onderdeel dat 
goed of fout genoemd kon worden. Met behulp van het scoreformulier, dat te vinden is in de 
bijlagen, kon eenvoudig per element van het juiste antwoord of per juist antwoord aangegeven 
worden of de respondenten dit wel of niet noemden. Daarnaast was nog ruimte overgelaten voor 
alternatieve antwoorden die de respondenten gaven; deze werden opgeschreven. Deze alternatieve 
antwoorden zijn later geanalyseerd op hun juistheid, en voor deze alternatieve antwoorden hebben 
de respondenten in sommige gevallen nog punten gekregen. Er zal bij de bespreking van de 
resultaten voor de begripsvragen als eerste ingegaan worden op de vraag of er effecten waren van 
lexicale en syntactische aanpassingen op de totaalscore voor de begripsvragen (paragraaf 6.5.1.). 
Vervolgens wordt ingegaan op de totaalscore per begripsvraag (paragraaf 6.5.2.), waarbij de punten 
die voor elk antwoordelement behaald zijn voor elke respondent opgeteld zijn tot een score per 
begripsvraag. Tot slot wordt nog besproken op welke specifieke (gedeeltes van) antwoorden op de 
begripsvragen wel en op welke geen effecten van lexicale en syntactische aanpassingen gevonden 
werden (paragraaf 6.5.3.).   

6.5.1. Totaalscore begripsvragen 

Om na te gaan of er effecten waren van lexicale en syntactische aanpassingen zijn eerst de punten 
die voor de verschillende antwoordgedeeltes behaald zijn opgeteld. Hieronder vielen dus ook de 
eventuele punten voor alternatieve antwoorden die gegeven werden op een vraag. Op die manier 
werd een totaalscore per begripsvraag berekend. Als eerste is gekeken of de scores op de 
verschillende (gedeeltes van) de antwoorden op de begripsvragen hoog genoeg met elkaar samen 
hingen om ze samen te kunnen voegen. Dit bleek het geval te zijn: Cronbach’s Alpha was 0.78. De 
scores op de begripsvragen zijn dus opgeteld, en op die manier is een totaalscore voor de begripstest 
berekend per respondent. Er is getoetst of er een effect was van lexicale aanpassingen en 
syntactische aanpassingen op deze score op de begripstest.  
 
Uit de analyse bleek dat er een effect was van lexicale aanpassingen op de totaalscore voor de 
begripsvragen (F=6.508, df=1, p=0.01, eenzijdig, η2=0.129). Ook was er een effect van syntactische 
aanpassingen (F=3.594, df=1, p=0.03, eenzijdig, η2=0.076). Het gevonden effect van lexicale 
aanpassingen is 12.9%, zoals af te lezen is aan de waarde van η2; een vrij groot effect. Het effect van 
syntactische aanpassingen is iets kleiner, namelijk 7.6%. Er was geen interactie-effect van lexicale 
aanpassingen*syntactische aanpassingen (F=0.921, df=1, p=0.34, tweezijdig, η2=0.02). De lexicale en 
de syntactische aanpassingen hadden dus het verwachte effect op de totaalscore voor de 
begripsvragen; lexicale aanpassingen én syntactische aanpassingen zorgen voor een hogere 
totaalscore op de begripstoets. In tabel 5 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties voor de 
totaalscore op de begripstoets te zien per versie.  
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 Geen 
syntactische 
aanpassingen 

 Wel 
syntactische 
aanpassingen 

 Totaal  

 Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

Geen lexicale 
aanpassingen 

13.63 4.01 16.17 3.26 14.90 3.80 

Wel lexicale 
aanpassingen 

16.75 2.85 17.58 1.79 17.17 2.37 

Totaal 
 

15.19 3.76 16.88 2.67 16.03 3.34 

Tabel 5: Gemiddelden en standaarddeviaties voor effect lexicale + syntactische aanpassingen op totaalscore 
begripstoets per versie 
 

Aangezien bij de analyses met de totaalscore op de taaltest is gebleken dat respondenten die een 
versie voorgelegd kregen met syntactische aanpassingen hoger scoorden op de taaltest, is er als 
aanvulling op de voorgaande analyse nog een ANOVA uitgevoerd, waarbij de score op de taaltest als 
covariaat is opgenomen. De score op de taaltest was niet significant gerelateerd aan de totaalscore 
voor de begripsvragen (F=0.470, df=1, p=0.50, η2=0.011). Uit de analyse, waarbij gecorrigeerd werd 
voor taaltestscore, bleek een significant effect van lexicale aanpassingen (F=5.850, df=1, p=0.01, 
eenzijdig, η2=0.120). Er werd bij deze analyse waarbij gecorrigeerd werd voor de taaltestscore echter 
geen significant effect van syntactische aanpassingen gevonden (F=2.460, df=1, p=0.06, eenzijdig, 
η2=0.054). Er werd bij deze gecorrigeerde analyse eveneens geen interactie-effect van lexicale 
aanpassingen*syntactische aanpassingen gevonden (F=0.565, df=1, p=0.46, tweezijdig, η2=0.013). 
Hoewel er dus in eerste instantie zowel een effect van lexicale aanpassingen als een effect van 
syntactische aanpassingen werd gevonden, zorgt het opnemen van de totaalscore op de taaltest als 
covariaat ervoor dat er alleen nog een effect van lexicale aanpassingen is; een effect van syntactische 
aanpassingen blijft uit. Hoewel de score op de taaltest de score op de begripstoets niet significant 
beïnvloedt, is het verschil in de score op de taaltest tussen respondenten die de teksten zonder en 
respondenten die de teksten met syntactische aanpassingen lazen wel verantwoordelijk voor het 
gevonden effect van syntactische aanpassingen op de totaalscore voor de begripsvragen. Het gaat 
hier in feite dus niet om een effect van syntactische aanpassingen, maar om een effect van het feit 
dat respondenten die de teksten lazen met syntactische aanpassingen een hogere score op de 
taaltest hadden dan respondenten die de teksten lazen zonder syntactische aanpassingen. Er wordt 
aangenomen dat het kennen van de betekenis van woorden een vrij goede indicatie is van het 
algemene taalniveau. Respondenten die een versie lazen met syntactische aanpassingen hebben dus 
meer kennis van het jargon uit verzekeringspolissen. Er kan dus aangenomen worden dat hun 
taalniveau hoger lag dan dat van respondenten die een versie lazen zonder syntactische 
aanpassingen, en dat dit gezorgd heeft voor het gevonden effect van syntactische aanpassingen. 
Concluderend kan gezegd worden dat er alleen een effect van lexicale aanpassingen was op het 
totale begrip van de polisvoorwaarden; er was geen effect van syntactische aanpassingen op het 
totale begrip van de polisvoorwaarden.  
 
Hieronder zijn in tabel 6 de oorspronkelijke gemiddelden en standaarddeviaties respectievelijk de 
estimated marginal means (de gecorrigeerde waarden met de taaltestscore als covariaat) voor 
lexicale aanpassingen gepresenteerd, en in tabel 7 staat dezelfde informatie voor syntactische 
aanpassingen.  
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 Oorspronkelijke waarden Gecorrigeerde waarden 

Lexicale 
aanpassingen? 

 
Gemiddelde 

 
SD 

 
Gemiddelde 

 
Std. Error 

Niet 14.90 3.80 14.94 0.64 

Wel 17.17 2.37 17.12 0.64 
Tabel 6: Gemiddelden en standaarddeviaties/standaard error voor effect lexicale aanpassingen op totaalscore 
begripstoets; oorspronkelijke waarden en waarden gecorrigeerd met covariaat ‘taaltest’ 

 

 Oorspronkelijke waarden Gecorrigeerde waarden 

Syntactische 
aanpassingen? 

 
Gemiddelde 

 
SD 

 
Gemiddelde 

 
Std. Error 

Niet 15.19 3.76 15.29 0.65 

Wel 16.88 2.67 16.77 0.65 
Tabel 7: Gemiddelden en standaarddeviaties/standaard error voor effect syntactische aanpassingen op 
totaalscore begripstoets; oorspronkelijke waarden en waarden gecorrigeerd met covariaat ‘taaltest’ 
 

In tabel 6 is dus te zien dat de gecorrigeerde gemiddelden van de versies met en zonder lexicale 
aanpassingen iets dichter bij elkaar liggen dan de oorspronkelijke gemiddelden; het opnemen van 
het covariaat ‘taaltest’ zorgt ervoor dat de verschillen in de score op de begripstoets iets kleiner 
worden, maar het effect blijft bestaan. Uit tabel 7 blijkt ook dat de verschillen tussen de versies met 
en de versies zonder syntactische aanpassingen kleiner worden wanneer het covariaat ‘taaltest’ 
wordt opgenomen bij de toets. Hier was het verschil echter al kleiner dan bij de lexicale 
aanpassingen, en doordat de gecorrigeerde waarden nog dichter bij elkaar komen te liggen, zijn de 
verschillen niet meer significant en verdwijnt het effect van syntactische aanpassingen.  

6.5.2. Totaalscore per begripsvraag 

Naast het toetsen van effecten van lexicale en syntactische aanpassingen op de totaalscore voor de 
begripsvragen is getoetst op welke begripsvragen effecten van lexicale en syntactische aanpassingen 
waren. Hiervoor is een totaalscore per begripsvraag berekend. Voor elk onderdeel van het antwoord 
kon één punt behaald worden, en de scores voor de verschillende onderdelen per begripsvraag zijn 
per proefpersoon bij elkaar opgeteld. Naast het scoren van het wel of niet goed noemen van de 
gedeeltes van een antwoord op een vraag, zijn ook eventuele andere antwoorden die respondenten 
gaven opgeschreven. Achteraf is bepaald of en hoeveel punten de respondenten kregen voor dat 
antwoord. Deze punten zijn ook opgeteld bij de totaalscore voor elke begripsvraag. Het gaat hier dus 
om een ander soort score dan die in de volgende paragraaf besproken zal worden; daar is alleen 
gekeken of een (gedeelte van een) antwoord wel of niet juist genoemd werd. Meestal kon maximaal 
een half punt per antwoordgedeelte gehaald worden voor een antwoordgedeelte dat gedeeltelijk 
goed gerekend was. Een voorbeeld van een alternatief antwoord dat gegeven werd staat hieronder.  
Begripsvraag 1 

Stel, de ANWB ontdekt dat u niet gemeld heeft dat u vorig jaar twee keer zoveel kilometers hebt gereden als 
het jaar daarvoor. Als de ANWB dit had geweten, had zij de verzekering niet afgesloten. Wat kan er nu 
gebeuren?  
Antwoord: De ANWB kan de verzekering schriftelijk opzeggen 
Alternatief antwoord: De ANWB vergoedt geen schade meer 

 
Dit alternatieve antwoord is deels goed gerekend; er kon in totaal één punt voor deze vraag gehaald 
worden, maar respondenten die dit alternatieve antwoord gaven hebben een half punt gekregen. De 
strekking van het antwoord is hetzelfde; wanneer de ANWB de verzekering opzegt, vergoedt ze 
automatisch ook geen schade meer. Omdat het antwoord dus wel in de buurt kwam van het juiste 
antwoord, zijn toch punten gegeven voor dit antwoord. De overige alternatieve antwoorden en het 
puntenaantal dat ervoor gegeven is, zijn te vinden in de bijlagen.  
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Er is geanalyseerd of er een effect was van lexicale aanpassingen en van syntactische aanpassingen 
op de totaalscore die voor elke begripsvraag gehaald werd. Hierbij is steeds tweezijdig getoetst, maar 
wanneer de gemiddelden in de richting van het verwachte effect wezen, is eenzijdig getoetst. 
Hieronder staan in tabel 8 voor elke begripsvraag de significantiewaarden, evenals de F-waarde van 
de ANOVA, het aantal vrijheidsgraden, de p-waarde en of er eenzijdig of tweezijdig getoetst is. Ook is 
per vraag het totale aantal punten dat gehaald kon worden gegeven, evenals het gemiddelde aantal 
punten van de respondenten. Begripsvragen waarop een significant effect gevonden werd van 
lexicale en/of syntactische aanpassingen (vet en cursief gedrukt) worden daarna besproken.  
 

Begripsvraag Effect F df p 1-/2-zijdig 

Vraag 1 Lex. Aanpassingen 1.725 1 0.08 Eenzijdig 

Totaal 1 punt Synt. Aanpassingen 0.431 1 0.26 Eenzijdig 

Gem. 0.75 Lex*Synt 0.431 1 0.52 Tweezijdig 

Vraag 2 Lex. Aanpassingen 2.046 1 0.08 Eenzijdig 

Totaal 2 punten Synt. Aanpassingen 1.503 1 0.11 Eenzijdig 

Gem. 1.54 Lex*Synt 3.381 1 0.07 Tweezijdig 

Vraag 3 Lex. Aanpassingen 0.224 1 0.32 Eenzijdig 

Totaal 1 punt Synt. Aanpassingen 2.020 1 0.08 Eenzijdig 

Gem. 0.90 Lex*Synt 2.020 1 0.16 Tweezijdig 

Vraag 4 Lex. Aanpassingen 0.265 1 0.30 Eenzijdig 

Totaal 3 punten Synt. Aanpassingen 0.737 1 0.20 Eenzijdig 

Gem. 2.52 Lex*Synt 0.265 1 0.61 Tweezijdig 

Vraag 5 Lex. Aanpassingen 0.361 1 0.28 Eenzijdig 

Totaal 1 punt Synt. Aanpassingen 0.361 1 0.28 Eenzijdig 

Gem. 0.67 Lex*Synt 1.443 1 0.24 Tweezijdig 

Vraag 6 Lex. Aanpassingen 3.711 1 0.03 Eenzijdig 

Totaal 3 punten Synt. Aanpassingen 7.272 1 0.01 Eenzijdig 

Gem. 2.23 Lex*Synt 0.808 1 0.37 Tweezijdig 

Vraag 7 Lex. Aanpassingen 0.925 1 0.17 Eenzijdig 

Totaal 2 punten Synt. Aanpassingen 0.103 1 0.38 Eenzijdig 

Gem. 1.81 Lex*Synt 0.925 1 0.34 Tweezijdig 

Vraag 8 Lex. Aanpassingen 1.000 1 0.16 Eenzijdig 

Totaal 1 punt Synt. Aanpassingen 1.000 1 0.32 Tweezijdig 

Gem. 0.98 Lex*Synt 1.000 1 0.32 Tweezijdig 

Vraag 9 Lex. Aanpassingen 0.841 1 0.18 Eenzijdig 

Totaal 3 punten Synt. Aanpassingen 0.034 1 0.43 Eenzijdig 

Gem. 2.44 Lex*Synt 0.034 1 0.85 Tweezijdig 

Vraag 10 Lex. Aanpassingen 9.374 1 0.00 Eenzijdig 

Totaal 1 punt Synt. Aanpassingen 0.000 1 1.00 Tweezijdig 

Gem. 0.44 Lex*Synt 0.000 1 1.00 Tweezijdig 

Vraag 11 Lex. Aanpassingen 2.000 1 0.08 Eenzijdig 

Totaal 1 punt Synt. Aanpassingen 0.000 1 0.10 Tweezijdig 

Gem. 0.96 Lex*Synt 0.000 1 0.10 Tweezijdig 

Vraag 12 Lex. Aanpassingen 2.941 1 0.05 Eenzijdig 

Totaal 1 punt Synt. Aanpassingen 0.908 1 0.17 Eenzijdig 

Gem. 0.80 Lex*Synt 0.036 1 0.85 Tweezijdig 
Tabel 8: Significantiewaarden, totaal aantal punten en gemiddelde aantal behaalde punten voor effect lexicale 
+ syntactische aanpassingen op score per begripsvraag 



Dianne Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

Pagina 37 
 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de score voor de begripsvragen over het algemeen vrij hoog lag. 
Vooral de score op de begripsvragen 3 (gem. 0.90 van totaal 1 punt), 8 (gem. 0.98 van totaal 1 punt) 
en 11 (gem. 0.96 van 1 punt) was erg hoog. De score op begripsvraag 10 (0.44 van 1) was het laagst. 
Hoewel de verwachting was dat de vragen moeilijk te beantwoorden zouden zijn voor de 
respondenten, blijkt uit deze tabel juist dat dit wel meeviel; over het algemeen scoorden de 
respondenten erg goed. Uit bovenstaande tabel blijkt verder dat er bij lang niet elke afzonderlijke 
begripsvraag effecten van lexicale en/of syntactische aanpassingen gevonden werden. Dit hangt 
mogelijk samen met het feit dat er over het algemeen goed gescoord werd.  

In totaal werden bij drie begripsvragen effecten van lexicale aanpassingen gevonden, en bij 
slechts één begripsvraag werd een effect van syntactische aanpassingen gevonden. Voor de overige 
vragen waren er geen significante verschillen in de score op de begripsvraag tussen respondenten die 
een tekst lazen met of zonder lexicale en syntactische aanpassingen. Hieronder worden de vragen 
waar een effect gevonden werd besproken. Hierbij zal nog niet ingegaan worden op de gestelde 
vragen en de tekstmanipulaties. Deze zullen bij de specifiekere toetsen per antwoordgedeelte in de 
volgende paragraaf (paragraaf 6.5.3) besproken worden, aangezien de gevonden effecten bij die 
analyses preciezer gelokaliseerd kunnen worden in de tekst.  
 
Een eerste vraag waar effecten gevonden werden, is begripsvraag 6. Het antwoord op begripsvraag 6 
bestond uit drie onderdelen, dus voor deze vraag konden in totaal 3 punten gehaald worden. Het 
gemiddelde aantal punten voor deze vraag was 2.23; op deze vraag is dus vrij goed gescoord. De 
vraag en de drie antwoordelementen waren: 
Begripsvraag 6 

Uw auto is voor onderhoud in de garage en u krijgt een vervangende auto. Deze vervangende auto raakt zwaar 
beschadigd en wordt total loss verklaard. Wat wordt er vergoed? 
Antwoord deel 1: De dagwaarde van de auto 
Antwoord deel 2: Verminderd met de waarde van de restanten 
Antwoord deel 3: Verminderd met het eigen risico 

 
Voor deze vraag werd zowel een effect van lexicale aanpassingen (F=3.711, df=1, p=0.03, eenzijdig) 
als een effect van syntactische aanpassingen (F=7.272, df=1, p=0.01, eenzijdig) gevonden. Er werd 
geen interactie-effect van lexicale aanpassingen*syntactische aanpassingen gevonden (F=0.808, 
df=1, p=0.37, tweezijdig). In tabel 9 hieronder zijn de gemiddelden en standaarddeviaties per versie 
te zien voor deze begripsvraag. Hieruit is af te leiden dat lexicale aanpassingen zorgden voor een 
hogere score op deze begripsvraag, en ook dat syntactische aanpassingen zorgden voor een hogere 
score op deze begripsvraag; zowel lexicale als syntactische aanpassingen zorgden ervoor dat de tekst 
bij deze vraag beter begrepen werd.  
 

 Geen 
syntactische 
aanpassingen 

 Wel 
syntactische 
aanpassingen 

 Totaal  

 Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

Geen lexicale 
aanpassingen 

1.33 1.37 2.50 1.00 1.92 1.32 

Wel lexicale 
aanpassingen 

2.25 1.36 2.83 0.58 2.54 1.06 

Totaal 
 

1.79 1.41 2.67 0.82 2.23 1.22 

Tabel 9: Gemiddelden en standaarddeviaties voor effect lexicale + syntactische aanpassingen op score 
begripsvraag 6 per versie 

 
Een volgende begripsvraag waarop een effect van de gedane aanpassingen werd gevonden, is 
begripsvraag 10. Het antwoord op deze vraag bestond uit slechts één onderdeel, dus er kon 1 punt 
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voor deze vraag gehaald worden. Het gemiddelde aantal punten voor deze vraag was 0.44; een vrij 
lage score, de vraag was dus kennelijk erg moeilijk voor de respondenten. De vraag was:  
Begripsvraag 10 

Volgens uw polisblad zijn ongevallen voor inzittenden verzekerd, en de dekking ‘standaard’ is van toepassing.  
U en uw partner zitten in de auto, en jullie zijn beiden 75 jaar. Door een ongeluk overlijdt uw partner, en u 
raakt blijvend invalide. Voor uw invaliditeit krijgt u een uitkering van € 1.000,-. Hoeveel krijgt u maximaal voor 
het overlijden van uw partner? 
Antwoord deel 1: € 1.500,- (2.500 - 1.000) 

 
Er werd alleen een effect van lexicale aanpassingen gevonden (F=9.374, df=1, p=0.00, eenzijdig). Er 
was geen effect van syntactische aanpassingen (F=0.000, df=1, p=1.00, tweezijdig), en er was ook 
geen interactie-effect van lexicale aanpassingen*syntactische aanpassingen (F=0.000, df=1, p=1.00, 
tweezijdig). In tabel 10 hieronder zijn de gemiddelden en standaarddeviaties per versie te zien voor 
deze begripsvraag. In deze tabel is te zien dat de gemiddelde score voor deze vraag van 
respondenten die een versie met lexicale aanpassingen lazen inderdaad een stuk hoger is dan die van 
respondenten die een versie zonder lexicale aanpassingen lazen; lexicale aanpassingen zorgden in 
deze tekst dus voor een beter tekstbegrip.  
 

 
 
 

Geen 
syntactische 
aanpassingen 

 Wel 
syntactische 
aanpassingen 

 Totaal  

 Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

Geen lexicale 
aanpassingen 

0.29 0.33 0.29 0.26 0.29 0.29 

Wel lexicale 
aanpassingen 

0.58 0.42 0.58 0.29 0.58 0.35 

Totaal 
 

0.44 0.40 0.44 0.31 0.44 0.35 

Tabel 10: Gemiddelden en standaarddeviaties voor effect lexicale aanpassingen op score begripsvraag 10 per 
versie 

 
Op de laatste vraag, begripsvraag 12, werd eveneens een effect gevonden van de gedane 
aanpassingen in de tekst. Begripsvraag 12 bestond uit slechts één antwoordgedeelte, en dus kon er 1 
punt behaald worden bij deze vraag. Het gemiddelde aantal punten voor begripsvraag 12 was 0.80; 
een hoge score en dus een vrij gemakkelijke vraag. Deze vraag was als volgt: 
Begripsvraag 12 

Volgens uw polisblad bent u gedekt voor verhaalsrechtsbijstand.  
U moet voor een rechterlijke instantie verschijnen in het buitenland. Het retourticket eerste klas voor de trein 
kost € 100,-, maar u gaat met het vliegtuig omdat dat sneller is. Het retourvliegticket kost € 200,-. U zult twee 
nachten en twee dagen in het buitenland moeten verblijven, en de verblijfskosten zijn € 130,- per dag. Hoeveel 
krijgt u hiervoor in totaal vergoed? 
Antwoord deel 1: € 330,- (100+2x115) 

 
Er werd alleen een effect van lexicale aanpassingen (F=2.941, df=1, p=0.05, eenzijdig) gevonden bij 
deze vraag. Een effect van syntactische aanpassingen bleef uit (F=0.908, df=1, p=0.17, eenzijdig), 
evenals een interactie-effect van lexicale aanpassingen*syntactische aanpassingen (F=0.036, df=1, 
p=0.85, tweezijdig). In tabel 11 hieronder zijn de gemiddelden en standaarddeviaties voor de 
verschillende condities bij deze vraag te zien. Hieruit is af te leiden dat de versies waarin wel lexicale 
aanpassingen zijn doorgevoerd beter begrepen werden dan de versies waarin geen lexicale 
aanpassingen zijn doorgevoerd; lexicale aanpassingen zorgden hier dus voor een beter begrip van de 
tekst.  
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 Geen 
syntactische 
aanpassingen 

 Wel 
syntactische 
aanpassingen 

 Totaal  

 Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

Geen lexicale 
aanpassingen 

0.67 0.44 0.75 0.45 0.71 0.44 

Wel lexicale 
aanpassingen 

0.83 0.39 0.96 0.14 0.90 0.29 

Totaal 
 

0.75 0.42 0.85 0.35 0.80 0.38 

Tabel 11: Gemiddelden en standaarddeviaties voor effect lexicale aanpassingen op score begripsvraag 12 per 
versie 
 

Naast bovenstaande ANOVA-analyses is nog gebruik gemaakt van de Kruskal Wallis-toets. Dit omdat 
de scores op deze vragen niet allemaal geheel normaal verdeeld waren, en daarnaast zijn de 
begripsvragen ook op te vatten als een rangordevariabele; er kan bijvoorbeeld nul, een half of een 
heel punt gehaald worden. Hieronder zullen deze analyses per vraag besproken worden. Aangezien 
de begripsvragen en bijbehorende antwoorden hiervoor al besproken zijn, zullen deze hier niet meer 
herhaald worden.  
 Voor de score op begripsvraag 1 geldt dat er geen significant effect van versie was 
(H(3)=2.611, p=0.46) en ook voor begripsvraag 2 werd geen significant effect van versie gevonden 
(H(3)=5.984, p=0.10). Er was eveneens geen significant effect van versie voor de score op 
begripsvraag 3 (H(3)=4.153, p=0.25), begripsvraag 4 (H(3)=0.735, p=0.87) en begripsvraag 5 
(H(3)=2.203, p=0.53). Voor de score op begripsvraag 6 geldt dat er wel een significant effect 
gevonden werd van versie (H(3)=10.340, p=0.02). In onderstaande tabel 12 is de gemiddelde rank 
voor elke versie te zien voor deze begripsvraag.  
 

Versie Mean Rank 

Oorspronkelijke versie 15.88 

Lexicaal aangepaste versie 25.25 

Syntactisch aangepaste versie 26.58 

Compleet aangepaste versie 30.29 
Tabel 12: Mean ranks per versie voor effect van versie op score begripsvraag 6 
 

Om na te gaan welke verschillen tussen de condities precies significant zijn, zijn Post Hoc tests 
(Mann-Whitney) uitgevoerd. Daarbij zijn de drie aangepaste versies vergeleken met de 
oorspronkelijke versie. Dit resulteerde dus in totaal drie tests, wat betekent dat een Bonferroni 
correctie is toegepast en het significantieniveau dus verlaagd werd naar 0.05/3=0.017. Uit deze Post 
Hoc tests bleek dat er geen verschil was tussen de oorspronkelijke versie van de polisvoorwaarden en 
de versie met lexicale aanpassingen (U=46.500, p=0.05, eenzijdig). Er was wel een net significant 
verschil tussen de oorspronkelijke versie en de versie met syntactische aanpassingen (U=38.000, 
p=0.016, eenzijdig), en ook was er een significant verschil tussen de oorspronkelijke versie en de 
compleet aangepaste versie (U=28.000, p=0.002, eenzijdig). In tabel 13 zijn de Mean Ranks 
weergegeven voor de oorspronkelijke en de syntactisch aangepaste versie, en in tabel 14 zijn de 
Mean Ranks weergegeven voor de oorspronkelijke en de compleet aangepaste versie.  
 

Versie Mean Rank 

Oorspronkelijke versie 9.67 

Syntactisch aangepaste versie 15.33 
Tabel 13: Mean ranks per versie, verschil tussen score op oorspronkelijke en syntactisch aangepaste versie voor 
begripsvraag 6 
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Versie Mean Rank 

Oorspronkelijke versie 8.83 

Compleet aangepaste versie 16.17 
Tabel 14: Mean ranks per versie, verschil tussen score op oorspronkelijke en compleet aangepaste versie voor 
begripsvraag 6 

 
Voor de score op begripsvraag 7 werd geen significant effect gevonden van versie (H(3)=1.326, 
p=0.72), en ook voor begripsvraag 8 (H(3)=3.000, p=0.39) en begripsvraag 9 (H(3)=1.372, p=0.71) 
werd geen significant effect van versie gevonden. Tot slot werden ook voor begripsvraag 10 
(H(3)=8.064, p=0.04), begripsvraag 11 (H(3)=2.043, p=0.56) en begripsvraag 12 (H(3)=3.957, p=0.27) 
geen significante effecten van versie gevonden.  
 
Concluderend werd er dus, wanneer gekeken wordt naar de rangorde van de totaalscores per 
begripsvraag, voor slechts één begripsvraag een effect van versie gevonden. Het ging hier om een 
significant verschil tussen de oorspronkelijke versie van de polisvoorwaarden en de syntactisch 
aangepaste polisvoorwaarden en een significant verschil tussen de oorspronkelijke versie en de 
compleet aangepaste versie. De lexicale aanpassingen op zich zorgden dus niet voor een significant 
verschil bij deze begripsvraag. De combinatie van lexicale en syntactische aanpassingen zorgde wel 
voor een significant verschil, maar het is maar de vraag of de lexicale aanpassingen hier aan 
bijgedragen hebben, aangezien er wel een significant effect van syntactische aanpassingen op zich 
gevonden werd en niet van lexicale aanpassingen; het effect van syntactische aanpassingen heeft 
wellicht voor het grootste gedeelte gezorgd voor het effect van de beide aanpassingen tezamen. 
Voor de overige elf begripsvragen geldt dat er geen verschillen waren tussen de vier tekstversies 
wanneer gekeken wordt naar de rangorde van de score op de begripsvragen.  

6.5.3. Begripsvragen per antwoordelement 

Tot slot is gekeken of er verschillen waren in het wel of niet noemen van de verschillende elementen 
per antwoord tussen de verschillende condities. Voor elk gedeelte van de antwoorden op de 
begripsvragen is een loglineaire analyse uitgevoerd, met als variabelen ‘lexicale aanpassingen’, 
‘syntactische aanpassingen’ en steeds het antwoordgedeelte van de begripsvraag. Anders dan bij 
bijvoorbeeld een variatieanalyse worden met deze toetsvorm geen hoofdeffecten of interactie-
effecten gevonden; elk ‘effect’ is in feite een interactie. Een tweewegs-interactie kan geïnterpreteerd 
worden als een hoofdeffect (bijvoorbeeld van lexicale aanpassingen op de score op het gedeelte van 
de betreffende begripsvraag), en een driewegs-interactie kan geïnterpreteerd worden als een 
interactie-effect (bijvoorbeeld van lexicale aanpassingen*syntactische aanpassingen op de score op 
het gedeelte van de betreffende begripsvraag). Een effect van slechts één variabele wil bij deze 
toetsvorm alleen maar zeggen dat (in dit geval) de verdeling van het aantal goede en het aantal foute 
antwoorden niet 50% om 50% is, maar hiervan afwijkt. De afhankelijke variabele ‘begripsvraag’ heeft 
dus steeds wel een effect, maar voor dit onderzoek zijn interacties tussen onafhankelijke en 
afhankelijke vragen pas echt interessant; er wordt dan ook minder stilgestaan bij effecten van de 
afhankelijke variabele ‘begripsvraag’.  

Bij onderstaande analyses is bij de driewegs-interacties steeds tweezijdig getoetst en 
gerapporteerd, aangezien er geen driewegs-interacties verwacht worden. Bij de tweewegs-
interacties van lexicale of syntactische aanpassingen met een begripsvraag is steeds per toets 
vermeld of er eenzijdig of tweezijdig getoetst is; wanneer de verschillen tussen de aantallen in de 
verwachte richting wijzen is steeds eenzijdig getoetst, wanneer dat niet het geval is, is tweezijdig 
getoetst. Aangezien er bij elke begripsvraag even veel lexicale als syntactische aanpassingen zijn, zegt 
een hoofdeffect van deze beide aanpassingen niets; hierover is dan ook niet gerapporteerd. Ook een 
interactie tussen lexicale en syntactische aanpassingen zegt niets over de score op de begripstoets en 
een eventueel verschil in versies, dus ook deze analyses zijn buiten beschouwing gelaten.  
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Op de volgende pagina’s worden in tabel 15 eerst voor elk onderdeel van de begripsvragen de 
betreffende χ2-waarde, aantal vrijheidsgraden en p-waarde aangegeven, evenals of er één- of 
tweezijdig getoetst is. Bovendien is per antwoordgedeelte van de begripsvraag het percentage 
respondenten dat het antwoord goed had aangegeven. De significante waarden voor interacties 
tussen een onafhankelijke en een afhankelijke variabele zijn hierbij cursief en vet gedrukt, de 
significante waarden voor de afhankelijke variabele ‘begripsvraag’ is steeds alleen cursief gedrukt.  
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Begripsvraag Effect χ2 df p 1-/2-zijdig 

Vraag 1 Lex*Synt*Vraag 0.784 1 0.38 Tweezijdig 

75% goed Lex*Vraag 1.822 1 0.09 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 0.463 1 0.25 Eenzijdig 

 Vraag 12.558 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 2, deel 1 Lex*Synt*Vraag 0.805 1 0.37 Tweezijdig 

85.4% goed Lex*Vraag 1.598  1 0.10 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 1.598 1 0.10 Eenzijdig 

 Vraag 26.662 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 2, deel 2 Lex*Synt*Vraag 3.319 1 0.07 Tweezijdig 

66.7% goed Lex*Vraag 1.524 1 0.11 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 0.388 1 0.27 Eenzijdig 

 Vraag 5.437 1 0.02 Tweezijdig 

Vraag 3 Lex*Synt*Vraag 2.442 1 0.12 Tweezijdig 

89.6% goed Lex*Vraag 0.234 1 0.31 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 2.147 1 0.07 Eenzijdig 

 Vraag 34.464 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 4, deel 1 Lex*Synt*Vraag 0.000 1 1.00 Tweezijdig 

97.9% goed Lex*Vraag 1.430 1 0.12 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 1.430 1 0.23 Tweezijdig 

 Vraag 56.821 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 4, deel 2 Lex*Synt*Vraag 0.059 1 0.81 Tweezijdig 

79.2% goed Lex*Vraag 0.530 1 0.23 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 2.090 1 0.07 Eenzijdig 

 Vraag 17.415 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 4, deel 3 Lex*Synt*Vraag 0.380 1 0.54 Tweezijdig 

66.7% goed Lex*Vraag 0.376 1 0.54 Tweezijdig 

 Synt*Vraag 0.000 1 0.10 Tweezijdig 

 Vraag 5.437 1 0.02 Tweezijdig 

Vraag 5 Lex*Synt*Vraag 1.447 1 0.23 Tweezijdig 

66.7% goed Lex*Vraag 0.379 1 0.27 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 0.379 1 0.27 Eenzijdig 

 Vraag 5.437 1 0.02 Tweezijdig 

Vraag 6, deel 1 Lex*Synt*Vraag 0.732 1 0.39 Tweezijdig 

81.3% goed Lex*Vraag 1.454 1 0.11 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 7.664 1 0.00 Eenzijdig 

 Vraag -- -- -- -- 

Vraag 6, deel 2 Lex*Synt*Vraag 0.102 1 0.75 Tweezijdig 

68.8% goed Lex*Vraag 5.477 1 0.01 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 5.477 1 0.01 Eenzijdig 

 Vraag -- -- -- -- 

Vraag 6, deel 3 Lex*Synt*Vraag 0.165 1 0.69 Tweezijdig  

72.9% goed Lex*Vraag 3.070 1 0.04 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 5.723 1 0.01 Eenzijdig 

 Vraag -- -- -- -- 
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Begripsvraag Effect χ2 df p 1-/2-zijdig 

Vraag 7, deel 1 Lex*Synt*Vraag 0.000 1 1.00 Tweezijdig 

97.9% goed Lex*Vraag 1.430 1 0.12 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 1.430 1 0.12 Eenzijdig 

 Vraag 56.821 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 7, deel 2 Lex*Synt*Vraag 0.641 1 0.42 Tweezijdig 

83.3% goed Lex*Vraag 0.605 1 0.22 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 0.000 1 1.00 Tweezijdig 

 Vraag 23.288 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 8 Lex*Synt*Vraag 0.000 1 1.00 Tweezijdig 

97.9% goed Lex*Vraag 1.430 1 0.12 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 1.430 1 0.23 Tweezijdig 

 Vraag 56.821 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 9, deel 1 Lex*Synt*Vraag 0.262 1 0.61 Tweezijdig 

77.1% goed Lex*Vraag 3.044 1 0.04 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 0.126 1 0.72 Tweezijdig 

 Vraag -- -- -- -- 

Vraag 9, deel 2 Lex*Synt*Vraag 0.105 1 0.75 Tweezijdig 

68.8% goed Lex*Vraag 0.097 1 0.38 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 0.097 1 0.38 Eenzijdig 

 Vraag 6.918 1 0.01 Tweezijdig 

Vraag 9, deel 3 Lex*Synt*Vraag 0.000 1 1.00 Tweezijdig 

97.9% goed Lex*Vraag 1.430 1 0.23 Tweezijdig 

 Synt*Vraag 1.430 1 0.23 Tweezijdig 

 Vraag 56.821 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 10 Lex*Synt*Vraag 0.732 1 0.39 Tweezijdig 

18.8% goed Lex*Vraag 7.664 1 0.00 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 1.454 1 0.23 Tweezijdig 

 Vraag -- -- -- -- 

Vraag 11 Lex*Synt*Vraag 0.000 1 1.00 Tweezijdig 

95.8% goed Lex*Vraag 2.860 1 0.05 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 0.000 1 0.10 Tweezijdig 

 Vraag 49.914 1 0.00 Tweezijdig 

Vraag 12 Lex*Synt*Vraag 0.000 1 0.99 Tweezijdig  

77.1% goed Lex*Vraag 3.107 1 0.04 Eenzijdig 

 Synt*Vraag 1.143 1 0.14 Eenzijdig 

 Vraag -- -- -- -- 
Tabel 15: Significantiewaarden en percentage goed beantwoord voor effect lexicale + syntactische 
aanpassingen op  antwoordgedeeltes begripsvragen 

 
Uit deze tabel is af te leiden dat, net als bij de score per begripsvraag het geval was, ook bij de 
verschillende antwoordgedeeltes van de begripsvragen erg goed gescoord werd. Bij elke vraag of elk 
gedeelte van een vraag, met uitzondering van vraag 10, werd sowieso vaker het antwoord goed dan 
fout genoemd. Gedeeltes van vragen die opvallend goed scoren zijn deel 1 van vraag 4 (97.9% goed), 
deel 1 van vraag 7 (97.9% goed), vraag 8 (97.9% goed), deel 3 van vraag 9 (97.9% goed) en vraag 11 
(95.8% goed). Vraag 10 werd erg slecht gemaakt door de respondenten, slechts 18.8 procent gaf het 
goede antwoord op deze vraag.  
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Zoals uit tabel 15 valt af te leiden werden er niet bij elke vraag effecten van lexicale en/of 
syntactische aanpassingen gevonden; in de discussie wordt hier verder op ingegaan. In totaal werden 
voor vijf vragen of gedeeltes van vragen effecten van lexicale aanpassingen gevonden, en voor drie 
vragen of gedeeltes van vragen effecten van syntactische aanpassingen. Voor alle vragen waarbij 
geen van deze effecten gevonden werd, was een effect van ‘vraag’; dit hield slechts in dat de vraag 
significant vaker goed dan fout of andersom (een enkele keer) beantwoord werd. Hieronder zullen de 
vragen of gedeeltes van vragen waarbij een effect van lexicale en/of syntactische aanpassingen 
gevonden werd besproken worden. De vragen waarbij alleen een hoofdeffect van ‘vraag’ werd 
gevonden zullen hier niet aan bod komen.  
 
Een eerste vraag waarop effecten van lexicale en syntactische aanpassingen gevonden werden, is 
begripsvraag 6. Deze vraag luidt als volgt: 
Begripsvraag 6 

Uw auto is voor onderhoud in de garage en u krijgt een vervangende auto. Deze vervangende auto raakt zwaar 
beschadigd en wordt total loss verklaard. Wat wordt er vergoed? 
Antwoord deel 1: De dagwaarde van de auto 
Antwoord deel 2: Verminderd met de waarde van de restanten 
Antwoord deel 3: Verminderd met het eigen risico 

 
Het eerste gedeelte van dit antwoord werd door 81.3% van de respondenten goed genoemd, het 
tweede gedeelte door 68.8% en het derde gedeelte werd door 72.9% goed genoemd. Voor het 
eerste gedeelte van deze begripsvraag werd een significante interactie van syntactische 
aanpassingen*begripsvraag 6_1 gevonden. De likelihood ratio van het uiteindelijke model was 
χ2(4)=2.186, p=0.70. De interactie syntactische aanpassingen*begripsvraag 6_1 was, zoals al in de 
tabel te zien was, significant, χ2(1)=7.664, p=0.00 (eenzijdig). De odds ratio voor deze verschillen is 
11.5. De verhouding tussen het wel of niet aanwezig zijn van syntactische aanpassingen en het wel of 
niet goed beantwoorden van de vraag is dus 11.5. Voor dit gedeelte van deze begripsvraag zorgen 
syntactische aanpassingen dus voor een beter begrip van de tekst. In tabel 16 is te zien hoeveel 
respondenten dit gedeelte van de vraag bij de versies met of zonder syntactische aanpassingen goed 
en fout beantwoordden.  
 

Syntactische 
aanpassingen? 

Niet/fout 
genoemd 

Wel 
genoemd 

 
Totaal 

Niet 8 16 24 

Wel 1 23 24 

Totaal 9 39 48 
Tabel 16: Effect syntactische aanpassingen op al dan niet noemen van antwoordgedeelte 1 van begripsvraag 6 

 
Voor het tweede gedeelte van het antwoord op begripsvraag 6 werd zowel een effect van lexicale 
aanpassingen als een effect van syntactische aanpassingen gevonden. De likelihood ratio van het 
uiteindelijke model was χ2(2)=0.686, p=0.71. De interactie lexicale aanpassingen*begripsvraag 6_2 
was significant, χ2(1)=5.477, p=0.01 (eenzijdig). De odds ratio hiervan was 4.23, wat betekent dat de 
verhouding tussen het wel of niet aanwezig zijn van lexicale aanpassingen en het wel of niet goed 
beantwoorden van de vraag 4.23 is. Voor het tweede deel van begripsvraag 6 bleek dus dat lexicale 
aanpassingen zorgen voor een beter begrip van de tekst. In tabel 17 hieronder zijn de aantallen goed 
en fout beantwoorde vragen te zien.  
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Lexicale 
aanpassingen? 

Niet/fout 
genoemd 

Wel 
genoemd 

 
Totaal 

Niet 11 13 24 

Wel 4 20 24 

Totaal 15 33 48 
Tabel 17: Effect lexicale aanpassingen op al dan niet noemen van antwoordgedeelte 2 van begripsvraag 6 
 
Ook de interactie syntactische aanpassingen*begripsvraag 6_2 was, zoals eerder vermeld, significant, 
χ2(1)=5.477, p=0.01 (eenzijdig). Ook voor deze interactie was de odds ratio 4.23. Dit betekent dat 
voor dit gedeelte van de vraag geldt dat de verhouding tussen het wel of niet aanwezig zijn van 
syntactische aanpassingen en het wel of niet goed beantwoorden van de vraag 4.23 is; ook 
syntactische aanpassingen zorgen hier voor een beter begrip van de tekst. In onderstaande tabel 18 
zijn de aantallen goed en fout beantwoorde vragen te zien bij versies met en zonder syntactische 
aanpassingen.  
 

Syntactische 
aanpassingen? 

Niet/fout 
genoemd 

Wel 
genoemd 

 
Totaal 

Niet 11 13 24 

Wel 4 20 24 

Totaal 15 33 48 
Tabel 18: Effect syntactische aanpassingen op al dan niet noemen van antwoordgedeelte 2 van begripsvraag 6 

 
Ook voor het derde gedeelte van het antwoord op begripsvraag 6 werden effecten van zowel lexicale 
aanpassingen als syntactische aanpassingen gevonden. De likelihood ratio van het uiteindelijke 
model was χ2(2)=3.192, p=0.53. De interactie lexicale aanpassingen*begripsvraag 6_3 was significant, 
χ2(1)=3.070, p=0.04 (eenzijdig). De odds ratio was 3.00, wat betekent dat de verhouding tussen het 
wel of niet aanwezig zijn van lexicale aanpassingen en het wel of niet goed beantwoorden van de 
vraag 3.00 is. Ook hier zorgden lexicale aanpassingen voor een beter tekstbegrip. In tabel 19 zijn de 
aantallen goed en fout beantwoorde vragen te zien voor de versies met lexicale aanpassingen en de 
versies zonder lexicale aanpassingen.  
 

Lexicale 
aanpassingen? 

Niet/fout 
genoemd 

Wel 
genoemd 

 
Totaal 

Niet 9 15 24 

Wel 4 20 24 

Totaal 13 35 48 
Tabel 19: Effect lexicale aanpassingen op al dan niet noemen van antwoordgedeelte 3 van begripsvraag 6 

 
Ook de interactie syntactische aanpassingen*begripsvraag 6_3 was significant, χ2(1)=5.723, p=0.01 
(eenzijdig). De odds ratio was hier 5.00. Dit betekent dat de verhouding tussen het wel of niet 
aanwezig zijn van syntactische aanpassingen en het wel of niet goed beantwoorden van de vraag 
5.00 is; syntactische aanpassingen zorgden dus ook bij dit gedeelte van begripsvraag 6 voor een beter 
begrip. In onderstaande tabel 20 is het aantal respondenten dat dit gedeelte van deze vraag goed en 
fout maakte te zien voor de versies met syntactische aanpassingen en voor de versies zonder 
syntactische aanpassingen.  
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Syntactische 
aanpassingen? 

Niet/fout 
genoemd 

Wel 
genoemd 

 
Totaal 

Niet 10 14 24 

Wel 3 21 24 

Totaal 13 35 48 
Tabel 20: Effect syntactische aanpassingen op al dan niet noemen van antwoordgedeelte 3 van begripsvraag 6 

 
Hieronder zijn de verschillende versies van de tekst uit de polisvoorwaarden die gebruikt is bij deze 
vraag te zien; van de oorspronkelijke polisvoorwaarden is de gehele tekst die de respondenten 
voorgelegd kregen gepresenteerd, en voor de drie gemanipuleerde tekstversies is alleen de tekst 
weergegeven die relevant was voor de beantwoording van de vraag. Deze tekst is in de 
oorspronkelijke polisvoorwaarden cursief weergegeven, en de aanpassingen die gedaan zijn in de 
verschillende versies zijn onderstreept.  
 

Oorspronkelijke versie polisvoorwaarden 
 
Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN SCHADEVERGOEDING 
VERVANGENDE AUTO 
 
Voor een vervangende auto, zoals omschreven in artikel 
1.4, geldt een zelfde dekking als voor de op het polisblad 
omschreven auto indien daarvan gebruik gemaakt wordt 
omdat de auto zoals omschreven op het polisblad wegens 
reparatie of onderhoud door een garagebedrijf niet 
beschikbaar is. De dekking geldt met inachtneming van de 
volgende bijzondere bepalingen: 
1.de dekking voor de vervangende auto geldt voor een 
aaneengesloten periode van maximaal 10 dagen. Indien uw 
auto wordt gerepareerd door een door ons geselecteerd 
schadeherstelbedrijf, dan geldt de dekking voor de 
vervangende auto tijdens de reparatieduur; 
2.in geval van beschadiging van de vervangende auto 
worden de herstelkosten vergoed tot ten hoogste de 
dagwaarde onder aftrek van het toepasselijk eigen risico en 
de waarde van de restanten. Zijn de herstelkosten hoger 
dan is er sprake van totaal verlies. In geval van totaal verlies 
vergoeden wij de dagwaarde onder aftrek van de waarde 
van de restanten en het van toepassing zijnde eigen risico.  
 

Lexicaal aangepaste versie 
 
Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN SCHADEVERGOEDING 
VERVANGENDE AUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.in geval van beschadiging van de vervangende auto 
worden de herstelkosten vergoed tot ten hoogste de 
dagwaarde, met aftrek van het toepasselijk eigen risico en 
de waarde van de restanten. Zijn de herstelkosten hoger 
dan is er sprake van totaal verlies. In geval van totaal verlies 
vergoeden wij de dagwaarde, met aftrek van de waarde van 
de restanten en het van toepassing zijnde eigen risico.  
 

 

Syntactisch aangepaste versie 
 
Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN SCHADEVERGOEDING 
VERVANGENDE AUTO 
 
2.wanneer de vervangende auto beschadigd wordt 
vergoeden wij de herstelkosten tot ten hoogste de 
dagwaarde onder aftrek van het eigen risico dat van 
toepassing is en de waarde van de restanten.  Als de 
herstelkosten hoger zijn dan dat bedrag, is er sprake van 
totaal verlies. In dat geval vergoeden wij de dagwaarde 
onder aftrek van de waarde van de restanten en het eigen 
risico dat van toepassing is.  
 

Compleet aangepaste versie 
 
Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN SCHADEVERGOEDING 
VERVANGENDE AUTO 
 
2.wanneer de vervangende auto beschadigd wordt 
vergoeden wij de herstelkosten tot ten hoogste de 
dagwaarde, met aftrek van het eigen risico dat van  
toepassing is en de waarde van de restanten. Als de 
herstelkosten hoger zijn dan dat bedrag, is er sprake van 
totaal verlies. In dat geval vergoeden wij de dagwaarde met 
aftrek van de waarde van de restanten en het eigen risico 
dat van toepassing is.  
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Voor het eerste gedeelte van deze begripsvraag, het antwoordgedeelte ‘De dagwaarde van de auto’, 
werd een significante interactie van syntactische aanpassingen*begripsvraag gevonden. Voor het 
tweede antwoordgedeelte van deze begripsvraag, ‘verminderd met de waarde van de restanten’, 
werd een effect gevonden van zowel lexicale als syntactische aanpassingen. Voor het laatste 
gedeelte van het antwoord op deze vraag, ‘Verminderd met het eigen risico’, werd ook een effect 
gevonden van zowel lexicale aanpassingen als syntactische aanpassingen.  

Kennelijk heeft de tekstmanipulatie ‘In dat geval’ (na de uitleg over wat totaal verlies 
inhoudt) in de syntactisch aangepaste versies ervoor gezorgd dat het de respondenten duidelijker 
was dat de informatie die daarna staat het juiste antwoord op de vraag is. Ook het veranderen van 
‘onder aftrek van’ in ‘met aftrek van’ in de lexicaal aangepaste versies heeft er waarschijnlijk toe 
bijgedragen dat de respondenten dit gedeelte van de tekst beter begrepen, en dus vaker het goede 
antwoord konden geven op deze vraag. Het is vrij logisch dat voor het eerste antwoordgedeelte de 
manipulatie lexicaal gezien geen effect had; de essentie van dit gedeelte van het antwoord (‘de 
dagwaarde van de auto’) is in de versies die niet lexicaal aangepast zijn ook al erg duidelijk en een 
vereenvoudiging van de tekst was dus hiervoor niet nodig.  
 
Een tweede vraag waar een effect van lexicale of syntactische aanpassingen gevonden werd, is 
begripsvraag 9. Deze vraag luidt als volgt: 
Begripsvraag 9 

Volgens uw polisblad bent u gedekt voor de schadeverzekering voor inzittenden.  
U bent uw auto aan het inladen, uw partner is aan het tanken en er zitten twee vrienden van u in uw auto. Een 
vrachtwagen botst op uw auto. Eén van de inzittenden heeft voor € 3.500,- aan schilderijen in uw auto liggen, 
die gerepareerd kunnen worden voor € 1.000,-, en u heeft zelf voor € 2.500,- aan sieraden in uw auto liggen, 
die niet meer te repareren zijn maar die u nog wel aan een juwelier kunt verkopen voor € 500,-. De andere 
twee inzittenden hebben geen waardevolle spullen in de auto liggen. Hoeveel krijgt elke inzittende vergoed aan 
zaakschade? 
Antwoord deel 1: Eerstgenoemde inzittende: € 1.000,- 
Antwoord deel 2: Ik zelf: € 2.000,- 
Antwoord deel 3: Overige inzittenden: niets 

 
Het eerste gedeelte van begripsvraag 9 werd door 77.1% van de respondenten goed genoemd, het 
tweede gedeelte werd door 68.8% goed genoemd en 97.9% noemde het derde gedeelte van deze 
begripsvraag goed. Voor deze vraag werd alleen voor het eerste gedeelte van het antwoord een 
effect gevonden van lexicale aanpassingen, de overige gedeeltes leverden geen effecten van lexicale 
en/of syntactische aanpassingen op. De likelihood ratio van het uiteindelijke model was χ2(4)=3.423, 
p=0.75. De interactie lexicale aanpassingen*begripsvraag 9_1 was significant, χ2(1)=3.044, p=0.04 
(eenzijdig). De odds ratio was 3.5, wat betekent dat de verhouding tussen het wel of niet aanwezig 
zijn van lexicale aanpassingen en het wel of niet goed beantwoorden van de vraag 3.5 is; lexicale 
aanpassingen zorgden voor een beter begrip van deze tekst, bij dit gedeelte van deze vraag. In tabel 
21 hieronder zijn de aantallen te zien dat dit antwoord goed dan wel fout genoemd werd in versies 
met en zonder lexicale aanpassingen.  
 

Lexicale 
aanpassingen? 

Niet/fout 
genoemd 

Wel 
genoemd 

 
Totaal 

Niet 8 16 24 

Wel 3 21 24 

Totaal 11 37 48 
Tabel 21: Effect lexicale aanpassingen op al dan niet noemen van antwoordgedeelte 1 van begripsvraag 9 

 
Hieronder zijn de vier versies van de tekst uit de polisvoorwaarden van de ANWB die voor deze vraag 
gebruikt is weergegeven. Hierbij zijn de tekstmanipulaties onderstreept.  
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Oorspronkelijke versie polisvoorwaarden 
 
Schadeverzekering voor inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 
 
Verzekerd is vergoeding van schade tot maximaal de 
verzekerde som per schadegebeurtenis voor alle inzittenden 
waaronder de bestuurder ten gevolge van een botsing, aan- 
of overrijding waarbij de auto betrokken is.  
Vergoed worden: 
1. 

a. de zaakschade en de personenschade van 
verzekerden opgelopen terwijl zij: 
1. zich in de auto bevinden; 
2. in- of uit de auto stappen; 
3. de auto in- of uitladen; 
4. brandstof tanken; 
5. onderweg een (nood)reparatie aan de auto 

verrichten; 
6. in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam zijn 

of in de naaste omgeving daarvan hulp 
inroepen.  

Schade als omschreven in artikel 6:106 van het 
Burgerlijk Wetboek (smartengeld) en de kosten als 
omschreven in artikel 6:96 lid 2, en artikel 6:107 van 
het Burgerlijk Wetboek komen evenwel niet voor 
vergoeding in aanmerking; 
b. de kosten van geneeskundige behandeling; 
c. zaakschade tot het bedrag van de reparatiekosten 

respectievelijk tot de waarde van de zaken 
onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis onder 
aftrek van de opbrengst van de restanten. 
Kostbare zaken zoals sieraden, schilderijen, 
muziekinstrumenten, foto-, film- en 
computerapparatuur zijn verzekerd tot een 
maximum van € 2.500,- per verzekerde; 

 

Lexicaal aangepaste versie 
 
Schadeverzekering voor inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 
 
Verzekerd is vergoeding van de schade tot maximaal de 
verzekerde som per schadegeval voor alle inzittenden 
waaronder de bestuurder als gevolg van een botsing, aan- 
of overrijding waarbij de auto betrokken is.  
Vergoed worden: 
1. 

a. de zaakschade en de personenschade van 
verzekerden opgelopen terwijl zij: 

1. zich in de auto bevinden; 
2. in of uit de auto stappen; 
3. de auto inladen of uitladen; 
4. brandstof tanken; 
5. onderweg een (nood)reparatie aan de auto 

verrichten; 
6. in de directe omgeving behulpzaam zijn of in de 

directe omgeving daarvan hulp inroepen.  
 
 
 
 
 
 

b.  
c. zaakschade tot het bedrag van de reparatiekosten 

of, wanneer reparatie niet meer mogelijk is, tot 
de waarde van de zaken zoals die was 
onmiddellijk vóór het schadegeval, met aftrek van 
de opbrengst van de restanten. Kostbare zaken 
zoals sieraden, schilderijen, muziekinstrumenten, 
foto-, film- en computerapparatuur zijn verzekerd 
tot een maximum van € 2.500,- per verzekerde; 

 

 

Syntactisch aangepaste versie 
 
Schadeverzekering voor inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 
 
Het volgende is verzekerd: vergoeding van de schade tot 
maximaal de verzekerde som per schadegebeurtenis voor 
alle inzittenden (waaronder de bestuurder). Het gaat om 
schadegebeurtenissen die ontstaan zijn doordat de auto 
betrokken was bij een botsing, aan- of overrijding.  
De volgende zaken worden vergoed: 
1. 

a. de zaakschade en de personenschade van 
verzekerden die opgelopen is terwijl de 
verzekerden zich in één van deze situaties 
bevonden: 

1. zij bevonden zich in de auto; 
2. zij stapten in of uit de auto; 
3. zij waren de auto aan het in- of uitladen; 
4. zij waren brandstof aan het tanken; 
5. zij verrichtten onderweg een (nood)reparatie aan 

de auto; 
6. zij waren behulpzaam in de onmiddellijke 

nabijheid of riepen in de naaste omgeving 

Compleet aangepaste versie 
 
Schadeverzekering voor inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 
 
Het volgende is verzekerd: vergoeding van de schade tot 
maximaal de verzekerde som per schadegeval voor alle 
inzittenden (waaronder de bestuurder). Het gaat om 
schadegebeurtenissen die ontstaan zijn doordat de auto 
betrokken was bij een botsing, aan- of overrijding.  
De volgende zaken worden vergoed: 
1. 

a. de zaakschade en de personenschade van 
verzekerden die opgelopen is terwijl de 
verzekerden zich in één van deze situaties 
bevonden: 

7. zij bevonden zich in de auto; 
8. zij stapten in of uit de auto; 
9. zij waren de auto aan het inladen of uitladen; 
10. zij waren brandstof aan het tanken; 
11. zij verrichtten onderweg een (nood)reparatie aan de 

auto; 
12. zij waren behulpzaam in de directe omgeving of 

riepen in de naaste omgeving daarvan hulp in.  
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daarvan hulp in. 
 
 

b.  
c. wij vergoeden zaakschade tot het bedrag van de 

reparatiekosten. Wanneer reparatie niet meer 
mogelijk is maar de restanten nog wel verkocht 
kunnen worden, vergoeden wij de waarde van de 
zaken onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis, 
onder aftrek van de opbrengst van de restanten. 
Kostbare zaken zoals sieraden, schilderijen, 
muziekinstrumenten, foto-, film- en 
computerapparatuur zijn verzekerd tot een 
maximum van € 2.500,- per verzekerde; 

 

 
 
 

b.  
c. wij vergoeden zaakschade tot het bedrag van de 

reparatiekosten. Wanneer reparatie niet meer 
mogelijk is maar de restanten nog wel verkocht 
kunnen worden, vergoeden wij de waarde van de 
zaken onmiddellijk vóór het schadegeval, met 
aftrek van de opbrengst van de restanten. 
Kostbare zaken zoals sieraden, schilderijen, 
muziekinstrumenten, foto-, film- en 
computerapparatuur zijn verzekerd tot een 
maximum van € 2.500,- per verzekerde; 

 
Voor deze begripsvraag werd dus alleen voor het eerste gedeelte van het antwoord, dat de 
eerstgenoemde inzittende € 1.000,- krijgt, een effect van lexicale aanpassingen gevonden. Verder 
werden geen effecten van lexicale of syntactische aanpassingen gevonden voor de verschillende 
antwoordgedeeltes van deze vraag. De vraag is echter of dit gevonden effect van lexicale 
aanpassingen niet aan toevalligheden is toe te schrijven. Dit antwoord is in feite in alle vier de versies 
op te maken uit één zin, namelijk ‘(wij vergoeden) zaakschade tot het bedrag van de 
reparatiekosten…’ Dit gedeelte van deze zin, waaruit het antwoord afgeleid kan worden, is in alle vier 
de versies hetzelfde. In dat opzicht zouden lexicale aanpassingen dus geen effect moeten hebben op 
de beantwoording van deze vraag. Wellicht is het echter wel zo dat het vervolg van deze zin een rol 
heeft gespeeld bij het beter begrijpen van deze zin. In de lexicaal aangepaste versie staat namelijk 
‘zaakschade tot het bedrag van de reparatiekosten of, wanneer reparatie niet meer mogelijk is, …’ Dit 
woordje ‘of’, dat in dit geval een soort tegengestelde situatie aangeeft, heeft er wellicht voor gezorgd 
dat het eerste gedeelte van de zin (waarin het antwoord op deze vraag besloten ligt) meer opviel en 
meer los kwam te staan van de rest van de tekst, waardoor de respondenten dus wellicht vaker het 
goede antwoord konden vinden en dus konden geven op deze vraag.  
 
Op begripsvraag 10 werd eveneens een effect gevonden van een van de soorten aanpassingen. Deze 
begripsvraag was: 
Begripsvraag 10 

Volgens uw polisblad zijn ongevallen voor inzittenden verzekerd, en de dekking ‘standaard’ is van toepassing.  
U en uw partner zitten in de auto, en jullie zijn beiden 75 jaar. Door een ongeluk overlijdt uw partner, en u 
raakt blijvend invalide. Voor uw invaliditeit krijgt u een uitkering van € 1.000,-. Hoeveel krijgt u maximaal voor 
het overlijden van uw partner? 
Antwoord deel 1: € 1.500,- (2.500 - 1.000) 

 
Deze begripsvraag werd door 18.8% van de respondenten goed beantwoord; het merendeel had 
deze vraag dus fout. Voor deze vraag werd een effect van lexicale aanpassingen gevonden. De 
likelihood ratio van het uiteindelijke model was χ2(4)=2.186, p=0.70. Het interactie-effect van lexicale 
aanpassingen*begripsvraag 10 was significant, χ2(1)=7.664, p=0.00 (eenzijdig). De odds ratio was 6.5. 
Dit houdt in dat de verhouding tussen het wel of niet aanwezig zijn van lexicale aanpassingen en het 
goed of fout beantwoorden van de vraag 6.5 is. Hoewel deze vraag door het merendeel van de 
respondenten fout beantwoord werd, zorgden lexicale aanpassingen er wel voor dat de vraag minder 
vaak fout beantwoord werd. In tabel 22 hieronder is te zien hoeveel respondenten in de versies met 
en zonder lexicale aanpassingen de vraag fout dan wel goed beantwoordden.  
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Lexicale 
aanpassingen? 

Niet/fout 
genoemd 

Wel 
genoemd 

 
Totaal 

Niet 23 1 24 

Wel 16 8 24 

Totaal 39 9 48 
Tabel 22: Effect lexicale aanpassingen op al dan niet noemen van antwoord van begripsvraag 10 

 
Hieronder zijn de vier verschillende versies van de tekst uit de polisvoorwaarden die gebruikt is bij 
deze vraag te zien; de tekstmanipulaties zijn onderstreept.  
 

Oorspronkelijke versie polisvoorwaarden 
 
Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 
 
Overlijden (rubriek A) 
1.Indien inzittenden ten gevolge van een ongeval komen te 
overlijden, wordt per inzittende uitgekeerd: 

- indien dekking ‘standaard’ van toepassing is, 
maximaal € 5.000,-; 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, 
maximaal € 10.00,-.  

Op deze uitkering worden in mindering gebracht alle 
bedragen die krachtens deze verzekering ter zake van 
hetzelfde ongeval wegens invaliditeit zijn uitgekeerd. Is 
de betaalde invaliditeitsuitkering hoger dan de 
overlijdensuitkering dan wordt het hogere bedrag niet 
teruggevorderd. Voor inzittenden die op het moment 
van overlijden jonger zijn dan 16 jaar of ouder dan 70 
jaar bedraagt de uitkering maximaal € 2.500,- per 
inzittende.  

Invaliditeit (rubriek B) 
2.Indien inzittenden door een ongeval blijvend invalide 
raken, wordt per inzittende maximaal uitgekeerd: 

- indien dekking ‘standaard’ van toepassing is, 
maximaal €20.000,- per schadegebeurtenis; 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, 
maximaal € 45.000,- per schadegebeurtenis. 

De uitkering wordt bepaald op basis van het dan vast 
te stellen percentage blijvende invaliditeit volgens de 
richtlijnen van A.M.A. De uitkering wordt verhoogd 
met wettelijke rente over de periode vanaf 1 jaar tot 
maximaal 3 jaar na de datum van het ongeval. Aan 
inzittenden die op het moment van het ongeval de 
leeftijd van 70 jaar reeds hadden bereikt wordt ten 
hoogste       € 5.000,- per inzittende uitgekeerd.  
Er wordt per ongeval maximaal uitgekeerd voor negen 
personen (inclusief bestuurder).  
Indien het aantal inzittenden groter is dan 9 worden 
de uitkeringen naar evenredigheid verminderd.  

 

Lexicaal aangepaste versie 
 
Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 
 
Overlijden (rubriek A) 
1.Als inzittenden ten gevolge van een ongeval overlijden, 
wordt per inzittende uitgekeerd: 

- als dekking ‘standaard’ van toepassing is, 
maximaal € 5.000,-; 

- als dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, 
maximaal € 10.000,-. 

Van deze uitkering worden afgetrokken alle bedragen 
die op grond van deze verzekering voor hetzelfde 
ongeval wegens invaliditeit zijn uitgekeerd. Is de 
betaalde invaliditeitsuitkering hoger dan de 
overlijdensuitkering dan word het hogere bedrag niet 
terug geëist. Voor inzittenden die op het moment van 
overlijden jonger zijn dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar 
bedraagt de uitkering maximaal € 2.500,- per 
inzittende.  

 

Syntactisch aangepaste versie 
 
Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 
 
Overlijden (rubriek A) 
1.Indien inzittenden overlijden ten gevolge van een 
ongeval, keren wij de volgende bedragen uit per inzittende: 

Compleet aangepaste versie 
 
Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 
 
Overlijden (rubriek A) 
1.Als inzittenden overlijden ten gevolge van een ongeval, 
keren wij de volgende bedragen uit per inzittende: 
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- indien dekking ‘standaard’ van toepassing is, 
maximaal € 5.000,-; 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, 
maximaal € 10.000,-.  

Op deze uitkering worden in mindering gebracht alle 
bedragen die krachtens deze verzekering ter zake van 
hetzelfde ongeval wegens invaliditeit (zie rubriek B) 
zijn uitgekeerd. Wanneer de betaalde 
invaliditeitsuitkering hoger is dan de 
overlijdensuitkering wordt het hogere bedrag niet 
teruggevorderd. Voor inzittenden die op het moment 
van overlijden jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar 
zijn bedraagt de uitkering maximaal € 2.500,- per 
inzittende.  
 

- als dekking ‘standaard’ van toepassing is, 
maximaal € 5.000,-; 

- als dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, 
maximaal € 10.000,-.  

Van deze uitkering worden afgetrokken alle bedragen 
die op grond van deze verzekering voor hetzelfde 
ongeval wegens invaliditeit (zie rubriek B) zijn 
uitgekeerd. Wanneer de betaalde invaliditeitsuitkering 
hoger is dan de overlijdensuitkering wordt het hogere 
bedrag niet terug geëist. Voor inzittenden die op het 
moment van overlijden jonger dan 16 jaar of ouder 
dan 70 jaar zijn bedraagt de uitkering maximaal € 
2.500,- per inzittende.  
 

 
Voor het antwoord op deze begripsvraag werd dus, zoals eerder vermeld, alleen een effect van 
lexicale aanpassingen gevonden. Hoewel deze vraag sowieso, in alle versies, vaker fout dan goed 
beantwoord werd, zorgden lexicale aanpassingen ervoor dat de vraag iets minder vaak fout 
beantwoord werd. Voor het beantwoorden van deze vraag hoefde het tweede gedeelte van het 
artikel (Invaliditeit, rubriek B) in feite niet gelezen te worden. Belangrijk voor het juist beantwoorden 
van deze vraag was dat de respondenten lazen dat inzittenden die op het moment van overlijden 
jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar zijn maximaal € 2.500,- krijgen en dat van dit bedrag alle 
uitkeringen die voor dit zelfde ongeval gedaan zijn wegens invaliditeit afgetrokken moeten worden. 
Aangezien er geen lexicale aanpassingen gedaan zijn in de tekst waarin het eerstgenoemde feit staat, 
hebben de aanpassingen in de zin die vertelt dat alle uitkeringen die voor dit zelfde ongeval gedaan 
zijn wegens invaliditeit van het bedrag afgetrokken moeten worden gezorgd voor een beter begrip. 
Kennelijk zijn de woorden/zinsdelen ‘worden in mindering gebracht’, ‘krachtens’ en ‘ter zake van’, 
die in de versies staan zonder lexicale aanpassingen, moeilijk te begrijpen voor de respondenten. Het 
vervangen van deze woorden door makkelijkere termen of meer alledaagse woorden heeft er dus 
voor gezorgd dat de respondenten dit gedeelte van de tekst beter begrepen.  
 
Op de laatste vraag, begripsvraag 12, werd tot slot eveneens een effect van de gedane aanpassingen 
gevonden. Deze vraag luidt als volgt: 
Begripsvraag 12 

Volgens uw polisblad bent u gedekt voor verhaalsrechtsbijstand.  
U moet voor een rechterlijke instantie verschijnen in het buitenland. Het retourticket eerste klas voor de trein 
kost € 100,-, maar u gaat met het vliegtuig omdat dat sneller is. Het retourvliegticket kost € 200,-. U zult twee 
nachten en twee dagen in het buitenland moeten verblijven, en de verblijfskosten zijn € 130,- per dag. Hoeveel 
krijgt u hiervoor in totaal vergoed? 
Antwoord deel 1: € 330,- (100+2x115) 

 
Deze laatste begripsvraag werd door 77.1% van de respondenten juist beantwoord. Voor deze vraag 
werd eveneens alleen een effect van lexicale aanpassingen gevonden, dus niet van syntactische 
aanpassingen. De likelihood ratio van het uiteindelijke model was χ2(4)=4.179, p=0.65. De interactie 
van lexicale aanpassingen*begripsvraag 12 was significant, χ2(1)=3.107, p=0.04 (eenzijdig). De odds 
ratio was 3.5. Dit betekent dat de verhouding tussen het wel of niet aanwezig zijn van lexicale 
aanpassingen en het wel of niet goed beantwoorden van de vraag 3.5 is. Lexicale aanpassingen 
zorgden hier voor een beter tekstbegrip. In tabel 23 hieronder zijn de aantallen goed en fout 
beantwoorde vragen te zien voor de versies met lexicale aanpassingen en de versies zonder lexicale 
aanpassingen.  
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Lexicale 
aanpassingen? 

Niet/fout 
genoemd 

Wel 
genoemd 

 
Totaal 

Niet 8 16 24 

Wel 3 21 24 

Totaal 11 37 48 
Tabel 23: Effect lexicale aanpassingen op al dan niet noemen van antwoord van begripsvraag 12 

 
Ook voor deze vraag zijn hieronder de versies van de tekstjes die gebruikt zijn weergegeven, en de 
tekstmanipulaties die gedaan zijn in de drie aangepaste versies zijn onderstreept.  
 

Oorspronkelijke versie polisvoorwaarden 
 
Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 
 
1.Onder kosten van rechtsbijstand worden verstaan: 

a. de honoraria en verschotten van de advocaat, de 
procureur, de deurwaarder en andere door de 
NRS ingeschakelde deskundigen, voor zover 
verzekerde geen vergoeding kan verlangen op 
grond van de artikelen 591, 591a en 592 van het 
Wetboek van Strafvordering of een 
overeenkomstige wettelijke bepaling van 
buitenlands recht en voor zover die kosten niet 
op een wettelijk aansprakelijke derde zijn te 
verhalen; 

b. de proces- en gerechtskosten, alsmede de kosten 
van arbitrage en bindend advies, waaronder niet 
worden begrepen afkoopsommen, boetes en 
andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen;  

c. de kosten van getuigen; 
d. de kosten van de tegenpartij, voor zover zij 

krachtens een rechterlijke uitspraak, een arbitraal 
vonnis of een bindend advies ten laste van 
verzekerde komen; 

e. de reis- en verblijfskosten van verzekerde wiens 
persoonlijk verschijnen door een buitenlandse 
rechterlijke instantie wordt gelast en wel: 

- voor reiskosten een retour eerste klas per trein of 
boot, dan wel, voor zover niet duurder, per 
vliegtuig; 

- de verblijfskosten tot ten hoogste € 115,- per dag.  
2.De NRS mag de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks 
aan de belanghebbende(n) betalen.  
 

Lexicaal aangepaste versie 
 
Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.  
e. de reis- en verblijfskosten van verzekerde van wie 

het persoonlijk verschijnen door een buitenlandse 
rechterlijke instantie wordt geëist en wel: 

- voor reiskosten een retour eerste klas per trein of 
boot, dan wel, voor zover niet duurder, per 
vliegtuig; 

- de verblijfkosten tot hoogstens € 115,- per dag.  
 

 

Syntactisch aangepaste versie 
 
Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 
 

d.  
e. wanneer het persoonlijk verschijnen van een 

verzekerde door een buitenlandse rechterlijke 
instantie wordt gelast: de reis- en verblijfskosten 
van verzekerde. De volgende kosten vergoeden 
wij in dat geval: 

- voor reiskosten een retour eerste klas per trein of 
boot. Voor zover dat niet duurder is vergoeden 
wij een eerste klas retour per vliegtuig; 

Compleet aangepaste versie 
 
Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 
 

d.  
e. wanneer het persoonlijk verschijnen van een 

verzekerde door een buitenlandse rechterlijke 
instantie wordt geëist: de reis- en verblijfskosten 
van verzekerde. De volgende kosten vergoeden 
wij in dat geval: 

- voor reiskosten een retour eerste klas per trein of 
boot. Voor zover dat niet duurder is vergoeden 
wij een eerste klas retour per vliegtuig; 
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- de verblijfskosten tot ten hoogste € 115,- per dag.  
 

- de verblijfkosten tot hoogstens € 115,- per dag.  
 

 
Voor de beantwoording van deze vraag werd dus alleen een effect van lexicale aanpassingen 
gevonden. Kennelijk is ‘van wie het persoonlijk verschijnen geëist wordt’ begrijpelijker geweest dan 
‘wiens persoonlijk verschijnen gelast wordt’. Ook het woord ‘hoogstens’ is kennelijker begrijpelijker 
geweest dan ‘ten hoogste’. Hoewel het hier dus om vrij subtiele aanpassingen gaat, hebben ze 
kennelijk wel effect gehad. Aangezien er vrij veel en minder subtiele syntactische aanpassingen 
gedaan zijn, is het wel opvallend dat die juist geen effect hebben gehad bij de beantwoording van 
deze vraag. Het is dus nog de vraag hoe het wel optreden van een effect van lexicale aanpassingen 
en het uitblijven van een effect van syntactische aanpassingen bij deze vraag verklaard kan worden.  
 
Voor de vragen of antwoordgedeeltes die hier niet besproken zijn geldt dus dat er geen effecten van 
lexicale en syntactische aanpassingen gevonden werden. Kennelijk maakte het voor het begrip van 
de overige (gedeeltes van) vragen niets uit of er lexicale en/of syntactische aanpassingen gedaan 
waren in de tekst van de polisvoorwaarden. Voor de significanties van de overige (gedeeltes van) 
begripsvragen verwijs ik naar tabel 15.  

6.6. Waarderingsvragen 
Naast effecten op begripsvragen werden ook effecten van lexicale en syntactische aanpassingen op 
de waardering van de tekst en de verzekeraar verwacht. Er waren vier clusters waarderingsvragen, 
en deze zullen hieronder apart besproken worden.  
 
Het eerste cluster waarderingsvragen is duidelijkheid (lexicaal). De vragen die hieronder vielen waren 
de volgende: 
Duidelijkheid (lexicaal) 

1. De tekst bevat veel alledaagse woorden 
5. Sommige woorden in de tekst begrijp ik niet helemaal 
9. Het woordgebruik is duidelijk 
13. De woorden in de tekst zijn moeilijk  
(zevenpuntsschaal van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’) 

 
Deze vier vragen bleken hoog genoeg met elkaar samen te hangen om ze samen te voegen tot één 
variabele, ‘duidelijkheid lexicaal’, de Cronbach’s Alpha was namelijk 0.820, en dus hoger dan 0.6, wat 
als grens gehanteerd werd. Op deze nieuwe variabele werd een ANOVA uitgevoerd, met als 
onafhankelijke variabelen ‘lexicale aanpassingen’ en ‘syntactische aanpassingen’. Hieruit bleek alleen 
een effect van lexicale aanpassingen (F=9.972, df=1, p=0.00, eenzijdig). Er werden geen effecten 
gevonden van syntactische aanpassingen (F=0.079, df=1, p=0.39, eenzijdig) en ook werd geen 
interactie-effect gevonden van lexicale aanpassingen*syntactische aanpassingen (F=0.165, df=1, 
p=0.69, tweezijdig). Het is vrij logisch dat op deze variabele van waardering alleen een effect van 
lexicale aanpassingen gevonden werd, omdat de vragen specifiek gericht zijn op lexicale 
aanpassingen. Deze zorgen voor een hogere waardering van de polisvoorwaarden op dit punt. In 
tabel 24 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties voor dit waarderingsaspect per versie te zien. De 
gemiddelde waardering voor de lexicale duidelijkheid was 3.18, en lag dus redelijk hoog op een 
zevenpuntsschaal. De standaarddeviatie was 1.24.  
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 Geen 
syntactische 
aanpassingen 

 Wel 
syntactische 
aanpassingen 

 Totaal  

 Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

Geen lexicale 
aanpassingen 

2.54 1.39 2.77 1.14 2.66 1.25 

Wel lexicale 
aanpassingen 

3.73 0.82 3.69 1.19 3.71 1.00 

Totaal 
 

3.14 1.27 3.23 1.23 3.18 1.24 

Tabel 24: Gemiddelden en standaarddeviaties voor effect lexicale + syntactische aanpassingen op waardering 
duidelijkheid lexicaal per versie 

 
Het tweede cluster waarderingsvragen is duidelijkheid (syntactisch). De vragen in dit cluster waren 
de volgende: 
Duidelijkheid (syntactisch) 

2. De tekst bevat veel moeilijke zinnen 
6. Soms weet ik halverwege de zin niet meer waar het begin van de zin over ging 
10. De zinnen in de tekst zijn duidelijk 
14. Sommige zinnen in de tekst begrijp ik niet helemaal  
(zevenpuntsschaal van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’) 

 
De Cronbach’s Alpha voor dit cluster vragen was 0.846, en de vragen hingen dus ook hoog genoeg 
samen om ze samen te voegen tot een nieuwe variabele, ‘duidelijkheid syntactisch’. Ook hier werd 
een ANOVA uitgevoerd op deze variabele, met als onafhankelijke variabelen ‘lexicale aanpassingen’ 
en ‘syntactische aanpassingen’. Uit deze analyse bleek geen effect van lexicale aanpassingen 
(F=0.710, df=1, p=0.20, eenzijdig), en ook geen effect van syntactische aanpassingen (F=1.011, df=1, 
p=0.16, eenzijdig). Er werd eveneens geen interactie-effect van lexicale aanpassingen*syntactische 
aanpassingen gevonden (F=0.326, df=1, p=0.57, tweezijdig). Het al dan niet toevoegen van 
syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgde er dus niet voor dat deze syntactisch 
gezien duidelijker gevonden werden. Kennelijk waren de oorspronkelijke polisvoorwaarden 
syntactisch gezien al duidelijk genoeg voor de respondenten of waren de gedane aanpassingen niet 
radicaal genoeg, aangezien syntactische aanpassingen ook al vrij weinig effecten opleverden op de 
begripstoets. De gemiddelde waardering voor de syntactische duidelijkheid was 2.84, een redelijk 
lage score op een zevenpuntsschaal;  de teksten werden dus syntactisch gezien niet erg duidelijk 
gevonden. De standaarddeviatie was 1.31.  
 
Het derde cluster waarderingsvragen ging in op de betrouwbaarheid van de ANWB als zender. Dit 
cluster bestond uit de volgende vragen: 
Betrouwbaarheid ANWB als zender 

3. De schrijver van deze tekst zegt precies waar het op staat 
7. De schrijver heeft niet het beste met de klant voor 
11. De schrijver gebruikt moeilijke woorden en zinnen om sterker te staan in conflicten met verzekerden 
15. De schrijver vindt openheid en duidelijkheid over de polisvoorwaarden belangrijk 
17. De schrijver houdt geen informatie achter voor de klant 
(zevenpuntsschaal van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’) 

 
Ook voor dit cluster vragen gold dat de betrouwbaarheid hoog genoeg was om ze samen te voegen 
tot de nieuwe variabele ‘betrouwbaarheid zender’; Cronbach’s Alpha was 0.721. Op deze nieuwe 
variabele is een ANOVA uitgevoerd, met als onafhankelijke variabelen wederom ‘lexicale 
aanpassingen’ en ‘syntactische aanpassingen’. Uit deze analyse bleken geen effecten van lexicale 
aanpassingen (F=1.284, df=1, p=0.13, eenzijdig) en van syntactische aanpassingen (F=0.021, df=1, 
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p=0.89, tweezijdig). Ook werd geen interactie-effect gevonden van lexicale 
aanpassingen*syntactische aanpassingen (F=3.565, df=1, p=0.07, tweezijdig). Het wel of niet 
toevoegen van lexicale en syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden heeft er dus niet voor 
gezorgd dat de betrouwbaarheid van de ANWB als zender hoger gewaardeerd werd. De gemiddelde 
waardering voor de betrouwbaarheid van de ANWB als zender was 3.58, een redelijk hoge score; 
ANWB wordt over het algemeen positief gewaardeerd als zender. De standaarddeviatie was 1.01. 
 
Het vierde en laatste cluster waarderingsvragen was de deskundigheid van de ANWB. Hierbij ging het 
om de volgende vragen:  
Deskundigheid ANWB 

4. ANWB heeft te weinig kennis van het verzekeringswezen 
8. ANWB is een deskundig bedrijf 
12. ANWB is een bedrijf met een ruime ervaring in het verzekeringswezen 
16. ANWB maakt een amateuristische indruk 
 (zevenpuntsschaal van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’) 

 
De Cronbach’s Alpha voor dit cluster vragen was 0.749, en deze vragen hingen dus eveneens hoog 
genoeg samen om ze samen te voegen tot de nieuwe variabele ‘deskundigheid ANWB’. Op deze 
variabele is een ANOVA uitgevoerd, met als onafhankelijke variabelen ‘lexicale aanpassingen’ en 
‘syntactische aanpassingen’. Uit de analyse bleken geen effecten van lexicale aanpassingen (F=0.007, 
df=1, p=0.93, tweezijdig) en van syntactische aanpassingen (F=1.439, df=1, p=0.24, tweezijdig). Ook 
werd geen interactie-effect gevonden van lexicale aanpassingen*syntactische aanpassingen 
(F=1.057, df=1, p=0.31, tweezijdig). Het maakt voor de beoordeling van de deskundigheid van de 
ANWB als zender niets uit of er lexicale en/of syntactische aanpassingen zijn gedaan in de tekst van 
de polisvoorwaarden. De gemiddelde waardering voor de deskundigheid was 4.43; een hoge score 
op een zevenpuntsschaal. De respondenten hadden dus een positief beeld van de deskundigheid van 
de ANWB. De standaarddeviatie was 0.84.  
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7. Conclusie 
 
In dit onderzoek zijn de polisvoorwaarden van de autoverzekering van ANWB lexicaal en syntactisch 
aangepast, met als doel te onderzoeken of deze wijzigingen zorgen voor een beter begrip en een 
hogere waardering van deze polisvoorwaarden. De onderzoeksvraag bij dit onderzoek was:  
‘Welk effect hebben lexicale en syntactische wijzigingen op het begrip en de waardering van de 
autoverzekeringspolis van de ANWB?’ 
 
Op basis van de uitkomsten van eerdere onderzoeken waren de alternatieve hypothesen als volgt: 
H1:  Het doorvoeren van lexicale aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor een 

beter begrip van de polisvoorwaarden van ANWB.  
H2:  Het doorvoeren van syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor 

een beter begrip van de polisvoorwaarden van ANWB.  
H3:  Het doorvoeren van lexicale aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor een 

hogere waardering van zowel de tekst als de verzekeraar zelf.  
H4:  Het doorvoeren van syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor 

een hogere waardering van zowel de tekst als de verzekeraar zelf.  

7.1. Begrip 
Als eerste is, wanneer het gaat om de effecten van lexicale en syntactische aanpassingen op het 
tekstbegrip, gekeken naar de totaalscore van de respondenten op de tekstbegriptoets. Hiervoor zijn 
alle scores die behaald zijn op de begripsvragen bij elkaar opgeteld tot één totaalscore. Er bleek in 
eerste instantie zowel een effect van lexicale aanpassingen te zijn als een effect van syntactische 
aanpassingen. Lexicale en syntactische aanpassingen zorgen dus bij deze toetsing voor een beter 
totaal begrip van de teksten uit de polisvoorwaarden van de ANWB.  
 Bij deze conclusie moet echter een kanttekening geplaatst worden. Uit de analyses van de 
scores op de taaltest bleek dat er een significant verschil was in de score op de taaltest tussen 
respondenten die teksten lazen met syntactische aanpassingen en respondenten die teksten lazen 
zonder syntactische aanpassingen; eerstgenoemde groep had een hogere score en dus een hoger 
taalniveau. Uit de analyses van het effect van syntactische aanpassingen op de totaalscore op de 
begripstoets bleek dat wanneer gecorrigeerd werd voor het effect van taaltest, er geen effect meer 
was van syntactische aanpassingen op de totaalscore op de begripstoets. Hoewel de score op de 
taaltest en de score op de begripstoets niet significant correleerden, is het verschil in taalniveau 
tussen respondenten die teksten lazen zonder en respondenten die teksten lazen met syntactische 
aanpassingen dus wel verantwoordelijk voor het gevonden effect van syntactische aanpassingen op 
de totaalscore voor de begripstoets. In feite gaat het hier dus niet om een effect van syntactische 
aanpassingen, maar om een effect van het feit dat respondenten die de teksten lazen met 
syntactische aanpassingen een hoger taalniveau hadden dan respondenten die een tekst lazen 
zonder syntactische aanpassingen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er dan wel een 
significant verschil was in de score op de taaltest tussen respondenten die een versie met 
syntactische aanpassingen en respondenten die een versie zonder syntactische aanpassingen lazen, 
maar dit verschil in score werd niet veroorzaakt door de aanpassingen zelf; respondenten maakten 
tenslotte eerst de taaltest voordat zij ook maar iets van de tekst gelezen hadden.  
 Er werd dus, wanneer de score van de taaltest als covariaat werd opgenomen, geen effect 
meer van syntactische aanpassingen op de totaalscore op de begripstoets gevonden; in feite hebben 
dus alleen de gedane lexicale aanpassingen gezorgd voor een beter begrip van de polisvoorwaarden.  
 
In het tweede gedeelte van het onderzoek naar het effect van de gedane lexicale en syntactische 
aanpassingen op het begrip van de tekst werd gekeken naar het totale aantal punten dat de 
respondenten behaalden per begripsvraag. Naast alleen een score van het wel of niet juist noemen 
van een antwoord(gedeelte), was hierbij ook gekeken naar alternatieve antwoorden die gegeven 
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waren en waarvoor in sommige gevallen ook punten gehaald konden worden. Bij deze analyses is 
eerst met behulp van een ANOVA gekeken of er verschillen in de gemiddelden waren tussen de 
verschillende condities. Hierbij werden voor drie begripsvragen effecten van lexicale aanpassingen 
gevonden (begripsvragen 6, 10 en 12), en voor één vraag werd een effect van syntactische 
aanpassingen gevonden (begripsvraag 6); de lexicale en de syntactische aanpassingen zorgden voor 
een beter begrip van de polisvoorwaarden. Naast deze analyses is ook een Kruskal Wallis-toets 
uitgevoerd, omdat de score per begripsvraag niet geheel normaal verdeeld was en eigenlijk opgevat 
moet worden  als een rangordevariabele. Met deze analyse werd slechts voor één begripsvraag een 
effect van versie gevonden op het tekstbegrip (begripsvraag 6). Er was een significant verschil tussen 
de oorspronkelijke versie van de polisvoorwaarden en de syntactisch aangepaste polisvoorwaarden 
en er was een significant verschil tussen de oorspronkelijke versie en de compleet aangepaste versie. 
De lexicale aanpassingen zorgden dus niet voor een effect bij deze begripsvraag; de combinatie 
lexicale en syntactische aanpassingen zorgde wel voor een significant verschil met de oorspronkelijke 
versie, maar de lexicale aanpassingen hebben hier waarschijnlijk (bijna) niet aan bijgedragen, 
aangezien er al een significant effect van alleen syntactische aanpassingen was dat dus waarschijnlijk 
het meeste bijdroeg aan het significante verschil tussen de compleet aangepaste versie en de 
oorspronkelijke versie van de polisvoorwaarden. 
 
Bij het laatste deel van het onderzoek naar het effect van de lexicale en syntactische aanpassingen 
op het begrip van de tekst werd steeds voor elk antwoordgedeelte van elke vraag gekeken of er 
verschillen waren tussen de condities in het wel of niet juist noemen van dat antwoordgedeelte. In 
totaal ging het om twaalf begripsvragen, en met deze verdeling in antwoordgedeeltes waren er in 
totaal twintig items die wel of niet juist genoemd konden worden. Uit deze analyses bleek dat er lang 
niet bij elk antwoordgedeelte van de vragen effecten van lexicale en/of syntactische aanpassingen 
waren; in totaal werden voor vijf vragen of gedeeltes van vragen effecten van lexicale aanpassingen 
gevonden (voor deel 2 en deel 3 van begripsvraag 6, voor deel 1 van begripsvraag 9, voor 
begripsvraag 10 en voor begripsvraag 12), en voor drie vragen of gedeeltes van vragen werden 
effecten van syntactische aanpassingen gevonden (voor deel 1, deel 2 en deel 3 van begripsvraag 6). 
Opmerkelijk is dat begripsvraag 6 de enige vraag was waar effecten van syntactische aanpassingen 
gevonden werden. Deze syntactische aanpassingen zijn echter ook te zien als lexicale aanpassingen; 
een syntactische aanpassing zorgde in dit geval automatisch voor een lexicale aanpassing. In de 
discussie wordt hier verder op ingegaan. Uit deze metingen bleek dus dat zowel lexicale als 
syntactische aanpassingen, hoewel deze laatste enigszins twijfelachtig waren, in een aantal gevallen 
zorgden voor een beter begrip van de tekst.  
 
Wanneer gekeken wordt naar de deelresultaten voor het effect van lexicale en syntactische 
aanpassingen op het begrip, kunnen de eerste en de tweede alternatieve hypothese (‘Het 
doorvoeren van lexicale aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor een beter begrip van de 
polisvoorwaarden van ANWB’ en ‘Het doorvoeren van syntactische aanpassingen in de 
polisvoorwaarden zorgt voor een beter begrip van de polisvoorwaarden van ANWB’) niet direct 
worden aangenomen; op te weinig vragen was een effect. Wanneer gekeken wordt naar de 
totaalscore op de begripstoets kan aangenomen worden dat er alleen een effect van lexicale 
aanpassingen gevonden is op het begrip van de polisvoorwaarden. In eerste instantie is eveneens 
een effect gevonden van syntactische aanpassingen op het begrip van de polisvoorwaarden, maar dit 
effect verdwijnt door de verschillen in taalniveau tussen respondenten die een versie lazen met 
syntactische aanpassingen en respondenten die een versie lazen zonder syntactische aanpassingen.   

7.2. Waardering 
Bij het nagaan of er effecten waren van lexicale en syntactische aanpassingen op de waardering van 
de tekst en de verzekeraar waren vier clusters vragen betrokken. Het eerste cluster 
waarderingsvragen ging in op de lexicale duidelijkheid van de polisvoorwaarden. Voor dit cluster 
vragen werd alleen een effect van lexicale aanpassingen gevonden; de lexicale aanpassingen in de 
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polisvoorwaarden zorgden voor een hogere waardering van de lexicale duidelijkheid van de 
polisvoorwaarden. Wanneer lexicale aanpassingen gedaan waren, werd de tekst lexicaal gezien dus 
inderdaad duidelijker gevonden.  
 Voor het tweede cluster vragen, dat inging op de waardering van de syntactische 
duidelijkheid van de polisvoorwaarden, werden geen effecten van lexicale en syntactische 
aanpassingen gevonden. Kennelijk worden de polisvoorwaarden van ANWB dus syntactisch gezien 
niet duidelijker gevonden wanneer er syntactische aanpassingen gedaan zijn. Aangezien er ook vrij 
weinig effecten van syntactische aanpassingen op het tekstbegrip gevonden werden, kan gezegd 
worden dat de respondenten de teksten wellicht syntactisch gezien niet zo moeilijk en dus duidelijk 
genoeg vonden; de oorspronkelijke versie was al duidelijk genoeg, of de syntactische aanpassingen 
waren wellicht niet radicaal genoeg.  
 Voor het derde cluster waarderingsvragen, dat inging op de betrouwbaarheid van de ANWB 
als zender, werden eveneens geen effecten van lexicale en syntactische aanpassingen gevonden. 
Kennelijk maakt het voor de waardering van de betrouwbaarheid van de zender dus niets uit of de 
tekst lexicaal en syntactisch gezien vereenvoudigd wordt; de zender wordt er niet betrouwbaarder 
door gevonden.  
 Het vierde en laatste cluster vragen had betrekking op de waardering van de deskundigheid 
van de ANWB. Ook voor dit cluster vragen gold dat er geen effecten waren van lexicale en 
syntactische aanpassingen. Lexicale en syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgen dus 
niet voor een beter beeld van de deskundigheid van de ANWB als verzekeraar.  
 
Zoals al blijkt hebben de lexicale en syntactische aanpassingen dus vrijwel niet gezorgd voor een 
hogere waardering van de tekst en de verzekeraar. Alleen de derde alternatieve hypothese (‘Het 
doorvoeren van lexicale aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor een hogere waardering van 
zowel de tekst als de verzekeraar zelf’) is door één van de vier clusters vragen bevestigd. Dit resultaat 
is vrij voor de hand liggend; lexicale aanpassingen zorgen voor een hogere waardering van de lexicale 
duidelijkheid van de polisvoorwaarden. Toch werd ditzelfde effect van syntactische aanpassingen op 
de waardering van de syntactische duidelijkheid niet gevonden; er werd zelfs geen enkele 
bevestiging gevonden voor de vierde alternatieve hypothese (‘Het doorvoeren van syntactische 
aanpassingen in de polisvoorwaarden zorgt voor een hogere waardering van zowel de tekst als de 
verzekeraar zelf’).  Het uitblijven van effecten van lexicale en syntactische aanpassingen op de 
waardering hangt wellicht samen met het feit dat veel respondenten het vrij moeilijk vonden om de 
waarderingsvragen te beantwoorden. Regelmatig gaven respondenten aan echt niet te weten wat ze 
vonden van de stelling of niet te kunnen oordelen over zaken als de deskundigheid en de 
betrouwbaarheid. Respondenten vonden het over het algemeen vrij moeilijk om hun antwoord op de 
waarderingsvragen te baseren op de teksten die ze gelezen hadden, wat een vrij logische verklaring 
zou zijn voor het in bijna alle gevallen uitblijven van effecten van de gedane lexicale en syntactische 
aanpassingen in de teksten.  
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8. Discussie 
 
Zoals al uit de conclusie blijkt, zijn een aantal verwachtingen uitgekomen bij dit onderzoek. Hoewel er 
niet op alle niveaus waarop het effect van de lexicale en syntactische aanpassingen getoetst is een 
effect was van deze aanpassingen op het tekstbegrip, werden wel op enkele vragen effecten 
gevonden en ook werd een effect op de totaalscore voor de begripstoets gevonden. In ieder geval 
kan aangenomen worden dat de gedane lexicale aanpassingen zorgen voor een beter begrip van de 
polisvoorwaarden; voor de syntactische aanpassingen geldt dit niet. Als het gaat om de 
waarderingsvragen bleven effecten grotendeels uit; lexicale en syntactische aanpassingen hebben 
vrijwel geen invloed op de waardering van de tekst uit de polisvoorwaarden en op de waardering van 
de verzekeraar. Sommige hypotheses bij dit onderzoek zijn dus wel uitgekomen, en andere niet. In 
deze discussie wordt ingegaan op factoren waar het uitblijven van sommige effecten aan gelegen kan 
hebben. Ook worden andere tekortkomingen van het onderzoek en discussiepunten bij het 
onderzoek besproken. Tot slot worden nog adviezen gegeven  voor vervolgonderzoek.  
 
Een eerste punt van discussie is het relatief lage aantal gevonden effecten van lexicale en 
syntactische aanpassingen op de antwoordgedeeltes van de begripsvragen. Er werden slechts bij vijf 
van de twintig (gedeeltes van) antwoorden effecten van lexicale aanpassingen gevonden, en bij 
slechts drie van de twintig (gedeeltes van) antwoorden werden effecten van syntactische 
aanpassingen gevonden. De manipulaties in de vorm van lexicale en syntactische aanpassingen in de 
teksten die gebruikt werden bij de overige vragen bleken dus geen effect te hebben op het begrip 
van de tekst. Aangezien bij alle vragen waar geen effect gevonden werd de vraag door meer 
respondenten goed dan fout beantwoord werd, is het aannemelijk dat de lexicale en syntactische 
aanpassingen misschien ‘niet nodig’ waren voor de respondenten; zij begrepen de oorspronkelijke 
polisvoorwaarden al goed genoeg om de bijbehorende begripsvragen goed te beantwoorden. De 
oorspronkelijke versie van de polisvoorwaarden was dus kennelijk minder moeilijk dan verwacht.  

Hiernaast zou het ook zo kunnen zijn dat de vragen wellicht te gemakkelijk waren, aangezien 
bij het merendeel van de vragen vaker het goede dan een fout antwoord gegeven werd. Er was 
slechts één vraag die vaker fout dan goed beantwoord werd (begripsvraag 10), en daar bleken 
lexicale aanpassingen ervoor te zorgen dat de vraag iets minder vaak fout beantwoord werd. De 
vraag is nu wat een reële norm is voor de moeilijkheid van begripsvragen. Er kan in ieder geval 
gesteld worden dat de vragen in dit onderzoek te gemakkelijk waren; wanneer (bij sommige vragen) 
ongeveer 80 of 90 procent van de respondenten een vraag goed beantwoordt is deze te gemakkelijk 
geweest. Een betere norm zou in mijn ogen zijn wanneer maximaal 60 procent van de respondenten 
een vraag goed beantwoord. Wanneer de vragen moeilijker te beantwoorden geweest waren, 
zouden lexicale en syntactische aanpassingen waarschijnlijk wel meer effect gehad hebben.  

Verklaring voor het idee dat een aantal vragen wellicht iets te gemakkelijk was, is dat het 
antwoord op een aantal vragen vrij voor de hand liggend is. Bij begripsvraag 11 bijvoorbeeld wordt 
een situatie beschreven, waarna de vraag volgt ‘Heeft u recht op rechtsbijstand?’ Bij nader inzien is 
deze vraag te gemakkelijk geweest; zelfs zonder de tekst te lezen had een aantal respondenten het 
antwoord al goed, omdat het vrij logisch is dat een verzekerde, in welke situatie dan ook, recht heeft 
op rechtsbijstand. Voor de begripsvragen 3, 4 en 8 gold hetzelfde; het antwoord was al vrij 
gemakkelijk te beredeneren, zonder dat de tekst daarvoor gelezen moest worden. Aan dit soort 
vragen met een te voor de hand liggend antwoord had dus meer aandacht besteed moeten worden.  
 Een andere mogelijke verklaring voor het uitblijven van effecten van lexicale en syntactische 
aanpassingen op vrij veel (antwoordgedeeltes van) vragen zou kunnen zijn dat de gedane 
aanpassingen erg subtiel zijn. Hoewel de lexicale en syntactische aanpassingen die gedaan zijn in de 
teksten in mijn ogen zeker bijdragen aan een betere leesbaarheid van de teksten, zou het zo kunnen 
zijn dat de respondenten er simpelweg ‘overheen gelezen’ hebben. Vergeleken met de aanpassingen 
die in het onderzoek van Bureau Taal (2007) gedaan zijn, waren de aanpassingen in dit onderzoek 
inderdaad vrij subtiel; de herschrijvingen hadden dus een stuk radicaler gekund, en daarmee waren 
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misschien meer effecten gevonden van de aanpassingen. Bij het gevonden effect van syntactische 
aanpassingen bij begripsvraag 6 moet verder nog opgemerkt worden dat het bij dat effect ook deels 
gaat om een effect van lexicale aanpassingen. In de oorspronkelijke en lexicaal aangepaste versie 
staat ‘In geval van beschadiging van de vervangende auto…’. In de syntactisch aangepaste versie is 
dat verandert in ‘Wanneer de vervangende auto beschadigd wordt…’ Deze syntactische aanpassing 
brengt dus tevens een lexicale aanpassing met zich mee: ‘in geval van’ verandert in ‘wanneer’. Dit 
voorbeeld laat zien dat het in een aantal gevallen wellicht moeilijk was om syntactische aanpassingen 
en lexicale aanpassingen te scheiden; soms is het onvermijdelijk om naast een syntactische 
aanpassing ook een lexicale aanpassing door te voeren. Wellicht was de operationalisatie van lexicale 
en syntactische aanpassingen dus niet helemaal geslaagd in dit onderzoek.  

Verder is het erg aannemelijk dat, wanneer respondenten al het beeld hebben dat 
polisvoorwaarden vrij moeilijk te begrijpen en te lezen zijn, ze de teksten vrij oppervlakkig lezen. Het 
idee dat respondenten zouden kunnen hebben is: ‘ik begrijp het waarschijnlijk toch niet helemaal’. 
Dit soort gedachten zetten niet aan tot grondig lezen, waardoor de vrij subtiele lexicale en 
syntactische aanpassingen in de tekst waarschijnlijk helemaal niet opvallen, en ze dus weinig of geen 
effect meer hebben.  
 
Hoewel bovenstaande verklaringen erg aannemelijk zijn, zijn de gedane lexicale en syntactische 
aanpassingen grondig bestudeerd om na te gaan of het uitblijven van effecten wellicht te maken 
heeft met de aanpassingen die gedaan zijn in de teksten; wellicht waren deze niet helemaal goed. 
Hier zal dan ook kort ingegaan worden op eventuele tekortkomingen bij vragen of herschreven 
tekstgedeeltes. Omdat het te ver voert om elke vier tekstversies van het tekstgedeelte bij elke vraag 
te bespreken, zijn de vier tekstversies hier niet gepresenteerd; ze zijn te vinden in de bijlagen.  
 Na een vergelijking van de vragen of gedeeltes van vragen die wel effect hadden en die geen 
effect hadden, is het vrij onduidelijk waar het verschil in gezeten heeft. Hoewel er soms wel enige 
verschillen zijn in de moeilijkheid van de vragen of de tekst, is het helemaal niet zo dat bij de 
moeilijkere vragen of teksten wel effecten gevonden werden en bij de makkelijkere vragen of teksten 
niet; de items waar een effect van lexicale en/of syntactische aanpassingen gevonden werd zijn niet 
per se moeilijker dan de items waar geen effecten gevonden werden. Alleen voor begripsvraag 6 
geldt dat de oorspronkelijke tekst wellicht een stuk moeilijker was dan bij de andere vragen. De 
herschrijvingen waren daar ook vrij radicaal, waardoor er wellicht duidelijker effecten opgetreden 
zijn van lexicale en syntactische aanpassingen. De oorspronkelijke tekst bij begripsvraag 1 werd ook 
als vrij moeilijk gezien, en de herschrijvingen van de teksten waren ook hier vrij radicaal. Daarom 
werd hier ook een effect van zowel lexicale als syntactische aanpassingen verwacht, maar dit bleef 
uit. Ook bij begripsvraag 7 werden zeker effecten van lexicale en syntactische aanpassingen 
verwacht, omdat de tekst van de oorspronkelijke polisvoorwaarden erg moeilijk leek en de ingrepen 
ook vrij radicaal waren. Ook hier werd echter geen effect gevonden.  

Het is dus onduidelijk waar het uitblijven van effecten bij de overige vragen aan gelegen kan 
hebben; wellicht is het wel optreden van effecten van lexicale en syntactische aanpassingen dus in 
sommige gevallen toe te schrijven aan toevalsfactoren. Het is in mijn ogen ook niet zo dat de gedane 
lexicale en syntactische aanpassingen achteraf gezien niet voldoende relevant waren voor de 
beantwoording van de vraag; de aanpassingen die gedaan zijn in de passage(s) waar het antwoord op 
de begripsvragen uit afgeleid moest worden, zijn naar mijn idee bij vrijwel elke vraag even relevant. 
In eerste instantie is hier ook naar gestreefd; de (lexicaal en syntactisch gezien) moeilijkste passages 
zijn steeds geselecteerd, deze passages zijn herschreven en daarna is een vraag geformuleerd. 
Wellicht speelt de omringende tekst echter bij sommige artikelen wel een rol; wanneer die 
gemakkelijker is, is het aannemelijk dat respondenten de tekst gemakkelijker en beter lezen, en dat 
subtiele aanpassingen meer opvallen en dus wellicht meer effect hebben. Iets soortgelijks was 
wellicht aan de hand bij begripsvraag 9, zoals in paragraaf 6.5.3. is beschreven. Voor deze mogelijke 
verklaring geldt echter ook dat er in mijn ogen geen of erg subtiele verschillen waren in de 
moeilijkheid van de omringende tekst tussen de items waar wel effecten gevonden werden en de 
items waar geen effecten gevonden werden.  
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 Concluderend kan dus gezegd worden dat er wellicht wel enkele subtiele verschillen waren in 
de moeilijkheid van de teksten, de moeilijkheid van de vragen, de ingrepen en de omringende tekst, 
maar dat deze waarschijnlijk geen of een erg kleine rol gespeeld hebben bij het wel of niet optreden 
van effecten van lexicale en syntactische aanpassingen.  
 
Opvallend is dat er op de verschillende niveaus waarop verschillen in tekstbegrip zijn getoetst (voor 
de verschillende antwoordgedeeltes van elke vraag, voor de score per begripsvraag met een ANOVA, 
voor de score per begripsvraag met een Kruskal Wallis én voor de totaalscore op de begripstoets) 
verschillen waren in resultaten. Hoewel er verschillen waren in effecten werden wel steeds 
overwegend op dezelfde vragen effecten gevonden; voor de begripsvragen 6, 10 en 12 werden op 
bijna elk niveau van toetsen dezelfde effecten gevonden, begripsvraag 9 week enigszins af tussen de 
niveaus (de totaalscore voor de begripsvragen is vanzelfsprekend buiten beschouwing gelaten bij 
deze vergelijking). Deze afwijkende resultaten voor de verschillende toetsen en de toetsen op 
verschillende niveaus geven al aan dat de gevonden effecten waarschijnlijk niet erg groot kunnen 
zijn; uit de analyse van de totaalscore voor de begripsvragen bleken al relatief kleine effecten van 
lexicale (η2=0.129) en vooral syntactische aanpassingen (η2=0.076), wat aangeeft dat de afzonderlijke 
effecten voor de (gedeeltes van) begripsvragen vrij klein zouden moeten zijn. Toch is er in mijn ogen, 
ondanks de relatief kleine effecten, wel degelijk een duidelijke winst behaald met vooral de lexicale 
aanpassingen; hoewel de resultaten dus wellicht met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten 
worden zorgen lexicale aanpassingen dus voor een beter tekstbegrip. In eerste instantie bleken ook 
syntactische aanpassingen te zorgen voor een beter tekstbegrip, hoewel dit effect al een stuk kleiner 
was dan het effect van lexicale aanpassingen.  
 
Een kanttekening bij de conclusie dat de lexicale en syntactische aanpassingen voor een beter 
tekstbegrip hebben gezorgd is het feit dat er geen effect van syntactische aanpassingen optrad 
wanneer de score op de taaltest als covariaat werd opgenomen bij de analyse van effecten op de 
totaalscore op de tekstbegriptoets. Aangezien uit de analyses bleek dat respondenten die een versie 
lazen met syntactische aanpassingen beter scoorden op de taaltest dan respondenten die een versie 
lazen zonder syntactische aanpassingen, werd het noodzakelijk geacht deze taaltestscore als 
covariaat op te nemen bij de analyse van het effect van de gedane aanpassingen op de totaalscore 
voor de tekstbegriptoets. Uit deze analyse bleek ineens geen effect meer van syntactische 
aanpassingen; de hogere score op de taaltest van respondenten die een versie met syntactische 
aanpassingen lazen was verantwoordelijk voor het gevonden effect van syntactische aanpassingen. 
Respondenten die een versie met syntactische aanpassingen lazen hadden dus een hoger taalniveau, 
en dit hogere taalniveau van respondenten met versies met syntactische aanpassingen zorgde ervoor 
dat er geen effect meer was van syntactische aanpassingen op het begrip. In feite is hier 
waarschijnlijk sprake van niet meer dan een toevallige verdeling; respondenten die hoger scoorden 
op de taaltest lazen toevallig vaker een versie met syntactische aanpassingen, en deze respondenten 
scoorden hoger op de tekstbegriptoets. Hoewel het effect van syntactische aanpassingen op de 
begripstoets door het covariaat taaltest dus uitgeschakeld werd, was er in eerste instantie wel een 
effect van syntactische aanpassingen op zich (wanneer niet gekeken werd naar het taalniveau van de 
respondenten). Het feit dat het taalniveau van respondenten die een versie met syntactische 
aanpassingen lazen hoger was dan het taalniveau van respondenten die een versie lazen zonder 
syntactische aanpassingen heeft er echter wel voor gezorgd dat er geen effect meer was van 
syntactische aanpassingen op de begripstoets. Toch zou het kennen van meer jargon er theoretisch 
gezien niet toe moeten leiden dat aanpassingen in de zinsbouw geen effect meer hebben; dit effect 
is eerder te verwachten bij de lexicale aanpassingen, aangezien het gaat om de kennis van woorden. 
Daar werd dit effect echter niet gevonden; kennelijk is de taaltest toch een vrij goede voorspeller van 
het taalniveau geweest én was het effect van syntactische aanpassingen niet sterk genoeg om 
overeind te blijven bij de analyse waarbij de taaltest als covariaat was opgenomen.  
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Naast de lexicale en syntactische aanpassingen die gedaan zijn in de teksten, zou het wellicht zo 
kunnen zijn dat er nog andere aspecten aan het onderzoek of in de teksten een rol gespeeld kunnen 
hebben bij dit onderzoek. Ten eerste moet opgemerkt worden dat het merendeel van de 
respondenten zei het onderzoek ‘wel erg veel’ en ‘erg moeilijk’ te vinden. Vooraf schrokken ze vaak 
wel enigszins van het pakket dat ze kregen, en een aantal respondenten vertelden ook dat ze nog 
nooit polisvoorwaarden gelezen hadden, en er heel weinig van af wisten en dat ze dus niet wisten ‘of 
ze dit wel konden’. Kortom, wellicht heeft de hoeveelheid vragen, testjes en teksten die ze 
voorgelegd kregen hen enigszins afgeschrikt; vrijwel alle respondenten zeiden dat ze er best wel 
tegenop zagen om mee te werken aan het onderzoek. Wellicht heeft dit ervoor gezorgd dat de 
aandacht soms verslapte, en dit kan de beantwoording van de vragen beïnvloed hebben. Ook vond 
het merendeel van de respondenten dat ze wel erg veel en lange teksten moesten lezen; hoewel ze 
in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de artikelen voorgelegd kregen, vonden ze het alsnog 
vrij veel. Dat de teksten wellicht toch te lang waren, bleek ook uit het feit dat een paar respondenten 
steeds vrij lang moesten zoeken in de tekst tot ze de relevante passage waarin het antwoord op de 
vraag te vinden was gevonden hadden. In sommige gevallen konden respondenten de relevante 
passage zelfs helemaal niet vinden. In die gevallen is een fout antwoord dan ook te verklaren door 
het niet kunnen vinden van de relevante passage, en niet door het niet begrijpen van de tekst. Dit is 
een serieuze validiteitbedreigende factor; in een aantal gevallen hebben respondenten de relevante 
tekstpassage helemaal niet gelezen. Wellicht was het dus iets te ambitieus om de respondenten 
redelijk veel van deze teksten te laten lezen. Dit zijn factoren om bij eventueel vervolgonderzoek 
rekening mee te houden; wellicht was de hoeveelheid tekst en vragen bij het onderzoek toch iets te 
veel voor de respondenten, wat overigens niet direct blijkt uit de over het algemeen vrij goede 
resultaten die de respondenten boekten.  
 
Een ander discussiepunt bij dit onderzoek zijn de waarderingsvragen. Zoals al eerder vermeld, 
werden er dus erg weinig effecten van lexicale en syntactische aanpassingen gevonden op de 
waardering; het enige effect dat gevonden werd, was dat lexicale aanpassingen zorgen voor een 
hogere waardering van de lexicale duidelijkheid van de polisvoorwaarden. Op zich is dit een vrij voor 
de hand liggende uitkomst, hoewel eenzelfde soort effect van syntactische aanpassingen op de 
syntactische duidelijkheid uitbleef. De lexicale en syntactische aanpassingen hadden geen effect op 
andere aspecten van de waardering. Evenals bij de begripstoets het geval was, hadden syntactische 
aanpassingen ook minder effect op de waardering dan lexicale aanpassingen; dit zou een aanwijzing 
kunnen zijn voor het feit dat de syntactische aanpassingen wellicht toch niet radicaal genoeg waren 
en niet opvallen, of voor het feit dat de respondenten de syntactische aanpassingen simpelweg ‘niet 
nodig hadden’. Deze verklaring wordt ondersteund door de gemiddelde waardering voor de twee 
aspecten van duidelijkheid. Deze was namelijk 3.18 voor de syntactische duidelijkheid, terwijl de 
gemiddelde waardering voor de lexicale duidelijkheid slechts 2.84 was; de polisvoorwaarden werden 
dus inderdaad op syntactisch gebied duidelijker gevonden dan op lexicaal gebied.  

Het vrijwel niet optreden van effecten van lexicale en syntactische aanpassingen op de 
waardering van de tekst en de zender heeft wellicht ook te maken met het feit dat veel 
respondenten het vrij moeilijk vonden om de waarderingsvragen te beantwoorden. Respondenten 
meldden regelmatig dat ze ‘het antwoord echt niet wisten’ of dat ze ‘er niet over konden oordelen’; 
dit ging dan voornamelijk over stellingen die ingingen op de betrouwbaarheid van de ANWB als 
zender en de deskundigheid van de ANWB. Respondenten vonden het moeilijk om hierbij hun 
antwoord te baseren op de teksten die ze gelezen hadden; ze gaven aan niet te weten of de ANWB 
deskundig/betrouwbaar was ‘omdat ze zelf ergens anders verzekerd waren en er dus geen ervaring 
mee hadden’. Deze moeilijkheden zijn vooraf niet voorzien, maar ze hebben waarschijnlijk wel een 
rol gespeeld. Wanneer respondenten niet weten wat ze moeten antwoorden, geven ze vrijwel nooit 
erg extreme of negatieve antwoorden; de meeste respondenten hebben alles vrij neutraal tot licht 
positief ingevuld. Dit zou een vrij logische verklaring zijn voor het uitblijven van effecten van de 
gedane lexicale en syntactische aanpassingen in de teksten, en dit is dus ook iets om rekening mee te 
houden bij eventueel vervolgonderzoek. Hoewel er al steeds verteld werd dat het ging om de 
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waardering van de zender op basis van de gelezen teksten, en dus niet een intuïtieve waardering of 
een waardering die gebaseerd is op verhalen van anderen, zou dit wellicht nog meer benadrukt en 
verduidelijkt moeten worden tijdens de afname van het onderzoek. Ook een andere vorm van 
vraagstelling zou misschien geschikter zijn.  
 
Als laatste onderdeel van deze discussie zal ik suggesties doen voor vervolgonderzoek. Voordat dit 
onderzoek uitgevoerd werd, was er nog erg weinig bekend over het effect van het vereenvoudigen 
van polisvoorwaarden op het begrip en de waardering daarvan. Er waren wel enkele onderzoeken 
uitgevoerd op dit gebied, maar de meeste hiervan waren gericht op de Engelse taal. Dit onderzoek 
levert mijns inziens dan ook een zeer nuttige bijdrage aan de Nederlandse inzichten op dit gebied. 
Om echter meer gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het effect van het (lexicaal en 
syntactisch gezien) eenvoudiger maken van polisvoorwaarden op het begrip en de waardering 
daarvan is vervolgonderzoek nodig. Hierbij zou met name aandachtig gekeken moeten worden naar 
de syntactische aanpassingen in de polisvoorwaarden, aangezien het nog enigszins onduidelijk is of 
deze effect hebben op zowel het tekstbegrip als de waardering. Opvallend is dat er in dit onderzoek 
meer effecten van lexicale dan van syntactische aanpassingen gevonden werden, terwijl Bax (2008) 
juist meer effecten van syntactische dan van lexicale aanpassingen vond. Alleen al vanwege deze 
tegenstellingen in uitkomsten van de onderzoeken is meer onderzoek nodig.   

Ook vervolgonderzoeken naar het effect van lexicale en syntactische aanpassingen op de 
waardering van de tekst en de zender zijn zeer welkom; uit dit onderzoek bleken hier weinig effecten 
van te zijn, terwijl het toch vrij aannemelijk is dat een gemakkelijkere tekst zou zorgen voor een 
hogere waardering. Wellicht is een andere methode voor het meten van de waardering ook aan te 
raden, aangezien de hier gebruikte methode vrij moeilijk bleek voor de respondenten. Deze zaken 
moeten dus nog verder en grondiger onderzocht worden.  

Wat verder interessant is voor vervolgonderzoek, is het verband tussen het feit dat 
respondenten die teksten lazen met syntactische aanpassingen een hogere score op de taaltest 
hadden én het feit dat dit ervoor zorgde dat er ineens geen effect meer was van syntactische 
aanpassingen, terwijl dat in eerste instantie wel gevonden werd. Om dit tegen te gaan zouden de 
taalniveaus van de respondenten dus gelijk verdeeld moeten worden over de verschillende condities. 
Wellicht zou het taalniveau al eerder getoetst moeten worden, en op basis van een vergelijking van 
het taalniveau van alle respondenten zou dan een eerlijke verdeling over de condities gemaakt 
kunnen worden.  

Voor vervolgonderzoek geldt tot slot dat er ook gekeken zou moeten worden naar 
polisvoorwaarden van andere verzekeraars én naar polisvoorwaarden van andere verzekeringen dan 
autoverzekeringen. Op die manier kan een algemener beeld verkregen worden van het versimpelen 
van de teksten van polisvoorwaarden en het effect daarvan op het begrip en de waardering van deze 
teksten, en dit beeld kan dan vertaald worden in concrete adviezen voor tekstschrijvers. Breder 
gezien zou er in Nederland meer vervolgonderzoek uitgevoerd moeten worden naar wettelijke en 
juridische teksten in het algemeen. Dit soort onderzoek kan een bijdrage leveren aan de discussie of 
het eenvoudiger maken van zulke ‘moeilijke teksten’ nou wel of niet zorgt voor een beter begrip en 
een hogere waardering van dit soort teksten en de zenders daarvan.   
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Bijlagen 

A. Taaltest 
 
Omcirkel de letter waarbij de juiste betekenis van onderstaande woorden staat. Als u de betekenis 
van het woord niet weet, kies dan de laatste optie, ‘weet ik niet’. Het is niet de bedoeling dat u de 
betekenis van een woord gaat raden, kruis alleen een betekenis aan wanneer u deze vrijwel zeker 
denkt te weten. Als er meerdere betekenissen zijn, kies dan altijd de betekenis die geldt in de 
context van polisvoorwaarden van (auto)verzekeringen.   
 
1. Opschorten 

a. Iets afstellen of iets laten vervallen 
b. Iets uitstellen tot een later tijdstip 
c. Een wijziging ongedaan maken 
d. Weet ik niet 

 
2. Bergen (werkwoord) 

a. Het wegslepen of vernietigen van een achtergelaten auto 
b. Het plaatsvinden van een ongeval in een heuvelachtig gebied  
c. Het in veiligheid brengen van auto’s, schepen of goederen 
d. Weet ik niet 

 
3. Borgstelling 

a. Het stellen van vragen over de verzekeringspolis aan de verzekeraar 
b. Het betalen van een bedrag dat dient als een soort garantie voor iets 
c. Het terugkrijgen van een betaald bedrag dat men als garantie gegeven heeft 
d. Weet ik niet 

 
4. Dekking 

a. De typen schade die de verzekering vergoedt 
b. Het gebied waar de verzekering geldig is 
c. Ongeldige handelingen die alsnog van kracht worden 
d. Weet ik niet 

 
5. Gevolgschade 

a. Schade aan de auto die het gevolg is van een ongeluk dat heeft plaatsgevonden 
b. Schade aan de auto die tot gevolg heeft dat de verzekering ingeschakeld moet worden 
c. Schade aan een persoon of zaak die het gevolg is van een gebrekkig product 
d. Weet ik niet 

 
6. Uitsluitingen 

a. Zaken die onmogelijk zijn 
b. Zaken die niet verzekerd zijn 
c. Enkel en alleen / alleen maar 
d. Weet ik niet 
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7. Tenaamstelling van een verzekering 
a. Vastleggen op welke naam de verzekering staat 
b. De naam van een verzekering wijzigen 
c. Het geven van een naam aan een verzekering 
d. Weet ik niet 

 
8. Personenschade 

a. Schade toegebracht door een persoon 
b. Schade toegebracht aan een persoon 
c. Letselschade, opgelopen door een ongeval 
d. Weet ik niet 

 
9. Bonus/malusregeling 

a. Een regeling waarbij iemand die het afgelopen verzekeringsjaar geen schade aan zijn auto 
had een bonus uitgekeerd krijgt van de verzekering 

b. Een regeling voor verzekeringen waarbij iemand in bepaalde gevallen een bonus krijgt, en in 
andere gevallen premie bij moet betalen 

c. Systeem van schadeverzekering waarbij de hoogte van de premie afhankelijk is van het al 
of niet schadevrij blijven van de verzekerde 

d. Weet ik niet 
 
10. Zaakschade 

a. Schade die toegebracht is door andermans bezittingen 
b. De schade waarop de verzekeringszaak betrekking heeft 
c. Schade die toegebracht is aan iemands bezittingen 
d. Weet ik niet 

 
11. WA-dekking 

a. De anderen dan de verzekerde die aansprakelijk gesteld kunnen worden 
b. Een vergoeding voor Wettelijke Aansprakelijkheid als onderdeel van een verzekering 
c. Het gebied waarin de verzekerde Wettelijk Aansprakelijk is voor schade 
d. Weet ik niet 

 
12. Maluspositie 

a. Positie waarbij een verzekerde extra premie moet betalen aan of minder korting krijgt op 
de premie van de verzekeraar 

b. Positie waarbij een verzekerde geen bonus krijgt omdat hij schade heeft gehad in het 
afgelopen verzekeringsjaar 

c. Situatie waarin een verzekerde een boete moet betalen aan de verzekeraar, omdat hij het 
afgelopen jaar schade heeft gehad 

d. Weet ik niet 
 
13. Incasso 

a. Het innen of een te innen bedrag 
b. Het bedrag dat een instantie in kas heeft 
c. De kas van de verzekeringsmaatschappij 
d. Weet ik niet 
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14. Cataloguswaarde 
a. Waarde van de verzekeringscatalogus van de verzekeraar waar de verzekerde een 

verzekering heeft lopen 
b. Het geld dat een product volgens de catalogus van de verzekeraar bij verkoop maximaal zou 

moeten opbrengen 
c. Het bedrag dat een product waard is, zoals vermeld staat in de catalogus waarin het 

product wordt aangeboden 
d. Weet ik niet 

 
15. Molest 

a. Een verzekering die dekking biedt voor opzettelijke geweldpleging 
b. Het opzettelijk gebruiken van geweld jegens een persoon 
c. Opzettelijke geweldpleging en het veroorzaken van schade 
d. Weet ik niet 

 
16. Wederrechtelijk 

a. Een uitspraak of beschuldiging die niet terecht is 
b. Iets dat niet in overeenstemming is met het recht 
c. Iets dat de verzekering volgens het recht moet vergoeden 
d. Weet ik niet 

 
17. Restitutie 

a. Het terugbetalen van iets 
b. Een gebeurtenis terugdraaien 
c. Het later betalen van de premie 
d. Weet ik niet 

 
18. Verhaalsrecht 

a. Het recht van de verzekeraar om het precieze verhaal achter elke schadegebeurtenis te 
horen 

b. Recht van de verzekeraar om uitgekeerde vergoedingen terug te vorderen op de gewezen 
echtgenoot 

c. Het recht van de verzekerde op de reden van de verzekeraar voor het al dan niet vergoeden 
van schade 

d. Weet ik niet 
 
19. Royementsverklaring 

a. Verklaring van de vorige verzekeraar van het schadeverleden van de verzekerde tijdens de 
looptijd van de verzekering 

b. Verklaring van het feit dat de verzekerde geen schade heeft gehad tijdens de looptijd van de 
verzekering bij de vorige verzekeraar 

c. Officiële verklaring van het feit dat iemand niet langer verzekerd is bij een bepaalde 
verzekeraar 

d. Weet ik niet 
 
20. Zekerheidstelling 

a. Het ervoor zorgen dat er zekerheid over een bepaalde kwestie ontstaat 
b. Het afgeven van iets dat als bewijs dient dat men een afspraak zal nakomen  
c. Het op een veilige plek opbergen van kostbare zaken 
d. Weet ik niet 
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21. Assurantiebelasting 
a. De belasting die een verzekeringskantoor moet betalen 
b. De belasting die op een verzekering betaald moet worden 
c. De kosten die een verzekeraar kwijt is aan vergoedingen 
d. Weet ik niet 

 
22. Ingebrekestelling 

a. Een officiële verklaring van het feit dat iemand zijn aangegane verplichtingen niet is 
nagekomen 

b. Een officiële verklaring van het feit dat een verzekerd voertuig één of meerdere gebreken 
heeft 

c. Verklaring van een reparatiebedrijf van gebreken, waarmee aanspraak gemaakt kan worden 
op vergoeding door de verzekering 

d. Weet ik niet 
 
23. Verjaring 

a. Door verloop van een bepaald aantal jaren niet meer invorderbaar, geldig of van kracht zijn 
b. De ‘verjaardag’ van een verzekering, de datum waarop de verzekering afgesloten is 
c. De termijn die moet verstrijken voordat iets niet meer invorderbaar, geldig of van kracht is 
d. Weet ik niet 

 
24. Groene Kaart 

a. Een bewijs bij een verzekering waarop staat dat de auto milieuvriendelijk is 
b. Een kaart waarop alle landen waar de verzekering geldig is gemarkeerd zijn 
c. Een internationaal bewijs van verzekering van het betreffende voertuig 
d. Weet ik niet 

 
25. Premievervaldag 

a. De dag waarop geen premie meer betaald hoeft te worden na opzegging van de verzekering 
b. De dag waarop jaarlijks de premie betaald moet worden voor de verzekering 
c. De dag waarop maandelijks de premie betaald moet worden voor de verzekering 
d. Weet ik niet 
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B. Algemene vragen 
 
Ervaring met autoverzekeringen 
1.In hoeverre spelen de polisvoorwaarden van een verzekering voor u een rol bij het kiezen voor 
een bepaalde verzekering? 

Helemaal 
niet 

In zeer 
lichte mate 

In lichte 
mate 

In sterke 
mate 

In zeer 
sterke mate 

0 0 0 0 0 
 
Ervaring met juridische teksten 
1.Heeft u wel eens juridische teksten gelezen? 
Ja / Nee 
 Bij Ja: vragen hieronder, bij Nee: doorgaan naar ‘Ervaring met polisvoorwaarden’ 
 
2.Ik vind juridische teksten gemakkelijk om te lezen: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
 
3.Ik vind juridische teksten duidelijk leesbaar: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
 
4.Ik vind juridische teksten ingewikkeld: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
 
5.Ik vind juridische teksten interessant om te lezen: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
 
6.Ik heb belangstelling voor juridische teksten: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
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Ervaring met polisvoorwaarden 
1.Heeft u de polisvoorwaarden van uw autoverzekering of een andere autoverzekering ooit 
gelezen? 

Nee Gedeeltelijk Ja 
0 0 0 

Bij Ja of gedeeltelijk: vragen hieronder, bij Nee: doorgaan naar beantwoording scenariovragen / cases 
 
2.Ik vind polisvoorwaarden gemakkelijk om te lezen: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
 
3.Ik vind polisvoorwaarden duidelijk leesbaar: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
 
4.Ik vind polisvoorwaarden ingewikkeld: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
 
5.Ik vind polisvoorwaarden interessant om te lezen: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
 
6.Ik heb belangstelling voor polisvoorwaarden: 

Zeer mee 
oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

0 0 0 0 0 
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C. Vragen beeld verzekeraar & realisme polis 
 
Beeld verzekeraar 
1.Hoe positief dan wel negatief is uw beeld van de ANWB als verzekeraar op basis van deze 
polisvoorwaarden? 

Zeer negatief Negatief Neutraal Positief Zeer positief 
0 0 0 0 0 

 
Mate van realisme polisvoorwaarden 
1.In welke mate vindt u deze polisvoorwaarden realistisch en waarheidsgetrouw? 

Helemaal 
niet 

In zeer 
lichte mate 

In lichte 
mate 

In sterke 
mate 

In zeer 
sterke mate 

Helemaal 

0 0 0 0 0 0 
 
2.In welke mate komen deze polisvoorwaarden overeen met het beeld dat u had van of de 
ervaring die u had met polisvoorwaarden? 

Helemaal 
niet 

In zeer 
lichte mate 

In lichte 
mate 

In sterke 
mate 

In zeer 
sterke mate 

Helemaal 

0 0 0 0 0 0 
 
3.Denkt u dat deze polisvoorwaarden daadwerkelijk in de praktijk gebruikt worden? 
Ja / Nee 
 
4.In welke mate vindt u deze polisvoorwaarden geschikt om daadwerkelijk in de praktijk te 
gebruiken? 

Helemaal 
niet 

In zeer 
lichte mate 

In lichte 
mate 

In sterke 
mate 

In zeer 
sterke mate 

Helemaal 

0 0 0 0 0 0 
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D. Waarderingsvragen 
 
Waarderingsvragen in clusters 
 
Duidelijkheid (lexicaal) 
1.De tekst bevat veel alledaagse woorden 
5.Sommige woorden in de tekst begrijp ik niet helemaal (ompolen) 
9.Het woordgebruik is duidelijk 
13.De woorden in de tekst zijn moeilijk (ompolen) 
 
Duidelijkheid (syntactisch) 
2.De tekst bevat veel moeilijke zinnen (ompolen) 
6.Soms weet ik halverwege de zin niet meer waar het begin van de zin over ging (ompolen) 
10.De zinnen in de tekst zijn duidelijk 
14.Sommige zinnen in de tekst begrijp ik niet helemaal (ompolen) 
 
Betrouwbaarheid (van de ANWB als zender) 
3.De schrijver van deze tekst zegt precies waar het op staat 
7.De schrijver heeft niet het beste met de klant voor (ompolen) 
11.De schrijver gebruikt moeilijke woorden en zinnen om sterker te staan in conflicten met 
verzekerden (ompolen) 
15.De schrijver vindt openheid en duidelijkheid over de polisvoorwaarden belangrijk 
17.De schrijver houdt geen informatie achter voor de klant 
 
Deskundigheid 
4.ANWB heeft te weinig kennis van het verzekeringswezen (ompolen) 
8.ANWB is een deskundig bedrijf 
12.ANWB is een bedrijf met een ruime ervaring in het verzekeringswezen 
16.ANWB maakt een amateuristische indruk (ompolen) 
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Waarderingsvragen 
 

Nr Geef uw mening over de 
volgende uitspraken 

Zeer 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Beetje 
mee 
oneens 

Neutraal Beetje 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

1 De tekst bevat veel 
alledaagse woorden 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

2 De tekst bevat veel 
moeilijke zinnen 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

3 De schrijver van deze tekst 
zegt precies waar het op 
staat  
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

4 ANWB heeft te weinig 
kennis van het 
verzekeringswezen  
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Sommige woorden in de 
tekst begrijp ik niet 
helemaal 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Soms weet ik halverwege 
de zin niet meer waar het 
begin van de zin over ging 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

7 De schrijver heeft niet het 
beste met de klant voor 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

8 ANWB is een deskundig 
bedrijf 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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Nr Geef uw mening over de 
volgende uitspraken 

Zeer 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Beetje 
mee 
oneens 

Neutraal Beetje 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

9 Het woordgebruik is 
duidelijk 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

10 De zinnen in de tekst zijn 
duidelijk 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

11 De schrijver gebruikt 
moeilijke woorden en 
zinnen om sterker te staan 
in conflicten met 
verzekerden 

0 0 0 0 0 0 0 

12 ANWB is een bedrijf met 
een ruime ervaring in het 
verzekeringswezen 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

13 De woorden in de tekst zijn 
moeilijk 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Sommige zinnen in de tekst 
begrijp ik niet helemaal 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

15 De schrijver vindt openheid 
en duidelijkheid over de 
polisvoorwaarden 
belangrijk 
 

0 0 0 0 0 0 0 

16 ANWB maakt een 
amateuristische indruk 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

17 De schrijver houdt geen 
informatie achter voor de 
klant 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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E. Begripsvragen polisvoorwaarden + tekst polisvoorwaarden 
 
De tekst die afgedrukt is, is steeds de oorspronkelijke versie van de polisvoorwaarden 
 
Hieronder staat steeds eerst een gedeelte uit de polisvoorwaarden van de autoverzekering van de 
ANWB. Boven de tekst staat vermeld uit welk gedeelte van de polisvoorwaarden (bijvoorbeeld 
‘Algemene voorwaarden’, ‘Bijzondere voorwaarden’ of ‘Schadeverzekering voor inzittenden’) en uit 
welk artikel van de polisvoorwaarden de tekst afkomstig is. Naast de tekst staat steeds een vraag 
over het gedeelte uit de polisvoorwaarden, die u mondeling moet beantwoorden. U mag eerst de 
tekst lezen en dan de vraag, maar u mag ook eerst de vraag lezen en daarna pas de tekst. U mag 
later teruglezen en als u wilt mag u aantekeningen maken bij de tekst. Het is de bedoeling dat u, 
zodra u het antwoord denkt te weten, dit hardop zegt tegen de interviewer; u hoeft het dus niet op 
te schrijven. Succes!  
 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING EN 
SCHORSING VAN DE DEKKING 

 
1.U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen: 

a. uiterlijk 2 maanden voor het einde van de 
verzekeringsduur; 

b. tot 2 maanden nadat wij een definitief 
standpunt terzake van een 
schadegebeurtenis aan u hebben kenbaar 
gemaakt. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum; 

c. binnen 15 dagen na ingang van een 
premieverhoging en/of achteruitgang van de 
condities.  

2.Wij kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen: 
a. uiterlijk 2 maanden voor het einde van de 

verzekeringsduur; 
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief 

standpunt terzake van een 
schadegebeurtenis aan u hebben kenbaar 
gemaakt; 

c. als u uw verplichtingen uit deze 
overeenkomst niet nakomt; 

d. na constatering van niet nakoming van de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering en daarbij is gehandeld met 
opzet om ons te misleiden of wij bij kennis 
van de ware stand van zaken de verzekering 
niet zouden hebben gesloten; 

e.  de verzekering eindigt bij een opzegging 
conform b tot en met d op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum. 

 

 
Vraag 1  
Stel, de ANWB ontdekt dat u niet gemeld heeft 
dat u vorig jaar twee keer zoveel kilometers hebt 
gereden als het jaar daarvoor. Als de ANWB dit 
had geweten, had zij de verzekering niet 
afgesloten. Wat kan er nu gebeuren?  
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Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING EN 
SCHORSING VAN DE DEKKING 

 
3.De verzekering eindigt automatisch: 

a. op het moment van (technisch) totaal verlies 
van het verzekerde object; 

b. op het moment van eigendomsovergang, 
tenzij u een ander verzekerd object ter 
verzekering opgeeft en de wijziging door ons 
wordt geaccepteerd; 

c. indien u komt te overlijden en zodra de 
erfgenamen geen belang meer hebben bij 
het verzekerd object. De erfgenamen en wij 
kunnen bovendien de overeenkomst 
opzeggen binnen 9 maanden na bekendheid 
met het overlijden; 

d. wanneer het verzekerd object meer dan 5 
maanden achtereen buiten Nederland wordt 
gebruikt;  

e. als u zich definitief in het buitenland vestigt.  

 

 
Vraag 2  
U verkoopt uw auto die verzekerd is bij de 
ANWB. Hoe kunt u voorkomen dat uw 
verzekering automatisch eindigt? (vertel in eigen 
woorden) 
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Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 7: PREMIEBETALING 

 
2.Vervolgpremie 
Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie die u 
na de eerste premie telkens verschuldigd bent op de 
premievervaldag inclusief de premies in verband met 
tussentijdse wijzigingen. Hieronder zijn ook begrepen 
de kosten en assurantiebelasting.  

a. U dient de vervolgpremie vooruit te betalen. 
De vervolgpremie moet u uiterlijk op de 
dertigste kalenderdag na ontvangst van de 
nota aan ons hebben betaald.  

b. Indien wij genoodzaakt zijn het 
verschuldigde langs gerechtelijke weg of via 
een andere externe procedure te innen zijn 
alle bijkomende kosten voor uw rekening.  

c. Indien u de vervolgpremie of bijkomende 
kosten weigert te betalen, wordt geen 
dekking verleend voor 
schadegebeurtenissen die plaatsvinden 
vanaf de vijftiende dag nadat wij u hebben 
aangemaand onder vermelding van de 
gevolgen van niet betaling en betaling is 
uitgebleven.  

d. Indien u de vervolgpremie of bijkomende 
kosten niet tijdig betaalt, wordt geen 
dekking verleend voor 
schadegebeurtenissen die plaatsvinden 
vanaf de vijftiende dag nadat wij u hebben 
aangemaand onder vermelding van de 
gevolgen van niet betaling en betaling is 
uitgebleven.  

e. U blijft verplicht de vervolgpremie en 
bijkomende kosten te voldoen.  

f. De dekking wordt hersteld 1 dag na 
ontvangst van al hetgeen u aan ons 
verschuldigd bent, mits wij deze betaling 
accepteren. Schaden die zich hebben 
voorgedaan in de periode dat de dekking 
was vervallen blijven van de werking 
uitgesloten.  

 

 
Vraag 3  
U heeft uw premie niet op tijd betaald. Op de 
zeventiende dag nadat u daarover een brief 
heeft gekregen, rijdt u tegen een boom aan. 
Vergoedt uw verzekering de schade? 
 

 

  



Dianne Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

Pagina 78 
 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 14: MELDINGSPLICHT WIJZIGING RISICO 
  
U bent verplicht: 
1.bij wijziging van één van de premiebepalende 
factoren, ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te 
stellen, zoals bijvoorbeeld gewicht, uitvoering, 
brandstof, aantal gereden kilometers per jaar en 
gebruik, als ook de persoon van de regelmatige 
bestuurder van de auto en de regio, waarna wij het 
recht hebben de premie(korting) en/of de 
voorwaarden per wijzigingsdatum aan te passen.  
2.onmiddellijk schriftelijk aan ons te melden wanneer 
de auto meer dan 6 weken achtereen buiten 
Nederland wordt gebruikt, waarna wij het recht 
hebben de premie(korting) en/of de voorwaarden 
direct ingaande aan te passen. 
 
Indien u zich niet houdt aan deze verplichtingen kan 
dit leiden tot verlies van recht op uitkering. 

 

 
Vraag 4 
Bent u verplicht het aan de ANWB te melden 
wanneer u verhuist naar een andere provincie? 
Waarom wel/niet? 
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Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 16: BONUS/MALUSREGELING 

 
6.Tweede-Auto-Bonus-Plan 
Deze korting wordt verleend op een tweede door u te 
verzekeren auto ten behoeve van uzelf dan wel de 
inwonende echtgeno(o)t(e) of partner. Het hoogste 
kortingspercentage van door u bij ons verzekerde 
auto’s of te verzekeren auto’s wordt toegepast op 
beide auto’s. Voor de toepassing van het ‘Tweede-
Auto-Bonus-Plan’  gelden de volgende aanvullende 
voorwaarden: 

a. Ingeval de auto met de hoogste korting 
reeds bij ons verzekerd is: 

1. kan de tweede auto bij aanvang nooit hoger 
ingeschaald worden dan trede 12 (het 1

e
 jaar 

van de maximale korting). Bij het toekennen 
van de korting wordt rekening gehouden 
met het aantal jaren dat de regelmatige 
bestuurder in het bezit is van het rijbewijs; 

2. mag de verzekering van de tweede auto niet 
in een maluspositie verkeren direct 
voorafgaand aan de ingangsdatum bij ons; 

b. Ingeval de auto met de hoogste korting nog 
niet verzekerd is bij ons: 

1. het gestelde a.1 en a.2; 
2. zal, indien de ingangsdata van de 

verzekeringen voor beide auto’s meer dan 6 
maanden uit elkaar liggen, de auto met het 
laagste kortingspercentage dezelfde 
inschaling krijgen als de auto met het 
hoogste kortingspercentage op het moment 
van ingang van de verzekering voor de auto 
met het hoogste kortingspercentage; 

3. zal, indien de ingangsdata van de 
verzekeringen voor beide auto’s niet meer 
dan 6 maanden uit elkaar liggen, de auto 
met het laagste kortingspercentage dezelfde 
inschaling krijgen als de auto met het 
hoogste kortingspercentage bij aanvang van 
de verzekering.  
Na acceptatie van de tweede auto is er 
sprake van twee zelfstandige verzekeringen.  

 

 
Vraag 5  
U wilt een nieuwe verzekering bij de ANWB 
afsluiten voor uw tweede auto. Uw eerste auto 
heeft het hoogste kortingspercentage. De 
verzekering van uw tweede auto heeft nul 
schadevrije jaren. Krijgt u nu volgens het ‘ 
Tweede-Auto-Bonus-Plan’  hetzelfde 
kortingspercentage op deze verzekering als op 
uw eerder afgesloten autoverzekering bij de 
ANWB voor uw eerste auto? 
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Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN SCHADEVERGOEDING 
VERVANGENDE AUTO 
 
Voor een vervangende auto, zoals omschreven in 
artikel 1.4, geldt een zelfde dekking als voor de op het 
polisblad omschreven auto indien daarvan gebruik 
gemaakt wordt omdat de auto zoals omschreven op 
het polisblad wegens reparatie of onderhoud door 
een garagebedrijf niet beschikbaar is. De dekking 
geldt met inachtneming van de volgende bijzondere 
bepalingen: 
1.de dekking voor de vervangende auto geldt voor 
een aaneengesloten periode van maximaal 10 dagen. 
Indien uw auto wordt gerepareerd door een door ons 
geselecteerd schadeherstelbedrijf, dan geldt de 
dekking voor de vervangende auto tijdens de 
reparatieduur; 
2.in geval van beschadiging van de vervangende auto 
worden de herstelkosten vergoed tot ten hoogste de 
dagwaarde onder aftrek van het toepasselijk eigen 
risico en de waarde van de restanten. Zijn de 
herstelkosten hoger dan is er sprake van totaal 
verlies. In geval van totaal verlies vergoeden wij de 
dagwaarde onder aftrek van de waarde van de 
restanten en het van toepassing zijnde eigen risico.  

 

 
Vraag 6 
Uw auto is voor onderhoud in de garage en u 
krijgt een vervangende auto. Deze vervangende 
auto raakt zwaar beschadigd en wordt total loss 
verklaard. Wat wordt er vergoed? 
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Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 22: DEKKING 

 
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze 
voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze 
verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(W.A.M.) gestelde eisen te voldoen.  
1.Wat is verzekerd bij een schadegebeurtenis 
Verzekerd is de uit enige wettelijke bepaling 
voortvloeiende aansprakelijkheid van verzekerde 
voor: 

a. schade, toegebracht: 
1. door, of met de auto, alsmede een aan 

de auto gekoppelde aanhangwagen; 
2. door of in verband met de door de auto 

vervoerde zaken voor zover de schade 
niet door de aard van de zaken is 
veroorzaakt; 

b. schade toegebracht aan een ander 
motorrijtuig dat u toebehoort, indien wij 
hiertoe gehouden zouden zijn, als de schade 
door een willekeurige derde was geleden. De 
dekking geldt niet voor de daaruit 
voortvloeiende bedrijfsschade en/of 
waardevermindering;  

c. de kosten voor het reinigen van het interieur 
van de auto als gevolg van het kosteloos 
vervoeren van gewonde personen.  

 

 
Vraag 7 
U brengt schade toe aan uw andere auto met uw 
auto die bij de ANWB verzekerd is, en daarbij 
treedt waardevermindering op bij die andere 
auto. Wat vergoedt uw verzekering precies? 
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Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 23: SCHADEVERGOEDING 

 
4.Verhaal van schade op u en/of verzekerde 
Wij zijn bevoegd een krachtens de W.A.M. of 
soortgelijke wet verleende schadevergoeding op u 
dan wel een verzekerde te verhalen tezamen met de 
rente en kosten. Dit recht hebben wij indien een 
uitsluiting van toepassing is of de schade veroorzaakt 
is (ook door andere personen dan de verzekerde(n)) 
nadat de dekking is geëindigd. Wij hebben dit recht 
van verhaal jegens u dan wel verzekerde(n) niet als 
aangetoond wordt dat de reden waarom de schade 
niet is gedekt zich buiten weten en tegen de wil van 
verzekerde heeft voorgedaan en verzekerde kan 
bewijzen dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.  

 

 
Vraag 8 
U zit even niet op te letten en rijdt tegen een 
boom, nadat uw verzekering is geëindigd. 
Hiervoor ontvangt u een schadevergoeding. 
Heeft de ANWB het recht om later deze 
schadevergoeding aan u terug te vragen? 
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Schadeverzekering voor inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 

 
Verzekerd is vergoeding van schade tot maximaal de 
verzekerde som per schadegebeurtenis voor alle 
inzittenden waaronder de bestuurder ten gevolge van 
een botsing, aan- of overrijding waarbij de auto 
betrokken is.  
Vergoed worden: 
1. 

d. de zaakschade en de personenschade van 
verzekerden opgelopen terwijl zij: 
7. zich in de auto bevinden; 
8. in- of uit de auto stappen; 
9. de auto in- of uitladen; 
10. brandstof tanken; 
11. onderweg een (nood)reparatie aan de 

auto verrichten; 
12. in de onmiddellijke nabijheid 

behulpzaam zijn of in de naaste 
omgeving daarvan hulp inroepen.  

Schade als omschreven in artikel 6:106 van het 
Burgerlijk Wetboek (smartengeld) en de kosten 
als omschreven in artikel 6:96 lid 2, en artikel 
6:107 van het Burgerlijk Wetboek komen 
evenwel niet voor vergoeding in aanmerking; 
e. de kosten van geneeskundige behandeling; 
f. zaakschade tot het bedrag van de 

reparatiekosten respectievelijk tot de 
waarde van de zaken onmiddellijk vóór de 
schadegebeurtenis onder aftrek van de 
opbrengst van de restanten. Kostbare zaken 
zoals sieraden, schilderijen, 
muziekinstrumenten, foto-, film- en 
computerapparatuur zijn verzekerd tot een 
maximum van € 2.500,- per verzekerde; 

 

 
Vraag 9 
Volgens uw polisblad bent u gedekt voor de 
schadeverzekering voor inzittenden.  
U bent uw auto aan het inladen, uw partner is 
aan het tanken en er zitten twee vrienden van u 
in uw auto. Een vrachtwagen botst op uw auto. 
Eén van de inzittenden heeft voor € 3.500,- aan 
schilderijen in uw auto liggen, die gerepareerd 
kunnen worden voor € 1.000,-, en u heeft zelf 
voor € 2.500,- aan sieraden in uw auto liggen, 
die niet meer te repareren zijn maar die u nog 
wel aan een juwelier kunt verkopen voor € 500,-. 
De andere twee inzittenden hebben geen 
waardevolle spullen in de auto liggen. Hoeveel 
krijgt elke inzittende vergoed aan zaakschade? 
 

 

  



Dianne Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

Pagina 84 
 

Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 

 
Overlijden (rubriek A) 
1.Indien inzittenden ten gevolge van een ongeval 
komen te overlijden, wordt per inzittende uitgekeerd: 

- indien dekking ‘standaard’ van toepassing is, 
maximaal € 5.000,-; 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, 
maximaal € 10.00,-.  

Op deze uitkering worden in mindering gebracht 
alle bedragen die krachtens deze verzekering ter 
zake van hetzelfde ongeval wegens invaliditeit 
zijn uitgekeerd. Is de betaalde 
invaliditeitsuitkering hoger dan de 
overlijdensuitkering dan wordt het hogere 
bedrag niet teruggevorderd. Voor inzittenden die 
op het moment van overlijden jonger zijn dan 16 
jaar of ouder dan 70 jaar bedraagt de uitkering 
maximaal € 2.500,- per inzittende.  

Invaliditeit (rubriek B) 
2.Indien inzittenden door een ongeval blijvend 
invalide raken, wordt per inzittende maximaal 
uitgekeerd: 

- indien dekking ‘standaard’ van toepassing is, 
maximaal €20.000,- per schadegebeurtenis; 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, 
maximaal € 45.000,- per schadegebeurtenis. 

De uitkering wordt bepaald op basis van het dan 
vast te stellen percentage blijvende invaliditeit 
volgens de richtlijnen van A.M.A. De uitkering 
wordt verhoogd met wettelijke rente over de 
periode vanaf 1 jaar tot maximaal 3 jaar na de 
datum van het ongeval. Aan inzittenden die op 
het moment van het ongeval de leeftijd van 70 
jaar reeds hadden bereikt wordt ten hoogste       
€ 5.000,- per inzittende uitgekeerd.  
Er wordt per ongeval maximaal uitgekeerd voor 
negen personen (inclusief bestuurder).  
Indien het aantal inzittenden groter is dan 9 
worden de uitkeringen naar evenredigheid 
verminderd.  

 

 
Vraag 10 
Volgens uw polisblad zijn ongevallen voor 
inzittenden verzekerd, en de dekking ‘standaard’ 
is van toepassing.  
U en uw partner zitten in de auto, en jullie zijn 
beiden 75 jaar. Door een ongeluk overlijdt uw 
partner, en u raakt blijvend invalide. Voor uw 
invaliditeit krijgt u een uitkering van € 1.000,-. 
Hoeveel krijgt u maximaal voor het overlijden 
van uw partner? 
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Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 33: DEKKING 

 
Met inachtneming van het bepaalde in 3 en 4 is 
verzekerd: 
1.het verlenen van rechtsbijstand: 

a. bij het verhalen van een door verzekerde 
geleden zaak- en/of personenschade ter 
zake van een verkeersongeval waarbij de 
auto is betrokken of ter zake van een van 
buitenkomend onheil waarbij de auto werd 
beschadigd; 

b. indien verzekerde is gedagvaard in een 
strafzaak ter zake van een met de auto 
begane verkeersovertreding of begaan 
verkeersmisdrijf met ongeval als gevolg, mits 
de strafvervolging door betaling van een 
afkoopsom niet voorkomen kan/kon worden 
en een goede afloop van de strafzaak een 
gunstige invloed heeft op de civiele belangen 
van verzekerde, alsmede inzake tegen hem 
gerichte overheidsmaatregelen, te weten 
invordering van het rijbewijs of 
inbeslagneming van de auto; 

c. bij het verhalen van schade in verband met 
de auto, op een in Nederland gevestigd 
bedrijf, dat krachtens een overeenkomst van 
levering of dienstverlening tot 
schadevergoeding gehouden is, maar niet 
voor schade tijdens rijden door de eigenaar 
van dit bedrijf of zijn personeel. Voor het 
verlenen van deze verhaalsrechtsbijstand is 
vereist dat de verkoopwaarde ten tijde van 
de aanschaf van de auto ten minste € 3.500,- 
bedroeg. 

2.het vergoeden van de kosten van rechtsbijstand, 
zoals in artikel 34 omschreven.  

 

 
Vraag 11 
Volgens uw polisblad bent u gedekt voor 
verhaalsrechtsbijstand.  
U moet voorkomen in een rechtszitting voor een 
verkeersovertreding van u. Deze 
verkeersovertreding had een ongeval als gevolg. 
De tegenpartij weigert een afkoopsom en gaat 
naar de rechter. Heeft u recht op rechtsbijstand? 
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Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 

 
1.Onder kosten van rechtsbijstand worden verstaan: 

f. de honoraria en verschotten van de 
advocaat, de procureur, de deurwaarder en 
andere door de NRS ingeschakelde 
deskundigen, voor zover verzekerde geen 
vergoeding kan verlangen op grond van de 
artikelen 591, 591a en 592 van het Wetboek 
van Strafvordering of een overeenkomstige 
wettelijke bepaling van buitenlands recht en 
voor zover die kosten niet op een wettelijk 
aansprakelijke derde zijn te verhalen; 

g. de proces- en gerechtskosten, alsmede de 
kosten van arbitrage en bindend advies, 
waaronder niet worden begrepen 
afkoopsommen, boetes en andere bij wijze 
van straf opgelegde maatregelen;  

h. de kosten van getuigen; 
i. de kosten van de tegenpartij, voor zover zij 

krachtens een rechterlijke uitspraak, een 
arbitraal vonnis of een bindend advies ten 
laste van verzekerde komen; 

j. de reis- en verblijfskosten van verzekerde 
wiens persoonlijk verschijnen door een 
buitenlandse rechterlijke instantie wordt 
gelast en wel: 

- voor reiskosten een retour eerste klas per 
trein of boot, dan wel, voor zover niet 
duurder, per vliegtuig; 

- de verblijfskosten tot ten hoogste € 115,- per 
dag.  

2.De NRS mag de kosten van rechtsbijstand 
rechtstreeks aan de belanghebbende(n) betalen.  

 

 
Vraag 12 
Volgens uw polisblad bent u gedekt voor 
verhaalsrechtsbijstand.  
U moet voor een rechterlijke instantie 
verschijnen in het buitenland. Het retourticket 
eerste klas voor de trein kost € 100,-, maar u 
gaat met het vliegtuig omdat dat sneller is. Het 
retourvliegticket kost € 200,-. U zult twee 
nachten en twee dagen in het buitenland moeten 
verblijven, en de verblijfskosten zijn € 130,- per 
dag. Hoeveel krijgt u hiervoor in totaal vergoed? 
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F. Scoreformulier begripsvragen 
 
Proefpersoon:   
Versie:  
 
 

Nr. 
vraag 

Vraag Elementen in antwoord (kruis 
aan wat genoemd wordt, 
opmerkingen en andere 
antwoorden bij ‘anders’) 

1 Stel, de ANWB ontdekt dat u niet gemeld heeft dat u 
vorig jaar twee keer zoveel kilometers hebt gereden 
als het jaar daarvoor. Als de ANWB dit had geweten, 
had zij de verzekering niet afgesloten. Wat kan er nu 
gebeuren?  
 
 
 

0 ANWB kan de verzekering 
(schriftelijk) opzeggen 
0 anders: 
 
 
 
 

2 U verkoopt uw auto die verzekerd is bij de ANWB. 
Hoe kunt u voorkomen dat uw verzekering 
automatisch eindigt? (vertel in eigen woorden) 

0 ander verzekerd object ter 
verzekering opgeven  andere 
auto die al ergens anders 
verzekerd is bij ANWB verzekeren 
0 die wijziging wordt door ANWB 
geaccepteerd  ANWB moet dit 
dan nog goedkeuren 
0 anders: 
 
 
 
 

3 U heeft uw premie niet op tijd betaald. Op de 
zeventiende dag nadat u daarover een brief heeft 
gekregen, rijdt u tegen een boom aan. Vergoedt uw 
verzekering de schade? 
 
 
 

0 Nee 
0 anders: 
 
 
 
 

4 Bent u verplicht het aan de ANWB te melden 
wanneer u verhuist naar een andere provincie? 
Waarom wel/niet? 

0 Ja 
0 dit is één van de 
premiebepalende factoren 
0 bij wijziging hiervan heeft 
ANWB recht om premie(korting) 
en/of voorwaarden aan te passen 
per wijzigingsdatum 
0 anders: 
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5 U wilt een nieuwe verzekering bij de ANWB afsluiten 
voor uw tweede auto. Uw eerste auto heeft het 
hoogste kortingspercentage. De verzekering van uw 
tweede auto heeft nul schadevrije jaren. Krijgt u nu 
volgens het ‘ Tweede-Auto-Bonus-Plan’  hetzelfde 
kortingspercentage op deze verzekering als op uw 
eerder afgesloten autoverzekering bij de ANWB voor 
uw eerste auto? 
 

0 Ja 
0 anders: 
 
 
 
 

6 Uw auto is voor onderhoud in de garage en u krijgt 
een vervangende auto. Deze vervangende auto raakt 
zwaar beschadigd en wordt total loss verklaard. Wat 
wordt er vergoed? 
 
 
 
 
 
 

0 niet meer dan dagwaarde van 
de auto 
0 verminderd met waarde van de 
restanten en eigen risico 
0 anders: 
 
 
 
 

7 U brengt schade toe aan uw andere auto met uw 
auto die bij de ANWB verzekerd is, en daarbij treedt 
waardevermindering op bij die andere auto. Wat 
vergoedt uw verzekering precies? 
 
 
 
 
 

0 alleen de schade aan de auto 
0 dus niet de 
waardevermindering 
0 anders: 
 
 
 
 

8 U zit even niet op te letten en rijdt tegen een boom, 
nadat uw verzekering is geëindigd. Hiervoor ontvangt 
u een schadevergoeding. Heeft de ANWB het recht 
om later deze schadevergoeding aan u terug te 
vragen? 
 
 
 
 

0 Ja 
0 anders: 
 
 
 
 

9 Volgens uw polisblad bent u gedekt voor de 
schadeverzekering voor inzittenden.  
U bent uw auto aan het inladen, uw partner is aan 
het tanken en er zitten twee vrienden van u in uw 
auto. Een vrachtwagen botst op uw auto. Eén van de 
inzittenden heeft voor € 3.500,- aan schilderijen in uw 
auto liggen, die gerepareerd kunnen worden voor € 
1.000,-, en u heeft zelf voor € 2.500,- aan sieraden in 
uw auto liggen, die niet meer te repareren zijn maar 
die u nog wel aan een juwelier kunt verkopen voor € 
500,-. De andere twee inzittenden hebben geen 
waardevolle spullen in de auto liggen. Hoeveel krijgt 
elke inzittende vergoed aan zaakschade? 
 

0 eerstgenoemde inzittende: € 
1.000,- 
0 ik zelf: € 2.000,- 
0 overige inzittenden: niets 
0 anders: 
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10 Volgens uw polisblad zijn ongevallen voor inzittenden 
verzekerd, en de dekking ‘standaard’ is van 
toepassing.  
U en uw partner zitten in de auto, en jullie zijn beiden 
75 jaar. Door een ongeluk overlijdt uw partner, en u 
raakt blijvend invalide. Voor uw invaliditeit krijgt u 
een uitkering van € 1.000,-. Hoeveel krijgt u maximaal 
voor het overlijden van uw partner? 
 

0 € 1.500,- (2.500 - 1.000) 
0 anders: 
 
 
 
 

11 Volgens uw polisblad bent u gedekt voor 
verhaalsrechtsbijstand.  
U moet voorkomen in een rechtszitting voor een 
verkeersovertreding van u. Deze verkeersovertreding 
had een ongeval als gevolg. De tegenpartij weigert 
een afkoopsom en gaat naar de rechter. Heeft u recht 
op rechtsbijstand? 
 

0 Ja 
0 anders: 
 
 
 
 

12 Volgens uw polisblad bent u gedekt voor 
verhaalsrechtsbijstand.  
U moet voor een rechterlijke instantie verschijnen in 
het buitenland. Het retourticket eerste klas voor de 
trein kost € 100,-, maar u gaat met het vliegtuig 
omdat dat sneller is. Het retourvliegticket kost € 200,-
. U zult twee nachten en twee dagen in het 
buitenland moeten verblijven, en de verblijfskosten 
zijn € 130,- per dag. Hoeveel krijgt u hiervoor in totaal 
vergoed? 
 

0 € 330,- 
0 anders: 
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G. Score alternatieve antwoorden begripsvragen 
 
In het volgende overzicht wordt per begripsvraag weergegeven wat de alternatieve antwoorden 
waren die gegeven werden op deze vraag of voor dit onderdeel van deze vraag. Achter de 
alternatieve antwoorden staat het aantal punten dat behaald kon worden voor dit antwoord.  
 
Begripsvraag 1 

Stel, de ANWB ontdekt dat u niet gemeld heeft dat u vorig jaar twee keer zoveel kilometers hebt gereden als 
het jaar daarvoor. Als de ANWB dit had geweten, had zij de verzekering niet afgesloten. Wat kan er nu 
gebeuren?  
Antwoord: De ANWB kan de verzekering schriftelijk opzeggen    1 punt 
Alternatieve antwoorden:       Totaal aantal punten: 
- de ANWB vergoedt de schade niet meer       0.5 punt 
-er volgen sancties / je komt hoger in je kosten omdat je meer kilometers rijdt   0 punten 
-de ANWB kan je meer laten betalen       0 punten 
-je krijgt een naheffing of iets dergelijk       0 punten 
-ANWB kan de verzekering aanpassen       0 punten 
-de premie wordt verhoogd of er wordt een nieuwe polis gemaakt, de ANWB kan in ieder  
geval de verzekering nooit opzeggen       0 punten 
-niks, het aantal kilometers dat je rijdt heeft verder geen invloed    0 punten 

 
Begripsvraag 2 

U verkoopt uw auto die verzekerd is bij de ANWB. Hoe kunt u voorkomen dat uw verzekering automatisch 
eindigt? (vertel in eigen woorden) 
Antwoord deel 1: Een ander verzekerd object ter verzekering opgeven   1 punt 
Antwoord deel 2:  en die wijziging wordt dan door de ANWB geaccepteerd    1 punt 
Alternatieve antwoorden:       Totaal aantal punten: 
-ander verzekerd object opgeven en dan moet je alle gegevens daarvan doorgeven   1.5 punt 
-ander verzekerd object opgeven en dan ligt het aan de prijs en waarde e.d. of de polis anders  
wordt           1.5 punt 
-(antwoord deel 1) + en dan krijg je een bevestiging      0 punten 
-dan moet ik mijn verzekering tijdelijk stilleggen en wachten totdat ik een andere auto heb 0 punten 
-naar verzekering bellen en zeggen dat hij stopgezet moet worden    0 punten 
-door ze op de hoogte te brengen, met reden waarom     0 punten 
-je moet de reden opgeven waarom die auto verkocht is, en een vrijwaringbewijs meesturen  
(schriftelijk melden)         0 punten 
-daar moet je een doorlopende autoverzekering voor hebben    0 punten 
-je moet je verzekering bij ANWB opzeggen en naar een andere verzekeraar gaan  0 punten 

     

Begripsvraag 3 

U heeft uw premie niet op tijd betaald. Op de zeventiende dag nadat u daarover een brief heeft gekregen, rijdt 
u tegen een boom aan. Vergoedt uw verzekering de schade? 
Antwoord: Nee          1 punt 
(Geen alternatieve antwoorden) 

 
Begripsvraag 4 

Bent u verplicht het aan de ANWB te melden wanneer u verhuist naar een andere provincie? Waarom 
wel/niet? 
Antwoord deel 1: Ja         1 punt 
Antwoord deel 2: dit is één van de premiebepalende factoren, en bij wijziging hiervan kan  
ANWB de premie(korting) aanpassen       1 punt 
Antwoord deel 3: dit is één van de premiebepalende factoren, en bij wijziging kan ANWB de  
voorwaarden aanpassen         1 punt 
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Alternatieve antwoorden:       Totaal aantal punten: 
-ja, dat kan leiden tot het verlies van recht op uitkering     2 punten 
-ja, in sommige regio’s is de premie hoger       2 punten 
-ja, sommige dingen zijn regio-afhankelijk       2 punten 
-ja, voor archief v/d ANWB, dan hebben zij je adres      0 punten 
-ja, anders komt het adres niet overeen       0 punten 
-ja, dit is gewoon een verplichting die je hebt      0 punten 
-nee, niet melden, alleen als je naar het buitenland gaat     0 punten 

 
Begripsvraag 5 

U wilt een nieuwe verzekering bij de ANWB afsluiten voor uw tweede auto. Uw eerste auto heeft het hoogste 
kortingspercentage. De verzekering van uw tweede auto heeft nul schadevrije jaren. Krijgt u nu volgens het ‘ 
Tweede-Auto-Bonus-Plan’  hetzelfde kortingspercentage op deze verzekering als op uw eerder afgesloten 
autoverzekering bij de ANWB voor uw eerste auto? 
Antwoord: Ja           1 punt 
Alternatieve antwoorden:       Totaal aantal punten: 
-ligt eraan, als je meer gaat rijden of als hij meer waard is dan je eerste auto kom je hier niet  
voor in aanmerking, anders wel        0 punten 

 
Begripsvraag 6 

Uw auto is voor onderhoud in de garage en u krijgt een vervangende auto. Deze vervangende auto raakt zwaar 
beschadigd en wordt total loss verklaard. Wat wordt er vergoed? 
Antwoord deel 1: de dagwaarde van de auto      1 punt 
Antwoord deel 2: verminderd met de waarde van de restanten    1 punt 
Antwoord deel 3: verminderd met het eigen risico      1 punt 
Alternatieve antwoorden:       Totaal aantal punten: 
-dezelfde kosten als die voor eigen auto worden vergoed     1.5 punt 
-dagwaarde van auto wordt vergoed, en ook kosten voor tegenliggend persoon  1 punt 
-de dagwaarde krijg je vergoed, de rest is eigen risico     1 punt 
-alle schade is voor de garagehouder, dus niks vergoed     0 punten 
-alle kosten worden vergoed, van allebei de auto’s      0 punten 
-de schade aan de auto en aan jezelf       0 punten 
-alle schade aan de auto wordt vergoed       0 punten 

 
Begripsvraag 7 

U brengt schade toe aan uw andere auto met uw auto die bij de ANWB verzekerd is, en daarbij treedt 
waardevermindering op bij die andere auto. Wat vergoedt uw verzekering precies? 
Antwoord deel 1: alleen de schade aan de auto      1 punt 
Antwoord deel 2: niet de waardevermindering      1 punt 
Alternatieve antwoorden:       Totaal aantal punten: 
-de schade aan de auto, en je no-claim gaat naar beneden     1 punt 

 
Begripsvraag 8 

U zit even niet op te letten en rijdt tegen een boom, nadat uw verzekering is geëindigd. Hiervoor ontvangt u 
een schadevergoeding. Heeft de ANWB het recht om later deze schadevergoeding aan u terug te vragen? 
Antwoord: Ja          1 punt 
(Geen alternatieve antwoorden) 
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Begripsvraag 9 

Volgens uw polisblad bent u gedekt voor de schadeverzekering voor inzittenden.  
U bent uw auto aan het inladen, uw partner is aan het tanken en er zitten twee vrienden van u in uw auto. Een 
vrachtwagen botst op uw auto. Eén van de inzittenden heeft voor € 3.500,- aan schilderijen in uw auto liggen, 
die gerepareerd kunnen worden voor € 1.000,-, en u heeft zelf voor € 2.500,- aan sieraden in uw auto liggen, 
die niet meer te repareren zijn maar die u nog wel aan een juwelier kunt verkopen voor € 500,-. De andere 
twee inzittenden hebben geen waardevolle spullen in de auto liggen. Hoeveel krijgt elke inzittende vergoed aan 
zaakschade? 
Antwoord deel 1: eerstgenoemde inzittende: € 1.000,-     1 punt 
Alternatieve antwoorden deel 1:      Punten antwoord deel 1: 
-niks            0 punten 
-€ 500,-           0 punten 
-€ 2.500,-          0 punten 
-€ 3.500,-          0 punten 
-€ 4.500,-          0 punten 
Antwoord deel 2: ik zelf: € 2.000,-        1 punt 
Alternatieve antwoorden deel 2:      Punten antwoord deel 2: 
-€ 500,-           0 punten 
-€ 1.000,-          0 punten 
-€ 1.500,-           0 punten 
-€ 2.500,-          0 punten 
-€ 3.000,-          0 punten 
Antwoord deel 3: overige inzittenden: niets      1 punt 
(Geen alternatieve antwoorden deel 3) 

 
Begripsvraag 10 

Volgens uw polisblad zijn ongevallen voor inzittenden verzekerd, en de dekking ‘standaard’ is van toepassing.  
U en uw partner zitten in de auto, en jullie zijn beiden 75 jaar. Door een ongeluk overlijdt uw partner, en u 
raakt blijvend invalide. Voor uw invaliditeit krijgt u een uitkering van € 1.000,-. Hoeveel krijgt u maximaal voor 
het overlijden van uw partner? 
Antwoord: € 1.500,- (2.500 - 1.000)       1 punt 
Alternatieve antwoorden:       Totaal aantal punten: 
-€ 2.500,-           0.5 punten 
-€ 4.000,-          0.5 punten 
-het hoogste bedrag         0 punten 
-€ 1.000,-          0 punten 
-€ 5.000,-          0 punten 
-€ 7.500,-          0 punten 
 -€ 10.000,-          0 punten 
-€ 20.000,-          0 punten 

 
Begripsvraag 11 

Volgens uw polisblad bent u gedekt voor verhaalsrechtsbijstand.  
U moet voorkomen in een rechtszitting voor een verkeersovertreding van u. Deze verkeersovertreding had een 
ongeval als gevolg. De tegenpartij weigert een afkoopsom en gaat naar de rechter. Heeft u recht op 
rechtsbijstand? 
Antwoord: Ja          1 punt 
(Geen alternatieve antwoorden) 
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Begripsvraag 12 

Volgens uw polisblad bent u gedekt voor verhaalsrechtsbijstand.  
U moet voor een rechterlijke instantie verschijnen in het buitenland. Het retourticket eerste klas voor de trein 
kost € 100,-, maar u gaat met het vliegtuig omdat dat sneller is. Het retourvliegticket kost € 200,-. U zult twee 
nachten en twee dagen in het buitenland moeten verblijven, en de verblijfskosten zijn € 130,- per dag. Hoeveel 
krijgt u hiervoor in totaal vergoed? 
Antwoord: € 330,- (100+115+115)        1 punt 
Alternatieve antwoorden:       Totaal aantal punten: 
-€ 215,- (maar één dag)         0,5 punt 
-€ 430,- (115+115+200)         0,5 punt 
-€ 100,- (alleen retourticket trein, geen verblijfskosten)     0 punten 
-€ 230,- (130+100)           0 punten 
-€ 315,- (200+115)          0 punten 
-€ 360,- (gaat uit van totale verblijfskosten, 130 per dag)     0 punten 
-€ 460,- (130+130+200)         0 punten 
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H. Vier versies polisvoorwaarden ANWB 
 
Vanaf de volgende pagina zijn de oorspronkelijke versie én de drie herschreven versies van de in dit 
onderzoek gebruikte teksten uit de polisvoorwaarden van ANWB naast elkaar te zien. De lexicale en 
syntactische aanpassingen die gedaan zijn, zijn onderstreept.  
 


