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Samenvatting 

De Nederlandse overheid streeft ernaar om een betaalbare, toegankelijke en doelmatige 

gezondheidszorg te garanderen. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, is getracht het 

zorgstelsel te hervormen van een ‘aanbodgericht’ stelsel naar een stelsel van gereguleerde 

marktwerking. Onder een gedeelte van de medische professionals is verzet ontstaan tegen de invloed 

van zorgverzekeraars binnen het huidige zorgstelsel. In deze studie is het vertrouwen van medische 

professionals in zorgverzekeraars geanalyseerd. Hierbij is als hoofdvraag gesteld: In hoeverre hebben 

medische professionals vertrouwen in zorgverzekeraars en hoe kan variatie in dit vertrouwen worden 

verklaard?           

 Het beroep ‘arts’ wordt als een klassiek voorbeeld van een professie beschouwd. Professionals 

beschikken over hoog specifieke kennis die zeer ongelijk verdeeld is binnen de samenleving. Deze 

kennisvoorsprong leidt ertoe dat professionals vertrouwensgoederen leveren. Dit zijn goederen 

waarvan de  kwaliteit niet of nauwelijks is vast te stellen door de actor die het goed geleverd krijgt. In 

het geval van medische professionals moeten patiënten en derde partijen zoals zorgverzekeraars erop 

vertrouwen dat medische professionals in hun belang zullen handelen.     

 De belangen van medische professionals en zorgverzekeraars kunnen met elkaar conflicteren. 

Om te garanderen dat medische professionals in het belang van de zorgverzekeraar zullen handelen, 

kunnen zorgverzekeraars voorwaarden stellen aan de relatie met medische professionals. Deze 

voorwaarden kunnen ertoe leiden dat medische professionals minder goed in staat zullen zijn om hun 

eigen doelen te verwezenlijken. Er wordt beargumenteerd dat naarmate de invloed van 

zorgverzekeraars binnen het professionele domein toeneemt, medische professionals minder goed hun 

eigen belangen kunnen nastreven en hierdoor minder vertrouwen in zorgverzekeraars zullen hebben. 

Weinig vertrouwen van medische professionals in derde partijen kan leiden tot verminderde motivatie, 

het ontstaan van cynisme en een lagere kwaliteit van door professionals geleverde zorg.  

 Onder apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten en tandartsen is 

onderzoek gedaan naar het vertrouwen in zorgverzekeraars. Hieruit blijkt dat het vertrouwen in 

zorgverzekeraars laag is. Meer dan driekwart van de respondenten geeft aan een laag vertrouwen te 

hebben in zorgverzekeraars. Huisartsen hebben gemiddeld het meeste vertrouwen in zorgverzekeraars, 

tandartsen het minste. Naarmate professionals meer invloed van zorgverzekeraars op het werk ervaren, 

hebben zij een kleinere kans om vertrouwen in zorgverzekeraars te hebben. Er is geen aanleiding 

gevonden om aan te nemen dat professionals die in een beroepsgroep werken waar de marktmacht van 

zorgverzekeraars groter is, minder kans hebben om vertrouwen in zorgverzekeraars te hebben. Ook is 

er geen aanleiding gevonden om aan te nemen dat professionals die in een grote organisatie werkzaam 

zijn meer kans hebben om vertrouwen te hebben in zorgverzekeraars. Tussen 2006 en 2014 is het 

vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars gedaald. Enkel voor huisartsen is geen 

daling in de mate van vertrouwen in zorgverzekeraars gevonden.  
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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterscriptie ‘De relatie tussen medische professionals en zorgverzekeraars: Een 

kwestie van vertrouwen’. Deze scriptie dient ter afronding van de opleiding ’Vraagstukken van beleid 

en organisatie’ aan de Universiteit Utrecht. Tijdens het scriptieproces heb ik stage gelopen bij het 

NIVEL. Het NIVEL is het Nederlands onderzoeksinstituut voor de gezondheidzorg. Om deze reden 

lag het gezien de koppeling met de beleidskant van mijn opleiding voor de hand om een actueel thema 

binnen de gezondheidszorg te onderzoeken. De rol van zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel is de 

afgelopen maanden intensief besproken binnen de beroepsgroepen, de media en de politiek. Enkel op 

basis van de berichtgeving wordt al de indruk gewekt van een stelsel waarin de verschillende actoren 

elkaar wantrouwen. Hierom leek het mij interessant om het vertrouwen van medische professionals in 

zorgverzekeraars in kaart te brengen, en te onderzoeken hoe dit vertrouwen verklaard kan worden. De 

afgelopen maanden ben ik intensief bezig geweest met het onderzoek, waarvan u het resultaat nu in 

handen heeft.            

 In dit voorwoord wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om enkele mensen te bedanken 

van wie ik tijdens het schrijven van deze scriptie steun heb ontvangen. Een eerste woord van dank gaat 

uit naar mijn begeleiders Johan Hansen (stagebegeleider) en Peter Groenewegen (scriptiebegeleider). 

De begeleiding tijdens het scriptietraject heb ik als zeer leerzaam ervaren. De feedback die ik tijdens 

onze afspraken heb ontvangen hebben mij in staat gesteld om het onderzoek verder te verbeteren. Ook 

heeft jullie enthousiasme mij geholpen om gemotiveerd door te gaan met het schrijven van het 

onderzoek.  Voor mij was het een mooie kans om te kijken hoe het er binnen jullie onderzoeksinstituut 

aan toe gaat.            

 Een tweede woord van dank gaat uit naar de stichting Beroepseer en in het bijzonder naar 

Thijs Jansen en Alexandrien van der Burgt. Door mij te betrekken bij het project ‘Het alternatief voor 

de zorg’ heb ik veel mensen ontmoet die binnen de zorgsector werkzaam zijn. Op deze manier heb ik 

in de praktijk kunnen zien hoe medische professionals de invloed van zorgverzekeraars op hun werk 

ervaren. Als laatste wil ik mijn medestudenten Kim van den Akker en Gijs Rooijakkers bedanken voor 

de feedback die ik van hen heb ontvangen.  

Utrecht, juni 2015 
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1. Inleiding  

Het beroep ‘arts’ wordt als een klassiek voorbeeld van een professie beschouwd (Freidson, 1970). 

Professies worden traditioneel gekenmerkt door een grote mate van autonomie waarover de 

beoefenaars beschikken (Arts et al, 2001; Groenewegen & Hansen, 2007). Beoefenaars van een 

professie hebben een machtige positie doordat zij vaak beschikken over een sterke interne organisatie, 

hun domein van buitenstaanders afschermen en over de steun beschikken van hun clientèle. 

Professionals hebben een lange wetenschappelijke opleiding gevolgd, waardoor zij over specifieke 

kennis beschikken die zeer ongelijk verdeeld is binnen de samenleving (Hawkins,1992). Deze kennis 

geeft professionals een informatievoorsprong ten opzichte van andere actoren als de overheid, 

verzekeraars en hun clientèle. Deze partijen zijn meestal niet in staat om de kwaliteit van de diensten 

die door professionals worden geleverd te bepalen. Om deze reden worden professionele diensten ook 

wel ‘vertrouwensgoederen’ genoemd (Arts et al, 2001). Dit vertrouwen kan worden beschouwd als 

een sociaal contract tussen professionals en actoren uit de buitenwereld als de overheid, verzekeraars 

en cliënten (Cruess & Cruess, 2008).         

 In verschillende samenlevingen is de afgelopen decennia steeds vaker de vraag gesteld of een 

marktordening waarin professies een gedeelte van de markt kunnen afbakenen als gewenste situatie 

kan worden beschouwd (Arts et al, 2001). Professionalisering leidt niet enkel tot kwaliteitsverhoging 

en bewaking maar kan ook leiden tot kartelvorming, prijsopdrijving en een gebrek aan innovatie 

(Lulolfs, 1983; Arts et al 2001; Van den Heuvel, Reijnders & Lanckers, 2004). De negatieve 

kenmerken van professies kunnen verklaard worden doordat professionele beroepen bescherming 

genieten en professionals doorgaans niet met elkaar concurreren. Als derde partijen zoals overheden 

en zorgverzekeraars meer invloed gaan uitoefenen binnen het professionele domein, kan de 

vertrouwensrelatie tussen derde partijen en professionals beïnvloed worden (Cruess & Cruess, 2008).  

1.1 Achtergrond  

 De Nederlandse overheid streeft ernaar om een betaalbare, toegankelijke en doelmatige 

gezondheidszorg te garanderen (Rijksoverheid, 2015). Om deze reden zijn in 2006 de 

Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet op 

Zorgtoeslag (WZT) ingevoerd. Door middel van het invoeren van deze wetten werd getracht het 

zorgstelsel te hervormen van een ‘aanbodgericht’ stelsel naar een stelsel van gereguleerde 

marktwerking. Het nieuwe zorgstelsel had als doelstellingen om meer doelmatigheid in de 

gezondheidszorg aan te brengen, de mate van centrale sturing terug te dringen en de toegankelijkheid 

van de gezondheidssector te verbeteren (NIVEL, 2009). Doordat deze marktwerking vanuit de 

overheid gereguleerd wordt, moet de toegankelijkheid en solidariteit van het stelsel gegarandeerd 

worden en dient marktfalen te worden tegengegaan (Van Kleef, Schut & Van de Ven, 2014).   

 Binnen het nieuwe zorgstelsel is een cruciale rol weggelegd voor zorgverzekeraars. In het 



5 
 

 

Nederlandse zorglandschap zijn momenteel negen verzekeraars actief. Achmea, VGZ, CZ en Menzis 

worden binnen dit aanbod van zorgverzekeraars als ‘de grote vier’ beschouwd (Nederlandse 

Zorgautoriteit, 2014). Gezamenlijk hebben deze vier verzekeraars een marktaandeel van 90 procent. 

De rest van de markt is in handen van de overige vijf verzekeraars die voornamelijk regionaal actief 

zijn. De zorgverzekeraars concurreren met elkaar om de gunst van de burger. Een zorgverzekering 

verzekert burgers van de benodigde medische zorg. Voor deze verzekering betalen verzekerden een 

maandelijkse premie die afhankelijk is van de prijs die de verzekeraar hiervoor vraagt, en het pakket 

waar de verzekerde voor kiest. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het basispakket door de overheid 

wordt vastgesteld, en de inhoud hiervan daarom bij alle zorgverzekeraars gelijk is. Burgers zijn 

verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze. Om aan de zorgvraag 

van verzekerden te kunnen voldoen, kopen verzekeraars zorg in bij zorgaanbieders zoals 

huisartsenpraktijken, tandartsen en ziekenhuizen (SER, 2011). Om de kosten van de ingekochte zorg 

laag te houden hebben verzekeraars belang bij contracten die voor een zo laag mogelijke prijs zo goed 

mogelijke zorg garanderen. Om deze reden stellen verzekeraars eisen aan aanbieders die zij 

contracteren. Deze eisen gaan zowel over de prijs van de door aanbieders geleverde zorg als de 

kwaliteit hiervan (Nederlandse Zorgautoriteit, 2014-2). De invloed van zorgverzekeraars moet er op 

deze wijze toe leiden dat de doelmatigheid binnen de zorgsector wordt vergroot en er hierdoor betere 

zorg voor een lagere prijs kan worden geleverd. In de tweede evaluatie van de Zorgverzekeringswet 

(KPMG, 2014) wordt gesteld dat de marktmacht in disbalans is ten faveure van de zorgaanbieders. De 

macht van zorgaanbieders zou er mede toe leiden dat de overheid niet in staat is om de kosten van het 

zorgstelsel te beheersen. Voornamelijk binnen de eerstelijnszorg en medisch specialistische zorg is de 

marktmacht van zorgaanbieders volgens KPMG te groot. Een verder toenemende invloed van 

zorgverzekeraars, zou de doelmatigheid van de zorgsector daarom kunnen vergroten.  

 Een gedeelte van de medische professionals in Nederland verzet zich tegen de toenemende 

invloed van verzekeraars binnen het zorgstelsel. Zij stellen in tegenstelling tot KPMG juist dat de 

invloed van zorgverzekeraars op medische professionals te groot is. De Nederlandse Zorgautoriteit 

krijgt steeds meer klachten van zorgprofessionals over de macht van zorgverzekeraars (NZa, 2014-2). 

Deze klachten gaan zowel over de inhoud van de afgesloten contracten als de houding van 

zorgverzekeraars, die vaak niet bereid zijn met individuele zorgaanbieders te onderhandelen. Dit leidt 

ertoe dat veel zorgprofessionals zich door zorgverzekeraars niet gehoord voelen (NZa, 2014-2). Ook 

hebben verschillende zorgprofessionals zelf actie ondernomen om hun onvrede over de invloed van 

zorgverzekeraars kenbaar te maken. Zo heeft 68 procent van de huisartsen in Nederland een manifest 

ondertekend waarin gesteld wordt dat de politiek en de zorgverzekeraars een koers varen die de 

kwaliteit van de zorg in gevaar brengt (Het roer moet om, 2015). Deze huisartsen stellen dat de 

overheid een ongelijke machtsverdeling heeft gecreëerd tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

Zorgverzekeraars beschikken volgens de artsen niet over voldoende kennis om de doelmatigheid in de 
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zorg daadwerkelijk te vergroten. De huisartsen stellen dat meer samenwerking tussen medische 

professionals en zorgverzekeraars, waarbij er een sterkere nadruk ligt op de deskundigheid van 

professionals, zal leiden tot een betere kwaliteit van de zorg. Uit een enquête van de Federatie 

Medisch Specialisten blijkt dat ook medisch specialisten twijfelen aan de deskundigheid van 

zorgverzekeraars (Federatie Medisch Specialisten, 2015). Medisch specialisten vrezen dat 

zorgverzekeraars figuurlijk op de stoel van de arts gaan zitten. Volgens de Federatie Medisch 

Specialisten zijn zorgverzekeraars niet in staat om de kwaliteit van het werk van specialisten te 

beoordelen. Medisch specialisten beschikken volgens de federatie over specifieke kennis, waardoor zij 

over hun werkzaamheden, en zelfs over sommige onderdelen van de organisatie, beter kunnen 

beslissen dan verzekeraars (idem). Volgens medisch specialisten is het belangrijk dat er 

wetenschappelijke eisen aan artsen worden gesteld. Echter dienen zorgverzekeraars zich niet te 

bemoeien met kwaliteitsvraagstukken binnen het domein van medische professionals. De onvrede die 

door medische professionals geuit wordt over de rol van zorgverzekeraars, geeft een indicatie van een 

mogelijk laag vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars. In deze studie zal worden 

ingegaan op de mate van vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars en de 

mechanismen die het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars mogelijk 

beïnvloeden.  

1.2 Doelstelling  

De doelstelling van het onderzoek is inzicht geven in de verhouding tussen medische professionals en 

zorgverzekeraars, door het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars te analyseren. 

1.3 Vraagstelling 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: In hoeverre hebben medische professionals vertrouwen in 

zorgverzekeraars en hoe kan variatie in dit vertrouwen worden verklaard? 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

In hoeverre hebben  medische professionals op dit moment vertrouwen in zorgverzekeraars? 

Hoe kunnen verschillen tussen professionals in de mate van vertrouwen in zorgverzekeraars worden 

verklaard? 

In hoeverre is het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars in de afgelopen jaren 

veranderd? 

De eerste deelvraag is een beschrijvende vraag. Deze deelvraag zal een beeld geven van het 

vertrouwen van zorgprofessionals in zorgverzekeraars. De tweede deelvraag is een verklarende vraag. 

Het antwoord op deze vraag moet inzicht geven in de factoren die van invloed zijn op het vertrouwen 
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van zorgprofessionals in zorgverzekeraars. De derde deelvraag is een trendvraag. Deze deelvraag moet 

eventuele verschillen in het vertrouwen van medische professionals in de afgelopen jaren inzichtelijk 

maken.  

1.4 Relevantie 

1.4.1 Maatschappelijke relevantie 

De Nederlandse zorgmarkt is constant in beweging, hierdoor krijgen actoren op de zorgmarkt 

veelvuldig te maken met veranderende omstandigheden (Nederlandse Zorgautoriteit, 2014-2). Om 

ervoor te zorgen dat het nieuwe zorgstelsel daadwerkelijk gaat leiden tot de beoogde doelmatige en 

kwalitatief goede zorg, kan het van belang zijn dat er samenwerking tussen de verschillende actoren 

ontstaat (Ernst & Young, 2014). Onderling wantrouwen tussen de verschillende actoren binnen het 

zorgstelsel zou ertoe kunnen leiden dat zij langs elkaar heen gaan werken. Dit kan de doelstellingen 

van de overheid om een betaalbare, toegankelijke en doelmatige gezondheidszorg te garanderen in 

gevaar brengen. Als zorgaanbieders weinig vertrouwen hebben in zorgverzekeraars, zullen zij 

mogelijk minder snel bereid zijn om constructief samen te werken. Hierdoor zal het moeilijker zijn om 

succesvolle afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners te realiseren. Als goede samenwerking 

tussen de verschillende partijen uitblijft, kan dit zowel direct als indirect gevolgen hebben voor de 

kosten van de zorgsector (Groenewegen & Hansen, 2007). Als direct gevolg kan het gebrek aan 

vertrouwen leiden tot hogere onderhandelingskosten. Daarnaast kan een laag onderling vertrouwen 

indirect van invloed zijn op de werkzaamheden die zorgprofessionals verrichten. Als in een principal-

agent situatie een principal veel eisen stelt aan de relatie met de agent, zullen er verborgen kosten 

optreden (Falk & Kosveld, 2006). Weinig vertrouwen van medische professionals in derde partijen 

kan leiden tot verminderde motivatie, het ontstaan van cynisme en een lagere kwaliteit van door 

professionals geleverde zorg (Gould, 2001; Hall, 2005). In Nederland is eerder onderzoek gedaan naar 

het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars (Groenewegen & Hansen, 2007). Kort 

na de invoering van de Zorgverzekeringswet zijn gegevens verzameld over het vertrouwen van 

medische professionals in zorgverzekeraars. Aangezien verschillende medische professionals stellen 

dat de invloed van zorgverzekeraars in het zorgstelsel de afgelopen jaren sterk is toegenomen, is het 

interessant dit onderzoek gedeeltelijk te reproduceren (NZa, 2014-2; Federatie Medisch Specialisten, 

2015; Het roer moet om, 2015). 

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie 

Over de relatie tussen medische professionals en zorgverzekeraars is weinig geschreven. In 2012 is 

onderzoek gedaan naar het vertrouwen van huisartsen in zorgverzekeraar Achmea (Masman, Verheij 

& De Jong, 2012). Hieruit bleek dat het vertrouwen van huisartsen in verzekeraars laag is. Dit 

onderzoek was voornamelijk empirisch van aard en ging alleen over huisartsen en hun relatie met 
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zorgverzekeraar Achmea. Een theoretisch raamwerk kan inzicht geven in de mechanismen die het 

vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars verklaren. De literatuur over vertrouwen 

in professionals is omvangrijk. Over het vertrouwen van professionals in andere actoren is echter 

weinig gepubliceerd. In het theoretisch kader zal op basis van een principal – agent benadering worden 

beargumenteerd waarom niet enkel het vertrouwen van actoren in professionals maar ook het 

vertrouwen van professionals in andere actoren relevant is. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met 

mogelijke verschillen in de mate van invloed waarover verschillende actoren binnen relaties 

beschikken.           

 Andere onderzoeken naar het vertrouwen in zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel gingen 

voornamelijk over het vertrouwen van consumenten in zorgverzekeraars (o.a. Boonen et al, 2009; 

Donselaar et al, 2011; Bes et al, 2012). Gegevens over het vertrouwen van zorgaanbieders in 

verzekeraars kunnen de kennis over het algehele vertrouwen in zorgverzekeraars verbreden.  

1.5 Onderzoeksmodel: 

Het onderzoeksmodel dient als leidraad voor deze studie. In het model is de opbouw van dit onderzoek 

schematisch weergegeven. In het theoretisch kader wordt een literatuurstudie uitgevoerd, op basis 

waarvan verwachtingen zullen worden opgesteld. In de methoden sectie komen de gebruikte data aan 

bod en wordt uitgelegd hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd. Vervolgens zullen de hypotheses 

zoals opgesteld in het theoretisch kader worden getoetst en uitgewerkt in het resultaten hoofdstuk. Op 

basis van de resultaten zullen de onderzoeksvragen in de conclusie worden beantwoord en 

aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonderzoek. Naar aanleiding van de bevindingen worden in 

het afsluitende hoofdstuk beleidsaanbevelingen gedaan.  

Theoretisch kader en 

conceptueel model
Uitwerking methoden

Toetsing hypothesen als 

opgesteld in theoretisch 

kader

Antwoord op 

hoofdvraag en 

deelvragen

Aanbevelingen voor 

beleid en onderzoek

 

Figuur 1. Onderzoeksmodel 
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2. Theoretisch kader 

In het theoretisch kader wordt eerder geschreven literatuur over professies en vertrouwen besproken. 

In paragraaf 2.1 worden kenmerken van professies behandeld en wordt uiteengezet waarin professies 

van reguliere beroepen verschillen. In paragraaf 2.2 wordt de veranderende maatschappelijke rol van 

professies behandeld. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 de rol van vertrouwen tussen verschillende 

actoren binnen het zorgstelsel besproken. Daarna zal worden ingegaan op mogelijke verklaringen die 

het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars beïnvloeden. Op basis hiervan worden 

de hypothesen opgesteld die in dit onderzoek getoetst zullen worden.  

2.1 Kenmerken van professies  

Binnen de sociologie bestaan verschillende benaderingen voor het verschijnsel professie (Flap, 2001). 

Door sommige sociologen worden professies beschouwd als beroepen van een beter soort die 

voornamelijk draaien om ‘dienst aan de mensheid’ (Mok, 1990). Het beroep ‘arts’ wordt beschouwd 

als een klassiek voorbeeld van een professie (Freidson, 1970; Krause, 1996; Trappenburg, 2011). 

Buiten de gezondheidszorg vormen de advocatuur, de accountancy en het notariaat voorbeelden van 

klassieke professies (Arts et al, 2001; Groenewegen & Hansen, 2007). De oorsprong van professies 

ligt in het begin van de 19
e
 eeuw (Abbott, 1988). Professionele beroepen hadden een belangrijke rol 

binnen de samenleving. Daarnaast ontstond het imago dat professies onafhankelijk van politieke en 

economische belangen waren. De klassieke literatuur op het gebied van professies benoemt een aantal 

specifieke kenmerken waaraan een beroep dient te voldoen, voordat het als een professie beschouwd 

kan worden (Parsons, 1939, 1951; Greenwood, 1957; Wilensky, 1964; Becker, 1968; Dwarswaard, 

2011).             

 Een belangrijk kenmerk van een professie is dat de beoefenaars beschikken over specifieke 

kennis (Parsons, 1951, Arts et al, 2001). De abstracte en theoretische kennis waarover beoefenaars van 

een professie beschikken is zeer ongelijk verdeeld binnen een samenleving (Hawkins, 1992). Om deze 

reden is het een vereiste dat de beoefenaars van een professie een lange wetenschappelijke opleiding 

succesvol hebben afgerond. Nadat zij hun studie hebben afgerond, blijven zij cursussen volgen om hun 

kennis actueel te houden (Bovens et al, 2007; Rainey, 2009). Doordat de beoefenaars van een 

professie over specifieke kennis beschikken, wordt verondersteld dat de maatschappij deze beroepen 

niet volledig aan de vrije markt kan overlaten (Mooney, 1994; Arts, et al, 2001). Een tweede kenmerk 

is dat de beroepsvereniging van een professie de taak krijgt van de overheid om de toelatingseisen 

voor het lidmaatschap te bepalen. De kwaliteit van de beoefenaars wordt gewaarborgd, omdat het 

beoefenen van een professie alleen bereikbaar is voor personen die dankzij hun opleiding over de 

benodigde kennis beschikken. De beroepsvereniging kan als poortwachter van de beroepsgroep 

worden gezien. Lidmaatschap van een beroepsgroep dient hiermee als bewijs van professionele 
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bekwaamheid. Het derde kenmerk van een professie is de beroepscode. Dit is een code waar alle 

beoefenaars van een professie zich aan dienen te houden (Arts et al, 2001). Deze beroepscode 

benadrukt het naleven van ethische regels en het dienstbaarheidsideaal van een professie (Parsons, 

1951; Dwarswaard, 2011). Als de regels zoals gesteld in de beroepscode door de beoefenaar worden 

overtreden, dan beslist een tuchtcollege van de beroepsvereniging over de eventuele straf die tegen de 

overtreder wordt uitgesproken. Samengevat kan gesteld worden dat in de klassieke benadering 

markten, management of overheden geen invloed hebben op de kennis die door professies wordt 

geproduceerd en toegepast. Dit recht is voorbehouden aan de beroepsgroep van de betreffende 

professie (Flap, 2001).         

 Klassieke professies werden meestal uitgeoefend als vrij beroep. De beoefenaar van een 

professie was niet in dienst van een organisatie en werkte voor eigen rekening (Arts et al, 2001). 

Indien een professional toch besloot om samen te werken gebeurde dit in een maatschap. Dit kan 

worden beschouwd als een samenwerking van gelijken. Er werd immers samengewerkt met mensen 

die dezelfde professie beoefenden. Beoefenaars van professies beschikken ten opzichte van reguliere 

beroepen over een grote mate van vrijheid (Abbott, 1988; Friedson, 1994; Groenewegen & Hansen, 

2007; Trappenburg, 2011). Professionals stellen dat alleen zij kunnen oordelen over de inhoud, 

noodzaak en kwaliteit van het werk dat door hen wordt verricht. Doordat professionals beschikken 

over hoog specifieke kennis ervaren zij een grote mate van autonomie in hun werkzaamheden. Ook 

hebben beoefenaars van een professie doorgaans invloed op de economische en organisatorische 

aspecten van hun werk. Volgens Lulolfs (1983) vertonen professies kenmerken van kartels. Doordat 

de markt voor professionals wordt afgeschermd door een beroepsvereniging en de beroepsbeoefenaren 

niet of nauwelijks met elkaar concurreren, ontstaan op deze wijze kartels van grote omvang die 

langdurig kunnen standhouden. Deze kartels zijn gebaseerd op de specifieke kennis van professionele 

dienstverleners.          

 Daarnaast zorgt de specifieke kennis van professionals voor grote informatiegelijkheid tussen 

vragers en aanbieders van professionele diensten (Mooney, 1994; Arts et al, 2001; Groenewegen et al, 

2007; Van Dijk, 2012). Vragers van professionele diensten zijn over het algemeen niet in staat om de 

kwaliteit van het geleverde product of dienst te beoordelen. Om deze redenen worden diensten die 

beoefenaars van een professie leveren ook wel vertrouwensgoederen genoemd (Arts et al, 2001). Met 

name  medische professionals leveren diensten die betrekking hebben op essentiële zaken, zoals leven 

en dood of ziekte en gezondheid (Arts et al, 2001). De afnemer heeft geen andere optie dan de 

beoefenaar van een professie te vertrouwen in zijn of haar goede bedoelingen, zijn of haar 

conflictoplossend vermogen en zijn of haar competenties (Groenewegen & Hansen, 2007). Voor 

zowel de vragers als aanbieders van professionele diensten is het daarom van groot belang om een 

onderlinge vertrouwensband te creëren (Lulolfs 1981, 1983). De informatie-ongelijkheid tussen 

professionals en cliënten bestaat ook tussen professionals en derde partijen zoals de overheid en 
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zorgverzekeraars (Groenewegen & Hansen, 2007). Derde partijen waarmee beroepsbeoefenaars te 

maken krijgen hebben minder informatie over de noodzaak van bepaalde diensten dan de 

beroepsbeoefenaars zelf. Voor overheden en verzekeringsmaatschappijen is het daarom nauwelijks te 

controleren of professionals daadwerkelijk in het belang van de patiënt en de samenleving handelen. 

Ook derde partijen moeten daarom vertrouwen op de goede intenties en de deskundigheid van 

beroepsbeoefenaars  

2.2 Veranderingen in de maatschappelijke rol van professies 

De afgelopen decennia rijst in verschillende samenlevingen de vraag of een marktordening waarin 

professies een gedeelte van de markt afbakenen, als gewenste situatie dient te worden beschouwd 

(Arts et al, 2001). Er is steeds meer aandacht voor de negatieve gevolgen die professies op een 

samenleving kunnen hebben. Professies leiden niet alleen tot kwaliteitsverhoging en –bewaking, maar 

kunnen ook tot kartelvorming, prijsopdrijving en een gebrek aan innovatie leiden (Lulolfs, 1983; Arts 

et al, 2001; Van den Heuvel, Reijnders & Lanckers, 2004; Castellani & Hafferty, 2006). De publieke 

beeldvorming van professies is hierdoor veranderd (Arts et al, 2001). Het imago van de professie als 

‘beter soort beroep’ (Mok, 1990) heeft geleidelijk plaatsgemaakt voor de professional als 

beroepsbeoefenaar die zich enkel onderscheidt door zijn specifieke kennis (Arts et al, 2001). Deze 

specifieke kennis werd in de publieke opinie in toenemende mate beschouwd als economische bron 

voor de beroepsbeoefenaar, in plaats van als bron van kennis die de professional in dienst van de 

samenleving inzet.           

 De informatieafstand tussen professionals aan de ene kant en cliënten en derde partijen aan de 

andere kant is verkleind (Arts et al, 2001). Patiënten beschouwen de zorg steeds vaker als product 

waarvoor zij betaald hebben en om deze reden eisen aan mogen stellen (Van der Jagt, 2003; Hendrikx, 

2012). Door technologische ontwikkelingen als het internet is het voor cliënten en derde partijen 

gemakkelijker geworden om specifieke kennis op te doen (Arts et al, 2001). Doordat specifieke kennis 

beter toegankelijk is geworden en meer prioriteit wordt gehecht aan de voorkeuren van de patiënt, kan 

gesteld worden dat het vertrouwensprobleem tussen professionals en buitenstaanders is afgenomen. 

Dit leidt ertoe dat er steeds vaker sprake is van ‘shared decision making’. Hierbij beslist de patiënt 

mee over gevallen zoals het al dan niet doorverwijzen van de patiënt naar een specialist, die eerder als 

autonome beslissing van de professional konden worden beschouwd (Groenewegen & Delnooij, 

1997). Desondanks dienen de veranderende verhoudingen tussen patiënten en professionals 

gerelativeerd te worden. Trappenburg (2005) stelt dat burgers niet per definitie zorgvoorkeuren 

hebben die ver afstaan van de intenties van professionals. Burgers hebben volgens haar primair 

behoefte aan effectieve medische zorg, zo min mogelijk bijwerkingen, goede informatie en 

vriendelijke hulpverleners. Ook de rol van de patiënt die als kritische consument in de gaten houdt of 

hij of zij de best mogelijke zorg krijgt, blijkt enigszins overtrokken (Putters, 2009). Mensen blijken 
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ondanks een afgenomen informatiekloof en een toename van de mondigheid nog altijd voornamelijk te 

vertrouwen op het oordeel van medische professionals.       

 Professionals hebben in toenemende mate te maken gekregen met veranderende markten en 

organisaties (Arts et al, 2001; McKinley & Marceau, 2002; Stevens, 2002; Groenewegen & Hansen, 

2007; Trappenburg, 2011; Dwarswaard & Trappenburg, 2011). De macht van de overheid en de 

markten is door de jaren heen toegenomen ten koste van de invloed van de professional. Overheden 

hebben de mogelijkheden voor beroepsverenigingen om hun markten te beheersen steeds verder 

ingeperkt. Door middel van overheidsmaatregelen met betrekking tot deregulering en een strenger 

mededingingsbeleid vertonen professies steeds minder kenmerken van een kartel zoals door Lulolfs 

(1983) beschreven is (Krause; 1996; Arts et al, 2001). Ook de arbeidsplek van professionals is door de 

jaren heen veranderd. Waar professionals vroeger doorgaans als vrije beroepsbeoefenaar werkten, is 

het grootste gedeelte van de professionals inmiddels werkzaam binnen een bureaucratische organisatie 

(Scott, 2000; Arts et al, 2001; Groenewegen & Hansen, 2007; Muzio & Kirckpatrick, 2011; 

Noordegraaf et al, 2015). Steeds meer beroepsbeoefenaren zijn werkzaam in grote organisaties waarbij 

zij te maken krijgen met de bedrijfsvoering van deze organisaties en werkzaamheden die in 

toenemende mate routine zijn geworden (Arts et al, 2001; Groenewegen & Hansen, 2007). Tevens zijn 

professionals steeds vaker in loondienst van de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn 

(Groenewegen & Hansen, 2007).       

 Afsluitend kan gesteld worden dat er de afgelopen decennia verschuivingen hebben 

plaatsgevonden in de maatschappelijke rol van professies. De dienstverlening van professionals in de 

gezondheidszorg is veranderd door het veranderde imago van professies in de samenleving en de 

toegenomen invloed van staat en markten binnen het domein van professionals. Deze veranderingen 

hebben geleid tot een afname van de autonomie van medische professionals (Rosenbaum 2003; 

Timmermans, 2005).  

2.3 Professionals en derde partijen: Een keten van vertrouwen 

Vertrouwen is, zoals eerder vermeld, een cruciaal verschijnsel binnen het werk dat door professionals 

verricht wordt (Arts et al, 2001). Het begrip vertrouwen is in wetenschappelijke literatuur op veel 

verschillende manieren gedefinieerd (Chervany & McKnight, 2000). Het overgrote deel van deze 

definities beschouwt vertrouwen als ‘de acceptatie van een kwetsbare situatie waarin een actor gelooft 

dat een andere actor zorg zal dragen voor zijn belangen’ (Hall et al, 2001). Onderling vertrouwen kan 

beschouwd worden als een sociaal contract (Sullivan, 2000; Van der Schee et al 2007; Calnan & 

Sanford, 2004; Cruess & Cruess, 2008). Actoren hebben verwachtingen van andere actoren waarmee 

zij in hun werk een relatie hebben. Een sociaal contract geeft de mate van vertrouwen van een actor 

weer in de vraag of andere partijen de verwachtingen van deze actor zullen nakomen.  

 Doordat het begrip vertrouwen op veel verschillende manieren is gedefinieerd (Chervany & 
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McKnight, 2000; Hall, 2001) bestaan er verschillende benaderingen over hoe vertrouwen kan worden 

ontleed. In dit onderzoek is uitgegaan van het onderscheid van Calnan en Rowe (2008). Hierbij wordt 

er onderscheid gemaakt tussen vertrouwen in de ’goede intenties’ en in de ‘deskundigheid’ van de 

actor die vertrouwd wordt (Groenewegen & Hansen, 2007; Calnan & Rowe, 2008). In 

vertrouwensrelaties is sprake van een trustor en een trustee. De trustor is de actor die vertrouwt en de 

trustee de actor die vertrouwd wordt. Vertrouwen in de goede intenties gaat erover of de vertrouwde 

actor bereid is om te handelen in het belang van de trustor. Vertrouwen in deskundigheid gaat in op de 

vraag of de trustee over voldoende kennis en informatie beschikt om in het belang van de trustor te 

handelen (Calnan & Rowe, 2008).         

 Bij onderzoek naar het vertrouwen van actoren in de zorgsector is vaak gebruik gemaakt van 

een ‘principal-agent’ benadering (o.a. Mooney, 1994). De principal-agent theorie gaat uit van een 

principal (patiënt of derde partij) die een bepaalde dienst of een bepaald product geleverd wil hebben 

van de agent. Hierbij beschikt de principal over een informatie achterstand heeft ten opzichte van de 

agent (medische professional). Om te verzekeren dat een agent in het belang van de principal zal 

handelen, kan deze principal voorwaarden stellen aan de agent binnen deze relatie.   

 Een belangrijke graadmeter voor het vertrouwen tussen de actoren binnen het zorgstelsel is de 

maatschappelijke status die professies binnen een samenleving hebben (Evetts, 2006; Calnan & Rowe, 

2008; Cruess & Cruess, 2008). In de klassieke benadering van professies wordt uitgegaan van het 

dienstbaarheidsideaal van de medische professional als agent (Mok, 1970; Parsons, 1951). In deze 

situatie is er weinig reden voor een principal om veel eisen aan de relatie met professionals te stellen. 

De belangen van de professional komen immers overeen met die van de cliënt. De veranderde 

maatschappelijke status van professies heeft ertoe geleid dat vertrouwen tussen verschillende actoren 

niet meer als vanzelfsprekend kan worden beschouwd (Evetts, 2006; Calnan & Rowe, 2008; Cruess & 

Cruess, 2008). Als principals geen onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in medische professionals, 

zullen zij voorwaarden gaan stellen om te garanderen dat professionals (agents) de doelstellingen van 

de principal zullen nakomen. De voorwaarden die deze partijen hebben, kunnen de vrijheid van de 

medische professional in zijn werk beperken (Cruess & Cruess, 2008). Professionals worden daardoor 

in zekere mate afhankelijk van andere actoren binnen de zorgsector, zoals patiënten en 

zorgverzekeraars (Cruess & Cruess, 2008). Op deze wijze ontstaat er een vertrouwensrelatie van 

professionals naar patiënten en derde partijen als de overheid en zorgverzekeraars (Rosen & Dewar, 

2004; Cruess & Cruess, 2008).         

 De vertrouwensrelaties tussen actoren in het werkveld van professionals zoals opgesteld door 

Cruess & Cruess (2008) zijn schematisch weergegeven in Figuur 2. Tevens wordt de verhouding 

tussen principals en agents schematisch weergegeven in de figuur. Patiënten hebben in de rol van 

principal een relatie met medische professionals en zorgverzekeraars. Bij zorgverzekeraars sluiten zij 

een verzekering af en van medische professionals ontvangen zij de benodigde zorg. Aan beide actoren 
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kunnen zij theoretisch gezien voorwaarden stellen om te garanderen dat deze actoren de belangen van 

de patiënt zullen nakomen. Zorgverzekeraars vervullen in het systeem zowel de rol van principal als 

van agent. Burgers kunnen voorwaarden stellen aan hun zorgverzekering (bijvoorbeeld qua prijs of 

inhoud van de betreffende verzekering), waar de verzekeraar in haar rol als agent (gedeeltelijk) 

rekening mee te houden heeft. Op deze manier kan een zorgverzekeraar voorkomen dat mensen zich 

bij een andere verzekeraar zullen verzekeren. In de relatie met medische professionals is een 

zorgverzekeraar de principal. Zorgverzekeraars proberen voor een zo laag mogelijke prijs, zo goed 

mogelijke zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Op deze manier kan het zo goed mogelijke 

verzekeringen aanbieden, en een gezonde bedrijfsvoering voeren. Medische professionals hebben 

zowel in de relatie met patiënten als met zorgverzekeraars de rol van agent. Zoals eerder vermeld zijn 

medische professionals in zekere mate afhankelijk van de voorwaarden die zorgverzekeraars en 

patiënten aan medische professionals stellen (Cruess & Cruess, 2008). Hierbij moeten medische 

professionals als agent, de principals vertrouwen dat zij geen eisen zullen stellen die tegen de belangen 

van medische professionals ingaan. Op deze manier ontstaat een keten van vertrouwensrelaties zoals 

weergegeven in Figuur 2.  

Beroepsverenigingen en 

Professionals

Derde partijen als overheid en 

zorgverzekeringen

Bevolking en patienten

Wederzijdse 

verwachtingen en 

verplichtingen 

Principal

Principal

Agent

Agent

Principal

 

Figuur 2: De medische keten van vertrouwen gebaseerd op de uitwerking van het sociaal contract 

door Cruess & Cruess 
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2.4 Conflicterende belangen en machtsrelaties in de keten van vertrouwen 

Alle actoren binnen de medische keten van vertrouwen hebben eigen belangen en opvattingen die zij 

binnen het zorgstelsel proberen te verwezenlijken (Cruess & Cruess, 2008). In deze studie wordt 

concreet gekeken naar de relatie tussen medische professionals en zorgverzekeraars. Professionals 

hebben een andere visie op de invulling van de gezondheidszorg dan derde partijen. Hierdoor ontstaat 

een situatie waarin de belangen van professionals en derde partijen als zorgverzekeraars niet 

noodzakelijkerwijs met elkaar overeen komen. Medische professionals willen vertrouwen in hun 

werkzaamheden, professionele autonomie, zelfregulering, bescherming van het professionele domein, 

inspraak in beleidsvorming, redelijke vrijheid binnen het systeem en het opstrijken van de opbrengsten 

van het professionele ambt op zowel financiële als niet-financiële basis (Cruess & Cruess, 2008). 

Onder opbrengsten op niet financiële basis valt bijvoorbeeld de status die verbonden is met het 

uitoefenen van een bepaalde professie. De vraag in hoeverre professionals deze belangen 

daadwerkelijk kunnen verwezenlijken, is deels afhankelijk van derde partijen.   

 Derde partijen streven op hun beurt ook belangen na. Zorgverzekeraars concurreren met elkaar 

om de gunst van burgers. Om aan de zorgvraag van verzekerden te kunnen voldoen, kopen 

verzekeraars zorg in bij zorgaanbieders. Hierdoor ontstaat een economische relatie tussen 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders (NZa, 2014-2). Om de kosten van de ingekochte zorg laag te 

houden en zelf winstgevend te kunnen zijn hebben verzekeraars belang bij contracten die voor een zo 

laag mogelijke prijs zo goed mogelijke zorg garanderen. Om deze contracten te optimaliseren heeft 

een zorgverzekeraar belang bij zoveel mogelijk informatie over de werkzaamheden van professionals. 

 Als de doelstellingen van zorgverzekeraars en medische professionals niet met elkaar in 

overeenstemming zijn, ontstaan er conflicterende belangen tussen de actoren binnen het zorgstelsel 

(Broadbent & Laughlin, 1997; Cooper & Robson, 2006; Cruess & Cruess, 2008 & Noordegraaf, 

2015). De doelstellingen van medische professionals conflicteren in potentie met de doelstellingen van 

zorgverzekeraars. Zorgprofessionals willen graag zelf financieel profiteren van hun werk, terwijl 

zorgverzekeraars belang hebben bij zo laag mogelijke prijzen voor zo goed mogelijke zorg. Waar 

professionals streven naar vertrouwen in hun werkzaamheden, professionele autonomie, zelfregulering 

en bescherming van het professionele domein, kunnen verzekeraars juist baat hebben bij zoveel 

mogelijk duidelijkheid en transparantie. Als zorgverzekeraars eisen gaan stellen om een hoge mate van 

transparantie te verwezenlijken, kan dit ten koste gaan van de belangen van medische professionals. 

 Vertrouwen en invloed zijn verschijnselen die met elkaar verband houden (Farrel, 2004). 

Invloed van één van de actoren binnen een economische relatie kan van invloed zijn op de mate van 

vertrouwen van de ander. Als één van de actoren een grote mate van invloed heeft over de actor 

waarmee hij een relatie heeft, kan dit van invloed zijn op het onderling vertrouwen. Indien een actor 

een grote mate van invloed heeft over een andere actor, zal dit ertoe leiden dat de dominante actor in 

staat is voornamelijk zijn eigen belangen te verwezenlijken. Hierdoor zal het vertrouwen dat de 
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‘onderdrukte’ actor in de invloedrijke actor heeft afnemen (Farrel, 2004). Om het vertrouwen van de 

onderdrukte actor niet volledig kwijt te raken, dient de invloedrijke actor rekening te houden met de 

belangen van de andere partij. Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, zal het vertrouwen van 

de ‘onderdrukte’ actor enkel dalen.        

 In de relatie tussen zorgverzekeraars en medische professionals valt te verwachten dat het 

vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars afhankelijk is van de invloed die 

zorgverzekeraars uitoefenen op zorgprofessionals. Er wordt verwacht dat als medische professionals 

een toenemende invloed van zorgverzekeraars ervaren, dit leidt tot een daling van het vertrouwen in de 

goede intenties van zorgverzekeraars. De belangen van zorgprofessionals kunnen conflicteren met de 

belangen van zorgverzekeraars. Als zorgverzekeraars meer invloed uitoefenen op het werk van 

zorgprofessionals, zullen professionals minder goed in staat zijn om hun eigen belangen binnen de 

relatie met zorgverzekeraars te verwezenlijken. Daarom wordt verwacht dat het vertrouwen van 

zorgprofessionals in de goede intenties van zorgverzekeraars zal afnemen, naarmate de invloed van 

zorgverzekeraars groter wordt.  Hierom is als hypothese opgesteld: 

Hypothese 1a: Naarmate medische professionals meer invloed van zorgverzekeraars in hun werk 

ervaren, zullen zij minder vertrouwen hebben in de goede intenties van zorgverzekeraars. 

Er wordt verwacht dat de mate van ervaren invloed van zorgverzekeraars op het werk van medische 

professionals ook invloed heeft op het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars. Zoals 

eerder vermeld stellen professionals dat alleen zij kunnen oordelen over de inhoud, noodzaak en 

kwaliteit van het werk dat door hen wordt verricht (o.a. Arts et al, 2001; Groenewegen & Hansen, 

2007). Als zorgverzekeraars een grotere invloed uitoefenen binnen het professionele domein, zullen 

medische professionals in hun werk nadrukkelijker te maken krijgen met de eisen van 

zorgverzekeraars. Aangezien professionals stellen dat alleen zij in staat zijn om te oordelen over de 

inhoud, noodzaak en kwaliteit van hun eigen werk, is de verwachting dat het vertrouwen in de 

deskundigheid van zorgverzekeraars zal afnemen naarmate medische professionals een grotere invloed 

van zorgverzekeraars ervaren. Op basis van dit mechanisme is de volgende hypothese opgesteld: 

Hypothese 1b: Naarmate medische professionals meer invloed van zorgverzekeraars in hun werk 

ervaren, zullen zij minder vertrouwen hebben in de deskundigheid van zorgverzekeraars. 
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2.5 Verschillen in de invloed van zorgverzekeraars 

2.5.1 Verschillen tussen professies 

De mate waarin zorgverzekeraars invloed uitoefenen binnen het domein van zorgprofessionals 

verschilt per professie (NZa, 2014-2). Niet in alle beroepsgroepen maken verzekeraars in even grote 

mate gebruik van de inkoopmacht waarover zij beschikken. Bij de inkoop van tandartsenzorg maken 

zorgverzekeraars het minst sterk gebruik van hun inkoopmacht (NZa, 2014-2). Zorgverzekeraars 

hebben voor tandartsen voornamelijk een administratieve functie. Op de kosten en de kwaliteit van het 

werk van tandartsen wordt relatief weinig invloed uitgeoefend. Tijdens de inkoop van medisch 

specialistische zorg maken zorgverzekeraars iets sterker gebruik van hun inkoopmacht. Hierbij geldt 

dat zorgverzekeraars vaak scherp inzetten op de kosten maar wel bereid zijn om hierover te 

onderhandelen (NZa, 2014-2). Eisen over de kwaliteit van de zorg worden relatief weinig gesteld aan 

medisch specialistische zorg. In beroepsgroepen als fysiotherapeuten en huisartsen maken 

zorgverzekeraars sterk gebruik van hun inkoopmacht door in te zetten op beheersing van de kosten. 

Beide groepen krijgen vaak niet onderhandelbare contracten voorgelegd van zorgverzekeraars. Voor 

huisartsen geldt dat zorgverzekeraars ook invloed uitoefenen op de inhoud van het werk door te sturen 

op professionalisering van de organisatie waarin gewerkt wordt en de samenwerking met andere 

beroepsgroepen. Zorgverzekeraars maken het sterkst gebruik van hun inkoopmacht bij de inkoop van 

farmaceutische zorg (NZa, 2014-2). In de farmacie zetten zorgverzekeraars sterk in op het beperken 

van de kosten van medicatie. Door middel van een preferentiebeleid oefenen zorgverzekeraars invloed 

uit op de kosten van de contracten met apothekers en daarmee indirect ook op de inhoud van het werk.

 Als zorgverzekeraars in de ene professie sterker gebruik maken van hun inkoopmacht dan in 

andere professies, kan worden verwacht dat dit de ervaren invloed van zorgverzekeraars op het werk 

beïnvloedt. Professionals die in beroepen werken waarin sterk wordt ingezet op beheersing van de 

kosten en de kwaliteit van hun werk, zullen meer invloed van zorgverzekeraars ervaren dan 

professionals in beroepen waarin zorgverzekeraars voornamelijk een administratieve functie hebben. 

Hierdoor wordt verwacht dat professionals in beroepen waarin zorgverzekeraars sterker gebruik 

maken van hun inkoopmacht minder vertrouwen in zowel de deskundigheid als goede intenties van 

zorgverzekeraars zullen hebben dan professionals in beroepsgroepen waar zorgverzekeraars dit niet 

doen. Op basis hiervan zijn de volgende hypotheses opgesteld: 

Hypothese 2a: Naarmate medische professionals in een beroepsgroep werken waarin 

zorgverzekeraars sterker gebruik maken van hun inkoopmacht, zal de ervaren invloed op het werk 

door zorgverzekeraars toenemen en hiermee het vertrouwen in de goede intenties van 

zorgverzekeraars afnemen.  
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Hypothese 2b: Naarmate medische professionals in een beroepsgroep werken waarin 

zorgverzekeraars sterker gebruik maken van hun inkoopmacht, zal de ervaren invloed op het werk 

door zorgverzekeraars toenemen en hiermee het vertrouwen in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars afnemen.  

2.5.2 Organisatiegrootte 

Zorgverzekeraars zijn niet bereid met alle zorgaanbieders individueel te onderhandelen (NZa, 2014-2). 

Door het grote aantal zorgaanbieders is het voor zorgverzekeraars niet lonend om met iedere 

zorgaanbieder met wie een contract wordt gesloten, individueel te onderhandelen over de voorwaarden 

van de overeenkomst. Om deze reden leggen zorgverzekeraars aan veel kleine zorgaanbieders 

standaardcontracten voor, waarover niet onderhandeld kan worden. Zorgverzekeraars blijken vaker 

bereid om te onderhandelen met grotere zorgaanbieders (NZa, 2014-2). Als individueel onderhandeld 

wordt kunnen zorgaanbieders invloed uitoefenen op de overeenkomst met zorgverzekeraars en wordt 

de marktmacht van zorgverzekeraars verkleind. Om deze reden wordt verwacht dat  professionals die 

in een kleine organisatie werkzaam zijn meer invloed van zorgverzekeraars zullen ervaren op hun 

werk en hierom minder vertrouwen zullen hebben in zorgverzekeraars. Een ander argument is dat  

professionals die in een grote organisatie werkzaam zijn, sterker te maken krijgen met invloeden van 

het management dan zelfstandige professionals (Groenewegen & Hansen, 2007). Zo kunnen 

professionals in grote organisaties sterker gewend zijn aan externe invloeden binnen het professionele 

domein en daardoor minder invloed ervaren op het werk door zorgverzekeraars. De hypotheses hierbij 

luiden als volgt: 

Hypothese 3a: Naarmate medische professionals in kleinere organisaties werkzaam zijn, zal de 

ervaren invloed op het werk door zorgverzekeraars toenemen en hiermee het vertrouwen in de goede 

intenties van zorgverzekeraars afnemen.  

Hypothese 3b: Naarmate medische professionals in kleinere organisaties werkzaam zijn, zal de 

ervaren invloed op het werk door zorgverzekeraars toenemen en hiermee het vertrouwen in de 

deskundigheid van zorgverzekeraars afnemen.  

2.6  Veranderingen in de marktmacht van verzekeraars 

Binnen het in 2006 ingevoerde zorgstelsel hebben door de tijd heen beleidsmatige wijzigingen 

plaatsgevonden (NZa, 2014-2). In de eerste fase na de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

en de Wet op Zorgtoeslag (WZT) moesten zowel verzekeraars als zorgaanbieders wennen aan het 

systeem van marktwerking binnen de zorgsector (NZa, 2014-2). Om deze reden was er in veel 

gevallen nauwelijks sprake van een economische contractrelatie tussen zorgverzekeraars en 

zorgverleners. Daarom was het volgens de Nederlandse Zorgautoriteit van groot belang dat de relatie 
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tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders economischer van aard zou worden. Dit hield in dat er 

scherper moest worden onderhandeld door zorgverzekeraars en sterker moest worden ingezet op 

selectieve inkoop (NZa, 2014-2). Om de stijgende kosten van het zorgstelsel verder te beperken is 

ingezet op onder andere het transparanter maken van de zorgsector (NZa, 2014-2). Ook is er meer 

ruimte ontstaan voor zorgverzekeraars om selectief in te kopen. Door de toegenomen mogelijkheden 

om selectief in te kopen kunnen zorgverzekeraars in steeds grotere mate een selectie maken uit de 

zorgaanbieders met wie zij een overeenkomst willen sluiten.      

 Als gevolg van de verschuivende relatie tussen verzekeraars en aanbieders kan gesteld worden 

dat de inkoopmacht van zorgverzekeraars de afgelopen jaren is toegenomen. Als de relatie tussen 

zorgverzekeraars en professionals economischer van aard wordt, zoals de NZa (2014, 2014-2) stelt, zal 

het sociale contract tussen professionals en zorgverzekeraars minder sterk gebaseerd zijn op 

wederzijds vertrouwen (Farell, 2004; Cruess & Cruess, 2008). Hierbij ontstaan er meer mogelijkheden 

voor zorgverzekeraars om hun eigen belangen te verwezenlijken ten koste van de belangen van 

medische professionals. Aan de hand hiervan zijn de volgende hypothesen opgesteld: 

Hypothese 4a: Het vertrouwen in de goede intenties van medische professionals in zorgverzekeraars is 

de afgelopen jaren afgenomen. 

Hypothese 4b: Het vertrouwen in de deskundigheid van medische professionals in zorgverzekeraars is 

de afgelopen jaren afgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

2.7 Conceptueel model  

In het conceptueel model worden de veronderstelde relaties, zoals die zijn uitgewerkt in het 

theoretisch kader, schematisch weergegeven (Verschuren & Doorewaard, 2007). In Figuur 3 worden 

de veronderstelde relaties met betrekking tot het vertrouwen van zorgprofessionals in zorgverzekeraars 

opgenomen.  

 

Marktmacht zorgverzekeraar 

professie

Organisatiegrootte 

Ervaren invoed van 

zorgverzekeraars op 

werkzaamheden

Vertrouwen in deskundigheid 

zorgverzekeraars

Vertrouwen in goede intenties 

zorgverzekeraars

+

-

-

-

 

Figuur 3: Conceptueel model vertrouwen zorgprofessionals in zorgverzekeraars 
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3. Methoden 

In dit hoofdstuk staat de wijze waarop deze studie is uitgevoerd centraal. In paragraaf 3.1 worden de 

kenmerken van de gebruikte data besproken. Ook wordt de representativiteit van de data besproken in 

vergelijking met zowel de aangeschreven groep als de populatie medische professionals. In paragraaf 

3.2 worden de variabelen besproken die in deze studie zijn gebruikt. De werkwijze voor de analyses 

die in dit onderzoek zijn uitgevoerd worden besproken in paragraaf 3.3. Aan het eind van het 

hoofdstuk wordt een tabel weergeven waarin beschrijvende statistieken van de gebruikte variabelen 

zijn getoond.  

3.1 Dataverzameling 

3.1.1 Dataset  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van secundaire kwantitatieve data. 

Secundaire kwantitatieve data zijn gegevens die eerder door andere onderzoekers zijn verzameld 

(Hoogers, 2011). Om antwoord te geven op de opgestelde vragen met betrekking tot het vertrouwen 

van zorgprofessionals in zorgverzekeraars is een dataset van het NIVEL gebruikt. Als onderdeel van 

het project ‘Professies en de toekomst’ is een online enquête onder medische professionals in 

Nederland uitgezet. In deze enquête zijn apothekers, medisch specialisten, fysiotherapeuten, 

huisartsen, dierenartsen en tandartsen opgenomen. De gegevens zijn verzameld tussen juni en oktober 

2014. Het merendeel van de aangeschreven respondenten was afkomstig uit het ledenpanel van de 

VvAA. Het ledenpanel van de VvAA bestaat uit een gedeelte van de medische professionals in 

Nederland (VvAA, 2011). Om het aantal respondenten te vergroten is het aantal aangeschreven 

personen vergroot met leden van de VvAA die geen deel uitmaken van het ledenpanel. De VvAA is 

een dienstverlenende organisatie voor zorgverleners. In totaal heeft de VvAA een ledenbestand van 

117.778 leden (VvAA, 2015).         

 De gestelde vragen richtten zich op verschillende aspecten van het werk van medische 

professionals. Een gedeelte van de vragen is aan alle professionals voorgelegd, terwijl andere vragen 

op de specifieke professie van de beroepsbeoefenaar waren toegespitst. In de enquête zijn zowel 

vragen gesteld over omstandigheden waarmee medische professionals in hun werk te maken krijgen, 

als over hoe zij tegen de invulling van hun professie en de gezondheidszorg in het algemeen 

aankijken. 

3.1.2 Respons 

In totaal zijn 6938 medische professionals per e-mail benaderd om deel te nemen aan de enquête van 

wie 4373 mannen en 2565 vrouwen. Om diverse redenen hebben 46 aangeschreven personen laten 

weten niet aan de enquête te willen deelnemen. Hierbij ging het voor een gedeelte om verkeerd 
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geadresseerde e-mails, mensen die inmiddels niet meer werkzaam waren, of mensen die principieel 

weigerden de enquête in te vullen. Na het versturen van de verzoeken tot deelname aan de enquête, is 

aan de potentiële respondenten die nog geen reactie hadden gegeven op het verzoek, tot twee maal toe 

een herinnering gestuurd. De eerste herinnering is een week na het uitzetten van de enquête verstuurd. 

De tweede herinnering is 2,5 week na het uitzetten van de analyse getoond. Uiteindelijk hebben 2635 

respondenten (38 procent) de enquête ingevuld. Niet alle respondenten bleken nog werkzaam als 

professional binnen de gezondheidszorg. In totaal bleven 2328 (34 procent) respondenten over die de 

enquête hebben ingevuld en nog altijd werkzaam bleken in een van de zes aangeschreven professies. 

Medische professionals staan bekend als een doelgroep die vaak een lage respons oplevert. Gemiddeld 

wordt bij academisch onderzoek een respons van iets meer dan 50 procent behaald (Baruch & Holtom, 

2008). Onder medische professionals ligt de respons echter gemiddeld 10 procent lager dan bij andere 

academische onderzoeken (Cummings et al, 2001). Aangezien de algemene respons van enquêtes de 

afgelopen jaren is afgenomen, kan een respons van 34 procent als redelijk beschouwd worden. Van de 

groep respondenten die deelnamen aan het onderzoek maakten 2002 (29 procent) respondenten de 

enquête volledig af. Een niet volledig ingevulde enquête wil niet zeggen dat deze respondenten zijn 

uitgesloten van het onderzoek. Als de respondent op de in deze studie relevante variabelen een geldige 

waarde heeft, zijn deze respondenten opgenomen in de analyses.    

 In Tabel 1 is de respons in tabelvorm weergegeven. In de eerste kolom is het aantal verstuurde 

enquêtes per beroepsgroep getoond. De kolom Vervallen geeft het aantal mensen weer dat aan het 

NIVEL heeft aangegeven van deelname aan de vragenlijst af te zien. In de verdere kolommen wordt 

per professie het aantal respondenten getoond. De kolom Niet meer in beroep geeft het aantal 

respondenten weer dat aan de vragenlijst is begonnen, maar heeft aangegeven niet meer tot de 

beroepsgroep te behoren, op basis waarvan hij of zij was aangeschreven. Deze groep respondenten 

heeft niet deelgenomen aan het vervolg van de enquête. Als wordt gekeken naar verschillen tussen 

professies, kan worden gesteld dat de respons relatief hoog is voor fysiotherapeuten en tandartsen. 

Voor apothekers lag de respons het laagst.       

 In Bijlage 1 is inzicht gegeven in het moment waarop respondenten hebben deelgenomen aan 

het onderzoek. Sinds het moment dat de eerste reminder door de onderzoekers is verstuurd, is de 

respons meer dan verdubbeld. Deze verdubbeling van de respons was zichtbaar bij alle aangeschreven 

beroepsgroepen en het sterkst bij apothekers.  
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Tabel 1. Definitieve respons voor de zes verschillende professies 

3.1.3 Representativiteit van respons 

 Tussen de aangeschreven groep respondenten en de groep die daadwerkelijk deelneemt aan 

de enquête kunnen selectie-effecten ontstaan. Dergelijke selectie-effecten kunnen de representativiteit 

van de data beïnvloeden (De Kruijk & Hermans, 1998). Om te kunnen testen of er in de dataset sprake 

is van een selectieve respons is een logistische regressie uitgevoerd. Van alle aangeschreven 

respondenten waren de professie, het geslacht, het type dienstverband en de leeftijdscategorie vooraf 

bekend. Ook was duidelijk van de aangeschreven personen of zij lid waren van het ledenpanel van de 

VvAA. Deze kenmerken van de aangeschreven groep professionals, zijn vergeleken met de 

kenmerken van de respondenten die zijn begonnen aan de vragenlijst.     

 Uit de uitgevoerde logistische regressie (zie Bijlage 2) blijkt dat er enkele selectie-effecten 

zijn ontstaan in de dataset. Het sterkste selectie-effect dat is gevonden, is tussen leden en niet-leden 

van het ledenpanel van de VvAA. Leden van het ledenpanel hebben relatief vaker besloten om deel te 

nemen aan de enquête dan niet-leden. Hierdoor is er een oververtegenwoordiging van deze groepen 

professionals in de dataset ontstaan. Voor het geslacht en het type dienstverband van de respondenten 

kan gesteld worden dat er geen selectie-effect is gevonden tussen de aangeschreven groep 

professionals en de uiteindelijke respons. De verdeling van de leeftijd van de respondenten komt 

redelijk overeen met de leeftijdsverdeling van de groep aangeschreven professionals. Er is een lichte 

ondervertegenwoordiging gevonden voor respondenten tussen de 18 en 29 jaar, en een kleine 

oververtegenwoordiging van respondenten tussen de 60 en 64 jaar. Concluderend kan gesteld worden 

dat er  enkele selectie-effecten hebben plaatsgevonden in de respons, maar dat deze selectie-effecten 

met uitzondering van de oververtegenwoordiging van leden van het VvAA ledenpanel beperkt zijn 

gebleven.  

 

 

Respons:

Verstuurd Vervallen 

Niet meer in 

beroep Begonnen Afgerond

Percentage 

Begonnen

Percentage 

Afgerond

Apothekers 883 6 38 198 140 23% 16%

Medisch specialisten 1761 18 64 573 511 33% 29%

Fysiotherapeuten 1249 6 45 524 464 42% 37%

Huisartsen 1250 7 56 417 366 34% 29%

Dierenartsen 545 0 25 152 130 28% 24%

Tandartsen 1250 9 79 464 391 37% 32%

Totaal 6 professies 6938 46 307 2328 2002 34% 29%
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3.1.4 Representativiteit van de data vergeleken met populatie 

Om een beeld te krijgen of de dataset bestaat uit een representatieve afspiegeling van de medische 

professionals in Nederland, zijn de gemiddelde waarden van de respondenten uit de dataset op enkele 

kenmerken vergeleken met de gemiddelde waarden van de algehele populatie professionals. In Tabel 3 

is een beschrijvend overzicht gegeven van eventuele verschillen tussen de kenmerken van de populatie 

professionals en de kenmerken van de respondenten die in de dataset zijn opgenomen. Deze gegevens 

zijn opgesplitst naar professie.         

  Qua verdeling naar geslacht valt op dat er relatief veel mannen in de dataset zijn opgenomen. 

Behalve voor dierenartsen bestaat voor alle in dit onderzoek opgenomen professies een 

oververtegenwoordiging van het aantal mannen in de dataset. Doordat deze oververtegenwoordiging 

niet kan worden verklaard door een selectie-effect in de respons kan gesteld worden dat er relatief veel 

mannen zijn aangeschreven. Dit kan mogelijk verklaard worden door de samenstelling van het 

ledenbestand van de VvAA. De gemiddelde leeftijd van de populatie komt redelijk overeen met de 

gemiddelde leeftijd van de respondenten. Voor alle beroepsgroepen geldt dat de gemiddelde leeftijd 

van de respondenten één of enkele jaren hoger is dan de gemiddelde leeftijd van de totale populatie. 

Het aantal fte dat respondenten aangaven te werken komt voor de meeste beroepsgroepen redelijk 

overeen met het gemiddelde fte van de populatie. Opmerkelijk is dat voor apothekers geldt dat het 

gemiddeld aantal fte dat per week gewerkt wordt, veel hoger is voor de respondenten dan voor de 

populatie apothekers. Dit kan betekenen dat voornamelijk fulltime werkzame apothekers aan de 

enquête hebben deelgenomen.  Voor de populatie dierenartsen bleken geen cijfers over het gemiddelde 

fte van de populatie beschikbaar. De verhoudingen tussen vrijgevestigde professionals en 

professionals in loondienst in de dataset lijken ook redelijk overeen te komen met de verhoudingen 

van de populatie. Opmerkelijk is het grote verschil tussen de populatie en de respondenten voor het 

percentage fysiotherapeuten dat in loondienst werkzaam is. In de dataset zijn fysiotherapeuten in 

loondienst sterk ondervertegenwoordigd. Deze afwijking kan worden verklaard door een 

oververtegenwoordiging van vrijgevestigde fysiotherapeuten onder de potentiële respondenten die 

benaderd zijn om deel te nemen aan de enquête. Mogelijk bestaat er een oververtegenwoordiging van 

het aantal vrijgevestigde fysiotherapeuten in het ledenbestand van de VvAA. Bij de meeste 

beroepsgroepen wijkt het percentage respondenten in loondienst slechts enkele procenten af van de 

populatiegegevens. Concluderend kan gesteld worden dat de kenmerken van de respondenten uit de 

dataset redelijk goed overeenkomen met de kenmerken van de populatie. De meest opmerkelijke 

afwijking is de ondervertegenwoordiging van in loondienst werkzame fysiotherapeuten.   
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Tabel 3. Representativiteit. Populatie vergeleken met dataset 

3.1.5 Data ontwikkeling vertrouwen 

Om ontwikkelingen over de tijd in het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars 

inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van gegevens uit 2006. Voor het project ‘professies en de 

toekomst’ is eerder onderzoek gedaan naar het vertrouwen van medische professionals in 

zorgverzekeraars (Groenewegen & Hansen, 2007). Net als in de dataverzameling in 2014 zijn 

apothekers, medisch specialisten, fysiotherapeuten, huisartsen, dierenartsen en tandartsen in de 

enquête opgenomen. De uitvoering van de enquête was in 2006 echter kleiner qua omvang van de 

aangeschreven groep respondenten. Om recht te doen aan het grote aantal medisch specialisten in 

Nederland waren 400 medisch specialisten aangeschreven. Binnen de overige beroepsgroepen werden 

200 professionals benaderd voor deelname.         

 De respondenten zijn verzameld door middel van aselecte steekproeven, waarbij is 

gestratificeerd naar werksituatie. Op deze wijze is getracht een zo goed mogelijke afspiegeling van de 

medische professionals in Nederland in de steekproef te creëren. In totaal zijn 41 potentiële 

respondenten vervallen. Dit kwam bijvoorbeeld door een  verhuizing of onbekend adres van de 

respondent. Uiteindelijk hebben 544 respondenten een ingevulde vragenlijst geretourneerd. Dit geeft 

een respons percentage van 40 procent. Daarom kan gesteld worden dat het respons percentage in de 

dataverzameling is 2006 hoger lag dan voor de steekproef in 2014. Onder fysiotherapeuten was de 

respons met 57 procent het hoogst, tandartsen vulden de vragenlijst met 29 procent het minst vaak in.  

In Tabel 4 is de respons van de dataverzameling in tabelvorm weergegeven. 

                Aantal       Percentage man Gemiddelde leeftijd        Gemiddeld Fte Percentage Loondienst 

Populatie Dataset Populatie Dataset Populatie Dataset Populatie Dataset Populatie Dataset

Apothekers                                 

(SFK,2014) 2868 198 54 61 45 46                .67                 .90 70 64

Medisch specialisten 

(Capaciteitsorgaan, 2013) 22800 573 63 70 49 53                .90                 .90 40 42

Fysiotherapeuten                         

(NIVEL ,2012) 17802 524 44 59 42 52                .77                 .86 54 18

Huisartsen                                 

(NIVEL, 2015) 11345 417 55 56 49 50                .78                 .81 9 14

Dierenartsen                                        

(KNMvD, 2015) 4460 130 52 52 44 47                .83 50 43

Tandartsen (Staat van de 

mondzorg, 2013; NIVEL, 2010) 8773 464 65 74 50 53                .83                 .84 19 5
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Tabel 4. Totale respons 2006 voor de zes verschillende professie. 

3.2 Operationalisatie 

In deze paragraaf worden de variabelen besproken die voor de analyses uit het kwantitatieve gedeelte 

van dit onderzoek zijn gebruikt. Eerst worden de afhankelijke variabelen behandeld, waarna de 

onafhankelijke- en controlevariabelen worden besproken.  

3.2.1 Afhankelijke variabelen 

In de afgelopen decennia is het aantal studies dat gerelateerd is aan vertrouwen toegenomen (Naef & 

Schupp, 2008). Hierbij is vertrouwen op verschillende manieren gemeten. In de meeste gevallen is dit 

uitgevoerd door respondenten één vraag over vertrouwen voor te leggen.   

 Uit onderzoek naar de validiteit van het meten van vertrouwen, blijkt dat een enkele vraag 

over vertrouwen van respondenten, geen valide meetinstrument is om vertrouwen meetbaar te maken 

(Glaesser et al, 2000). Het begrip vertrouwen kan door respondenten verschillend worden 

geïnterpreteerd, wat de validiteit van het meetinstrument beïnvloedt. Ook kan het zijn dat 

respondenten op bepaalde aspecten wel vertrouwen hebben in een actor, maar op andere aspecten niet. 

Een algemene vraag over het vertrouwen van respondenten in een actor biedt geen ruimte voor 

dergelijke verschillen.           

 Zoals in het theoretisch kader beschreven is, kan onderscheid worden gemaakt tussen het 

vertrouwen in de goede intenties en vertrouwen in de deskundigheid van actoren (Calnan & Rowe, 

2008). Om het vertrouwen in zorgverzekeraars op een valide wijze te kunnen meten, is besloten om 

respondenten zowel te vragen naar het vertrouwen in de goede intenties als naar het vertrouwen in de 

deskundigheid van zorgverzekeraars. Door dit onderscheid in vertrouwen duidelijk te maken aan de 

respondenten is de ruimte voor respondenten om het begrip vertrouwen op verschillende manieren te 

interpreteren verkleind en kregen respondenten de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen het 

vertrouwen in de goede intenties en de deskundigheid van actoren. Hierdoor is getracht de validiteit 

van het meetinstrument te vergroten.  

Verstuurd Vervallen Respons

Respons 

percentage

Apothekers 200 3 58 29%

Medisch specialisten 400 11 144 37%

Fysiotherapeuten 200 7 110 57%

Huisartsen 200 5 82 42%

Dierenartsen 200 4 98 50%

Tandartsen 200 12 52 42%

Totaal 6 professies 1400 42 544 40%
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Vertrouwen in goede intenties zorgverzekeraar 

Aan de respondenten van alle onderzochte professies is dezelfde stelling voorgelegd om het 

vertrouwen in de goede intenties van zorgprofessionals in zorgverzekeraars te meten. Deze 

voorgelegde stelling is: Mijn vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars is? De 

respondenten dienden zichzelf in te schalen op een 5-punts Likert schaal. De antwoordmogelijkheden 

varieerden van zeer klein tot zeer groot, waarbij zeer klein staat voor het minste vertrouwen in de 

goede intenties zorgverzekeraars, en zeer groot voor het meeste vertrouwen. Omdat de waarden van 

deze variabele niet normaal verdeeld zijn, is besloten om de variabele te dichotomiseren. Hieruit is de 

variabele Vertrouwen in goede intenties zorgverzekeraars ontstaan. In deze variabele staan de 

antwoordcategorieën zeer klein en klein voor geen vertrouwen in de goede intenties van 

zorgverzekeraars (0) en de categorieën niet klein en niet groot, groot en zeer groot voor wel 

vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars (1).  

Vertrouwen in deskundigheid zorgverzekeraar 

De variabele die het vertrouwen van zorgprofessionals in de deskundigheid van zorgverzekeraars 

weergeeft, is op eenzelfde manier geoperationaliseerd als de variabele Vertrouwen in goede intenties 

zorgverzekeraar. Aan alle respondenten is de vraag voorgelegd: Mijn vertrouwen in de deskundigheid 

van zorgverzekeraars is? Ook hier dienden de respondenten zichzelf in te schalen op een 5-punts 

Likert schaal. Hierbij varieerden de antwoordcategorieën van zeer klein tot zeer groot. Omdat ook de 

waarden van deze variabele niet normaal verdeeld waren, is deze variabele vervolgens 

gedichotomiseerd tot de variabele Vertrouwen in deskundigheid zorgverzekeraars. Hierbij staan de 

antwoordcategorieën zeer klein en klein voor geen vertrouwen in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars (0) en de categorieën niet klein en niet groot, groot en zeer groot voor wel 

vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars (1).  

3.2.2 Onafhankelijke variabelen 

Invloed zorgverzekeraar 

Om de door professionals gepercipieerde invloed van zorgverzekeraars op hun werk in beeld te 

brengen is de variabele Invloed zorgverzekeraar opgesteld. Aan de respondenten uit alle professies 

zijn stellingen voorgelegd over de invloed van verschillende derde partijen op hun werkzaamheden. 

De stellingen zijn als volgt gesteld: De invloed van zorgverzekeraars op x is. Voor iedere respondent 

is de x in de stelling vervangen voor de professie waarin de respondent werkzaam is. De respondenten 

dienden zichzelf in te schalen op een 5-punts Likert schaal, waarbij de antwoordcategorieën varieerden 

van zeer klein tot zeer groot.          

 Omdat de waarden van de variabele Invloed zorgverzekeraar niet normaal verdeeld waren is 
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de variabele vervolgens gehercodeerd tot 3 dummy-variabelen die in de analyses zijn gebruikt. In de 

variabele Invloed zorgverzekeraar klein (0= niet, 1=wel) omvat de waarde 1 de respondenten die 

hebben aangegeven dat de invloed van zorgverzekeraars als zeer klein, klein of niet klein en niet groot 

wordt ervaren. Deze variabele zal als referentiecategorie worden gebruikt. Bij de variabele Invloed 

zorgverzekeraar klein hebben de respondenten die hebben aangegeven een grote invloed van 

zorgverzekeraars te ervaren de waarde 1 gekregen. Voor de variabele Invloed zorgverzekeraar zeer 

groot (0= niet, 1=wel) geldt dat de respondenten die hebben aangegeven een zeer grote invloed van 

zorgverzekeraars te ervaren de waarde 1 hebben gekregen. 

Professie 

De variabele professie geeft de professie waarin een respondent werkzaam is weer. Aan alle 

respondenten is de volgende vraag gesteld: Bent u momenteel werkzaam in één van de volgende 

gezondheidszorgprofessies? (Nb: indien u met langdurig verlof bent, zoals studie- of 

zwangerschapsverlof, bent u in principe wel werkzaam). Respondenten konden kiezen uit de 

antwoordcategorieën: 1. Apotheker, 2. Huisarts, 3. Fysiotherapeut, 4. Medisch Specialist, 5. Tandarts, 

6. Dierenarts, 7. Nee, ik werk in een andere gezondheidszorgprofessie, 8.Nee, ik werk buiten de 

gezondheidszorg, 9.Nee, ik ben gestopt met werken.  

 Respondenten die aangaven werkzaam te zijn als apotheker, huisarts, fysiotherapeut, medisch 

specialist of tandarts zijn meegenomen in de analyses in deze studie. Deze antwoordcategorieën zijn 

omgezet tot gelijknamige dummy-variabelen. Op deze wijze zijn de dummy-variabelen Apotheker, 

Huisarts, Fysiotherapeut, Medisch Specialist en Tandarts (referentiecategorie) geconstrueerd die in de 

analyses gebruikt zijn. Er is gekozen om de variabele Tandarts als referentiecategorie te gebruiken, 

omdat op basis van de hypotheses verwacht wordt dat zij van de opgenomen beroepsgroepen de 

minste invloed van zorgverzekeraars zullen ervaren en hierom het meeste vertrouwen in 

zorgverzekeraars zullen hebben.  

 

Organisatiegrootte 

De variabele Organisatiegrootte meet het aantal professionals van dezelfde beroepsgroep dat binnen 

de organisatie van de respondent werkzaam is. Aan medisch specialisten, apothekers en tandartsen is 

de vraag voorgelegd hoeveel mensen die dezelfde professie beoefenen werkzaam zijn binnen de eigen 

organisatie. Op basis van de antwoorden op deze vraag zijn de respondenten ingeschaald op 

organisatiegrootte. Per beroepsgroep zijn de respondenten ingedeeld in drie categorieën. De 33 procent 

respondenten die met het kleinste aantal collega’s van dezelfde professie werken, zijn ingedeeld in de 

categorie klein, de 33 procent die met het grootste aantal collega’s van dezelfde professie werken zijn 

ingedeeld in de categorie groot. De overige respondenten zijn in de categorie middelgroot geplaatst. 

De variabele Organisatiegrootte gaat daarmee uit van relatieve grootte. Voor tandartsen geldt 
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bijvoorbeeld dat zij met minder collega’s hoeven te werken binnen dezelfde organisatie om in de 

categorie groot te vallen dan medisch specialisten.      

  Aan huisartsen en fysiotherapeuten is niet gevraagd hoeveel mensen die dezelfde professie 

uitoefenen binnen de organisatie werkzaam zijn. Aan huisartsen is wel gevraagd in wat voor soort 

praktijk zij hun professie uitoefenen. Hierbij kon gekozen worden uit solopraktijk, duopraktijk, 

groepspraktijk met … anderen, gezondheidscentrum en anders namelijk. Op basis van deze variabele 

zijn huisartsen ingedeeld naar organisatiegrootte. Een solopraktijk is als klein beschouwd, een 

duopraktijk als middelgroot en een groepspraktijk en een gezondheidscentrum als groot. De 

respondenten die de categorie anders namelijk invulden zijn op basis van hun antwoord in een van de 

drie categorieën ingedeeld. Als gevolg van deze verdeling zijn drie groepen ontstaan die ongeveer 

dezelfde grootte hebben. Voor fysiotherapeuten bleek het onmogelijk om de organisatiegrootte voor 

fysiotherapeuten adequaat vast te stellen. Geen van de voorgelegde vragen aan fysiotherapeuten kon 

uitsluitsel geven over de grootte van de organisatie waarin professionals werken. Uit de variabele 

Organisatiegrootte zijn de dummy-variabelen Kleine organisatie, Middelgrote organisatie en Grote 

organisatie geconstrueerd. Deze variabelen zijn opgenomen in de analyses. 

3.2.3 Controle variabelen 

In dit onderzoek wordt gecontroleerd voor kenmerken waarvan verondersteld kan worden dat ze van 

invloed kunnen zijn op het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars. 

Vrouw 

De dummy-variabele Vrouw geeft het geslacht van de respondent weer (man=0, vrouw=1). Aan de 

respondenten is de vraag gesteld: Wat is uw geslacht? De antwoorden op deze vraag vormen de basis 

voor de variabele Vrouw. Voor de respondenten die geen antwoord hebben gegeven op deze vraag, is 

uitgegaan van het geslacht zoals dat bekend was bij het aanschrijven van de respondenten.  

Ledenpanel 

De variabele Ledenpanel geeft weer of de respondent afkomstig is uit het ledenpanel van de VvAA 

(niet=0 wel=1). De dummy-variabele Ledenpanel is gekoppeld aan de teruggestuurde enquêtes. Door 

te controleren voor de variabele Ledenpanel kan worden gecontroleerd voor effecten die voortvloeien 

uit het selectie-effect wat is ontstaan door de oververtegenwoordiging van leden in de dataset.  

Fte 

Fte staat voor fulltime-equivalent. Het fte van een respondent geeft het aantal uur weer dat de 

respondent officieel in een week werkt. 1 fte staat hierbij voor het fulltime werkzaam zijn van een 

respondent. De variabele Fte bestaat uit de antwoorden op de vraag: Wat is de formele omvang van 
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uw werkweek in fte? Voor de respondenten die geen geldige waarde hebben ingevuld op deze vraag, 

is met behulp van multipele imputatie het fte geschat op de gemiddelde waarde van respondenten van 

het hetzelfde geslacht, die in dezelfde beroepsgroep werkzaam zijn. Voor de variabele Fte is 

gecontroleerd of er sprake is van een lineair verband met de afhankelijke variabelen uit deze studie. Er 

is geen aanleiding gevonden om aan te namen dat er sprake is van een verband dat anders gevormd is 

dan een lineair verband 

Leeftijd 

De variabele Leeftijd geeft de leeftijd van de respondent weer. Aan de respondenten is de volgende 

vraag voorgelegd: Wat is uw geboortejaar? Op basis van de antwoorden op deze vraag is de variabele 

Leeftijd geconstrueerd, door het geboortejaar van de respondent af te trekken van 2014. Hiervoor is 

gekozen omdat de data in het jaar 2014 zijn verzameld. In de verdeling van de waarden zijn geen grote 

uitschieters gevonden. Voor de respondenten die hun geboortejaar niet hebben ingevuld, is gekeken 

naar de leeftijdcategorie die bij het aanschrijven van de respondenten bekend was. Deze respondenten 

hebben de middelste leeftijd van hun categorie als waarde gekregen. Voor de categorie 65 plus, geldt 

dat de leeftijd van deze respondenten is geschat op de gemiddelde leeftijd (67,2) van de respondenten 

van 65 jaar en ouder die in de data vertegenwoordigd zijn. Voor de variabele Leeftijd is gecontroleerd 

of er sprake is van een lineair verband met de afhankelijke variabelen uit deze studie. Er is geen 

aanleiding gevonden om aan te namen dat er sprake is van een verband van een andere vorm dan een 

lineair verband 

Loondienst 

De variabele Loondienst geeft aan of respondenten wel of niet in loondienst werkzaam zijn (niet=0, 

wel=1). Bij het aanschrijven van de respondenten was van alle aangeschrevenen bekend of zij al dan 

niet in loondienst waren. Deze gegevens zijn achteraf gekoppeld aan de teruggestuurde enquêtes.  Het 

is mogelijk dat er een kleine vertekening is ontstaan op de variabele Loondienst als respondenten van 

rechtspositie zijn veranderd, maar dit niet bij de VvAA bekend is. Voor enkele beroepsgroepen was 

het mogelijk om op basis van de antwoorden van de respondenten af te leiden of zij al dan niet in 

loondienst werkzaam zijn. Hieruit ontstond het beeld dat het percentage respondenten in loondienst in 

werkelijkheid iets hoger ligt dan de waarden op de variabele Loondienst doen vermoeden. Deze 

verschillen zijn echter zeer beperkt. De kleine vertekening past binnen de ontwikkeling waarin een 

toenemend aantal medische professionals in loondienst werkzaam is (Groenewegen & Hansen, 2007).  

 

3.3 Werkwijze 

De analyses in dit onderzoek zijn uitgevoerd met het statistische verwerkingsprogramma Stata 13.1. 

Eerst is een selectie gemaakt waarbij dierenartsen zijn uitgesloten van de analyses. Een dierenarts 



31 
 

 

behandelt het dier van een cliënt, en niet de cliënt zelf. Dierverzorging valt om deze reden niet onder 

de reguliere ziektekostenverzekeringen. Dierenartsen hebben daarom niet op eenzelfde manier te 

maken met zorgverzekeraars als dat andere medische professionals dit hebben. Vervolgens zijn enkel 

de respondenten behouden, die na operationalisering zoals besproken in hoofdstuk 3.2.3 op alle 

gebruikte variabelen in de dataset een geldige waarde hebben. Hierdoor zijn 1894 respondenten 

overgebleven. Dit is 81 procent van het totaal aantal respondenten uit de dataset. Het verlies van 

respondenten wordt voor 35 procent veroorzaakt doordat dierenartsen niet zijn opgenomen in de 

analyses. In een correlatietabel is getest of er sprake is van een sterke correlatie tussen één of meerdere 

onafhankelijke variabelen. Een sterke correlatie tussen onafhankelijke variabelen kan leiden tot 

multicollineariteit. Dit bleek echter niet het geval te zijn.       

 Om de eerste deelvraag In hoeverre hebben zorgprofessionals op dit moment vertrouwen in 

zorgverzekeraars? te kunnen beantwoorden is een beschrijvende analyse uitgevoerd. In deze 

beschrijvende analyse is de mate van vertrouwen van medische professionals in de goede intenties en 

in de deskundigheid van zorgverzekeraars in kaart gebracht. De mate van vertrouwen is ook per 

beroepsgroep weergegeven. In deze beschrijvende analyse is uitgegaan van de oorspronkelijke 

antwoorden van de respondenten, en niet van de dichotome variabelen die zijn opgesteld om de 

hypotheses te beantwoorden.          

 Het antwoord op de tweede deelvraag Hoe kan de mate van vertrouwen van medische 

professionals in zorgverzekeraars worden verklaard? is gegeven op basis van logistische regressie 

analyses. Een logistische regressieanalyse meet het effect  van een of meerdere onafhankelijke 

variabelen op de afhankelijke dichotome variabele, terwijl de andere variabelen constant worden 

gehouden (Gravetter & Wallnau, 2009). De regressie analyses toetsen de hypothesen zoals gesteld in 

het theoretisch kader. De analyses voor het vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars en 

het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars zijn apart uitgevoerd. Er is overwogen om 

een gecombineerd meetinstrument te construeren die als schaal moest dienen voor het algemene 

vertrouwen in zorgverzekeraars. De Cronbach’s alpha van een dergelijke variabele is echter is .58 wat 

als te weinig kan worden beschouwd om een schaalvariabele aan te maken (Bland & Altman, 1997). 

 Om hypothese 1a en 1b te kunnen toetsen is onderzocht of er een effect bestaat van de 

onafhankelijke variabele Invloed zorgverzekeraar op de afhankelijke variabelen Vertrouwen in goede 

intenties zorgverzekeraar en Vertrouwen in deskundigheid zorgverzekeraar. In het eerste model zijn 

enkel de variabelen Invloed zorgverzekeraar klein, Invloed zorgverzekeraar groot, Invloed 

zorgverzekeraar zeer groot en de dummy-variabelen geconstrueerd uit de variabele professie in de 

analyse opgenomen. In het tweede model zijn de controle variabelen aan de regressie analyse 

toegevoegd. Op deze manier kan worden onderzocht of een mogelijk effect van de variabele Invloed 

zorgverzekeraar op de afhankelijke variabelen blijft bestaan, als wordt gecontroleerd voor de controle 

variabelen die zijn gebruikt in deze studie.        
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 In de hypotheses 2 en 3 wordt een mediatie effect veronderstelt (zie conceptueel model in 

Figuur 3). De variabelen Professie en Organisatiegrootte hebben een veronderstelde invloed op de 

variabele Invloed zorgverzekeraar, welke vervolgens het vertrouwen van medische professionals in 

zorgverzekeraars verklaart. De mediatie-analyse is uitgevoerd door middel van de methode van Baron 

en Kenny (1984). In stap 1 is getoetst of er een verband bestaat tussen de onafhankelijke variabelen 

Professie en Organisatiegrootte en de mediërende variabele Invloed zorgverzekeraarzeer zeer groot. 

Om pragmatische redenen is gekozen om de variabele Invloed zorgverzekeraar zeer groot in stap 1 als 

afhankelijke variabele te gebruiken. Hierdoor ontstaat een tweedeling tussen respondenten die een zeer 

grote invloed van zorgverzekeraars ervaren (1), en respondenten die minder invloed ervaren (0). In een 

logistische regressie kan immers enkel een dummy-variabele als afhankelijke variabele worden 

gebruikt. In het eerste model is dit verband zonder controle-variabelen getoetst, waarna in model 2 de 

controle-variabelen toegevoegd zijn. Vervolgens is in stap 2 getoetst of er een verband bestaat tussen 

de onafhankelijke variabelen Professie en Organisatiegrootte en de afhankelijke variabelen van deze 

studie. Als in één van beide modellen geen significant verband wordt gevonden, kan er ook geen 

sprake zijn van een mediatie effect (Baron & Kenny, 1984). Indien aan deze voorwaarde is voldaan, is 

in stap 3 getoetst of er sprake is van een effect van de mediërende variabele Invloed zorgverzekeraar 

zeer groot op de afhankelijke variabelen uit deze studie. In dit model zijn ook de onafhankelijke 

variabelen Professie en Organisatiegrootte opgenomen. In het geval dat er in de laatste toets wel een 

effect wordt gevonden van de mediërende variabelen op de afhankelijke variabelen, maar niet van de 

onafhankelijke variabelen, is er sprake van een volledige mediatie. Als de onafhankelijke variabelen 

zowel invloed hebben op de mediërende- als op de afhankelijke variabele is er sprake van een 

gedeeltelijke mediatie (Baron & Kenny, 1984). Stap 2 en 3 zijn in dezelfde tabel weergegeven waarbij 

stap 2 in model 1 is getoond en stap 3 in model 2. Stap 2 en 3 van de mediatie-analyse zijn enkel met 

controlevariabelen uitgevoerd.           

 De invloed van de onafhankelijke variabele Organisatiegrootte is in de mediatie analyse apart 

getoetst van de invloed van de variabele Professie. Aangezien de organisatiegrootte van 

fysiotherapeuten niet viel vast te stellen zijn zij in de mediatie-analyse die de invloed van de 

organisatiegrootte meet niet meegenomen.  De invloed van de variabele Organisatiegrootte is zowel 

algemeen als per beroepsgroep getoetst. Op deze manier is  getest of deze onafhankelijke variabele 

mogelijk voor sommige professies wel verband houdt met de afhankelijke variabelen uit het 

onderzoek, maar voor andere professies niet. Voor de specifieke beroepsgroep fysiotherapeuten kon 

het effect van de variabele organisatiegrootte niet getoetst worden.    

 De deelvraag: In hoeverre is het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars 

in de afgelopen jaren veranderd? is beantwoord met behulp van de data die onder medische 

professionals zijn verzameld in 2006. Deze gegevens zijn samengevoegd met de in 2014 verzamelde 

data. Allereerst is een beschrijvende analyse gegeven van de verschillen in vertrouwen in de goede 
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intenties en in de deskundigheid van zorgverzekeraars tussen 2006 en 2014. Vervolgens is door 

middel van ‘independent samples t-toetsen tussen groepen’ getoetst of er een significant verschil 

bestaat in de mate van vertrouwen in zorgverzekeraars, tussen de groep respondenten die in 2006 heeft 

deelgenomen aan de enquête en de groep die in 2014 de vragenlijst heeft ingevuld. In een independent 

samples t-toets wordt getest of de gemiddelde waarde op de afhankelijke variabele van de ene groep, 

significant afwijkt van de gemiddelde waarde op de afhankelijke variabelen in een andere groep 

(Gravetter & Wallnau, 2009). In deze t-toetsen zijn net als in de regressie analyses de afhankelijke 

variabelen Vertrouwen in goede intenties zorgverzekeraar en Vertrouwen in deskundigheid 

zorgverzekeraar gebruikt.          

 De resultaten van deze t-toetsen moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De 

deelnemers aan de enquête in 2006 zijn andere respondenten zijn dan de deelnemers aan de vragenlijst 

in 2014. Hierdoor kunnen mogelijk selectie-effecten ontstaan als gevolg van de samenstelling van de 

steekproef. Dit kan van invloed zijn op de uitkomsten van de t-toetsen. Om dergelijke effecten zo veel 

mogelijk tegen te gaan zijn de t-toetsen zowel algemeen als per beroepsgroep uitgevoerd. Op deze 

wijze kan ook onderscheid gemaakt worden in eventuele verschillen in de ontwikkeling van het 

vertrouwen in zorgverzekeraars tussen beroepsgroepen. Als beide groepen respondenten met elkaar 

vergeleken worden valt op dat ze qua samenstelling redelijk overeen komen. Het percentage mannen 

en het gemiddelde aantal fte dat respondenten aangeven te werken is in beide datasets nagenoeg gelijk. 

Wel zijn er relatief meer respondenten in loondienst in de 2006 data en ligt de gemiddelde leeftijd van 

de respondenten in 2006 5 jaar lager dan die van de in respondenten 2014.  

3.4 Beschrijvende statistiek 

In Tabel 5 zijn voor alle variabelen die in deze studie gebruikt zijn het aantal respondenten, de 

gemiddelde waarde, de standaarddeviatie, de laagste waarde en de hoogste waarde opgenomen. 

Variabelen N Gemiddelde 

of 

percentage 

Standaard 

deviatie 

Min Max 

Afhankelijke variabelen 1894     

Vertrouwen in goede intenties 

zorgverzekeraar 

1894 20%  0 1 

Vertrouwen  in deskundigheid 

zorgverzekeraar 

1894 26%  0 1 

Onafhankelijke variabelen      
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Invloed zorgverzekeraar klein 1894 10%  0 1 

Invloed zorgverzekeraar groot 1894 39%  0 1 

Invloed zorgverzekeraar zeer 

groot 

1894 52%  0 1 

Professie 1894     

Apotheker 1894 8%  0 1 

Huisarts 1894 20%  0 1 

Fysiotherapeut 1894 26%  0 1 

Medisch specialist 1894 26%  0 1 

Tandarts (referentie) 1894 21%  0 1 

Organisatiegrootte  1410     

Kleine organisatie (referentie) 1410 33%  0 1 

Middelgrote organisatie 1410 34%  0 1 

Grote organisatie 1410 34%  0 1 

Controle variabelen  1894     

Vrouw  1894 36%  0 1 

Ledenpanel 1894 76%  0 1 

Fte 1894 0,86 0,19 0 1 

Leeftijd 1894 51,6 10,7 22 77 

Loondienst 1894 24%  0 1 

Gegevens 2006      

Vertrouwen in goede intenties 

zorgverzekeraar 

439 29%  0 1 

Vertrouwen in deskundigheid 

zorgverzekeraar 

439 36%  0 1 

Tabel 5. Beschrijvende statistiek dataset. 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses uit het onderzoek weergegeven. In paragraaf 5.1 

is een beschrijvende analyse gegeven van de mate van vertrouwen van medische professionals in 

zorgverzekeraars. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen vertrouwen in de goede intenties en de 

deskundigheid van zorgverzekeraars. In paragraaf 5.2 wordt het verband tussen de invloed van 

zorgverzekeraars en vertrouwen getoetst. In paragraaf 5.3 wordt getest of er sprake is van mogelijke 

mediatie effecten bij de relatie tussen de invloed van zorgverzekeraars en vertrouwen. In paragraaf 5.4 

is ingegaan op mogelijke veranderingen in het vertrouwen van medische professionals in 

zorgverzekeraars tussen de momenten van dataverzameling in 2006 en 2014.  

4.1 Vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars 

In Figuur 4 is het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars weergegeven. 79,8 

procent van de respondenten geeft aan een zeer klein of klein vertrouwen te hebben in de goede 

intenties van zorgverzekeraars. Ook in de deskundigheid van zorgverzekeraars blijkt een ruime 

meerderheid van de respondenten weinig vertrouwen te hebben. 73,7 procent van de medische 

professionals in deze studie stelt dat het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars klein of 

zeer klein is. 17,3 procent van de respondenten geeft aan dat het vertrouwen in de goede intenties van 

zorgverzekeraars niet klein en niet groot is. Voor het vertrouwen in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars ligt dit percentage op 23 procent. Minder dan 4 procent van de respondenten geeft 

aan een groot of zeer groot vertrouwen te hebben in de goede intenties of de deskundigheid van 

zorgverzekeraars. Gemiddeld geven zorgprofessionals aan iets meer vertrouwen te hebben in de 

deskundigheid van zorgverzekeraars dan in de goede intenties.  

Figuur 4. Vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars. De y-as is het percentage 

respondenten dat de betreffende antwoordcategorie heeft ingevuld (n=1894) 
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In Tabel 6 is de mate van vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars per 

beroepsgroep getoond. De verschillen in de mate van vertrouwen in zorgverzekeraars tussen de 

verschillende beroepsgroepen zijn beperkt. Voor alle beroepsgroepen geldt dat de respondenten 

aangaven over meer vertrouwen in de deskundigheid dan in de goede intenties van zorgverzekeraars te 

beschikken. Voor tandartsen ligt het percentage respondenten dat aangeeft een klein of zeer klein 

vertrouwen te hebben in zorgverzekeraars het hoogst. 86,4 procent geeft aan een klein of zeer klein 

vertrouwen te hebben in de goede intenties van zorgverzekeraars, voor het vertrouwen in 

deskundigheid ligt dit percentage op 81,1 procent. Onder huisartsen geeft het laagste percentage aan 

een klein of zeer klein vertrouwen te hebben in zowel de goede intenties als de deskundigheid van 

zorgverzekeraars. 70,8 en 65,7 procent van de huisartsen stelt een zeer klein of klein vertrouwen te 

hebben in respectievelijk de goede intenties en de deskundigheid van zorgverzekeraars. De overige 

beroepsgroepen zitten qua vertrouwen in zorgverzekeraars tussen de twee eerder genoemde professies 

in. Wat opvalt is dat het vertrouwen van medisch specialisten in specifiek de goede intenties van 

zorgverzekeraars relatief laag is. Voor apothekers geldt juist dat zij relatief weinig vertrouwen hebben 

in de deskundigheid van zorgverzekeraars.        

 Voor alle in dit onderzoek opgenomen professies geldt dat het percentage respondenten dat 

aangaf een groot of zeer groot vertrouwen te hebben in de goede intenties ofwel de deskundigheid van 

zorgverzekeraars kleiner is dan 5 procent. Onder apothekers en tandartsen gaven meer respondenten 

aan een groot of zeer groot vertrouwen te hebben in de goede intenties dan in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars. Bij fysiotherapeuten, huisartsen en medisch specialisten was het percentage 

respondenten dat aangaf een groot of zeer groot vertrouwen te hebben groter voor de deskundigheid 

van zorgverzekeraars. 

Professie Zeer klein Klein 
Niet klein, 
niet groot Groot Zeer groot 

Apotheker 45,2 33,6 17,1 4,1 0,0 

Huisarts 25,1 45,7 26,5 2,7 0,0 

Fysiotherapeut 40,3 39,7 17,4 2,5 0,2 

Medisch specialist 38,6 43,0 15,7 2,6 0,0 

Tandarts 48,4 38,0 10,8 2,5 0,3 

Totaal 6 professies 39,0 40,9 17,3 2,7 0,1 
Tabel 6a. Vertrouwen van medische professionals in de goede intenties van zorgverzekeraars, 

uitgesplitst naar beroepsgroep.  
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Professie Zeer klein Klein 
Niet klein en 

niet groot Groot Zeer groot 

Apotheker 30,1 47,3 20,6 2,1 0,0 

Huisarts 20,0 45,7 30,3 4,1 0,0 

Fysiotherapeut 23,6 43,2 28,9 4,3 0,0 

Medisch specialist 37,6 41,7 17,7 3,0 0,0 

Tandarts 38,5 42,6 16,4 2,5 0,0 

Totaal 6 professies 30,2 43,5 23,0 3,4 0,0 
Tabel 6b. Vertrouwen van medische professionals in de deskundigheid van zorgverzekeraars, 

uitgesplitst naar beroepsgroep. 

4.2 Het verband tussen de invloed van zorgverzekeraars en vertrouwen 

In de logistische regressie analyses die zijn weergegeven in Tabel 7 is het verband tussen de ervaren 

invloed van zorgverzekeraars op het werk en het vertrouwen in zorgverzekeraars getoetst. De fit van 

het model waarin het effect van de invloed van zorgverzekeraars op het vertrouwen in goede intenties 

wordt getoetst is .06, voor het vertrouwen in de deskundigheid is dit .04. Gerealiseerd dient te worden 

dat het vertrouwen van respondenten in de goede intenties en de deskundigheid van zorgverzekeraars 

gedeeltelijk met elkaar samen kan hangen. Cramérs V test laat zien dat de samenhang tussen beide 

afhankelijke variabelen .41 is. Deze waarde houdt in dat beide afhankelijke variabelen positief met 

elkaar correleren, maar dat er geen sprake is van een volledige correlatie.   

 Uit de analyses in Tabel 7 blijkt dat er een significant negatief verband bestaat tussen de 

ervaren invloed van zorgverzekeraars op het werk en de mate van vertrouwen in de goede intenties 

van zorgverzekeraars. Naarmate respondenten meer invloed ervaren van zorgverzekeraars, hebben zij 

minder kans om vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars te hebben. Respondenten die 

aangaven een grote invloed van zorgverzekeraars te ervaren hebben minder kans om vertrouwen te 

hebben in de goede intenties van zorgverzekeraars dan respondenten die aangaven een kleine invloed 

te ervaren (OR: 0,47 p <.05). Voor respondenten die aangaven een zeer grote invloed van 

zorgverzekeraars te ervaren, is het verschil in kans om vertrouwen in de goede intenties 

zorgverzekeraars te hebben nog groter (OR: 0,16 p <.05). Respondenten die een zeer grote invloed van 

zorgverzekeraars ervaren hebben minder kans om vertrouwen te hebben in de goede intenties van 

zorgverzekeraars dan respondenten die een kleine invloed ervaren.     

 Als de controlevariabelen uit deze studie aan het model worden toegevoegd, blijft er een 

significant negatief verband bestaan tussen de ervaren invloed van zorgverzekeraars en het vertrouwen 

in de goede intenties van zorgverzekeraars (OR: 0,48 p <.05 en OR: 0,17 p <.05). Hiermee kan de 

hypothese: Naarmate medische professionals meer invloed van zorgverzekeraars in hun werk ervaren, 

zullen zij minder vertrouwen hebben in de goede intenties van zorgverzekeraars worden bevestigd.

 Ook het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars blijkt significant negatief 
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verband te houden met de ervaren invloed die zorgverzekeraars uitoefenen op het werk. Naarmate 

respondenten meer invloed ervaren van zorgverzekeraars op het werk, neemt de kans dat zij 

vertrouwen zullen hebben in de deskundigheid van zorgverzekeraars af (OR: 0,69  p <.05 en OR: 

0,35  p <.05). Als de controlevariabelen uit deze studie aan het model worden toegevoegd, blijft dit 

significante negatieve verband bestaan (OR: 0,69  p <.05 en OR: 0,35  p <.05). Hiermee kan de 

hypothese: Naarmate medische professionals meer invloed van zorgverzekeraars in hun werk ervaren, 

zullen zij minder vertrouwen hebben in de deskundigheid van zorgverzekeraars worden bevestigd.

 Met betrekking tot de controle variabelen kan gesteld worden dat de variabele Loondienst 

positief verband houdt met de variabele Vertrouwen in goede intenties zorgverzekeraar (OR: 1,40 p 

<.05). Respondenten in loondienst hebben meer kans om over vertrouwen in de goede intenties van 

zorgverzekeraars te beschikken dan respondenten die vrijgevestigd zijn. De variabele Ledenpanel 

houdt significant verband met het vertrouwen van respondenten in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars (OR: 0,72 p <.05). Respondenten die lid zijn van het ledenpanel van de VvAA 

hebben minder kans om vertrouwen te hebben in de deskundigheid van zorgverzekeraars dan 

respondenten die geen lid zijn van het ledenpanel. Er is geen significant verband gevonden tussen de 

controle variabelen Vrouw, Fte en Leeftijd en de afhankelijke variabelen uit deze studie. Het verband 

tussen de professie van de respondent en het vertrouwen in zorgverzekeraars wordt in hoofdstuk 4.3 

besproken.    

  
Model 1 

 

                 
Model 2 

 Vertrouwen in goede intenties 
zorgverzekeraar Odds ratio 95% interv. 

 
Odds ratio 95% interv. 

Invloed zorgverzekeraar klein (referentie) 
     Invloed zorgverzekeraar groot 0,47* 0,32 - 0,68 

 
0,48* 0,33 - 0,7 

Invloed zorgverzekeraar zeer groot 0,16* 0,1 - 0,24 
 

0,17* 0,11 - 0,26 

Tandarts (referentie) 
     Apotheker 4,05* 2,36 - 6,94 

 
3,52* 1,97 - 6,3 

Huisarts 3,63* 2,46 - 5,35 
 

3,69* 2,48 - 5,49 

Fysiotherapeut 3,74* 2,46 - 5,7 
 

3,72* 2,43 - 5,7 

Medisch specialist 1,93* 1,31 - 2,83 
 

1,79* 1,19 - 2,7 

Vrouw 
   

        0,85 0,65 - 1,11 

Ledenpanel 
   

0,95 0,71 - 1,27 

Fte 
   

0,62 0,33 - 1,17 

Leeftijd 
   

1 0,99 - 1,02 

Loondienst 
   

1,4* 1,04 - 1,9 

  
     Pseudo R2 .07 

  
0.07 

 Vertrouwen in deskundigheid 
zorgverzekeraar Odds ratio 95% interv.   Odds ratio 95% interv. 

Invloed zorgverzekeraar klein (referentie) 
     Invloed zorgverzekeraar groot 0,69* 0,48 - 0,99 

 
0,69* 0,48 - 1 

Invloed zorgverzekeraar zeer groot 0,35* 0,23 - 0,51 
 

0,35* 0,24 - 0,52 



39 
 

 

Tandarts (referentie) 
     Apotheker 2,04* 1,24 - 3,33 

 
1,73* 1,02 - 2,94 

Huisarts 2,66* 1,88 - 3,74 
 

2,77* 1,95 - 3,94 

Fysiotherapeut 3,51* 2,45 - 5,01 
 

3,6* 2,5 - 5,17 

Medisch specialist 1,32 0,93 - 1,86 
 

1,39 0,97 - 2,01 

Vrouw 
  

  0,95 0,74 - 1,21 

Ledenpanel   
 

  0,72* 0,56 - 0,92 

Fte   
 

  0,64 0,36 - 1,14 

Leeftijd   
 

  1 0,99 - 1,01 

Loondienst       1,11 0,84 - 1,47 

  
     Pseudo R2 .04     .04   

                                                                                                                        *p ≤.05 

Tabel 7. Logistische regressie analyses hypothese 1. Verband tussen invloed op het werk en het 

vertrouwen in zorgverzekeraars. In model 2 zijn de controle variabelen opgenomen in de regressie 

(n=1894) 

4.3 Verschillen tussen professies en organisatiegrootte op vertrouwen in zorgverzekeraars 

4.3.1 Het verband tussen professies, de invloed van zorgverzekeraars en vertrouwen 

In Figuur 6 is een beschrijvende analyse van de gepercipieerde invloed op het werk door 

zorgverzekeraars weergegeven. In deze figuur valt op dat apothekers en fysiotherapeuten het vaakst 

aangeven een zeer grote invloed van zorgverzekeraars op het werk te ervaren. Tandartsen geven het 

minst vaak aan een zeer grote invloed van zorgverzekeraars op het werk te ervaren.   

Figuur 6. Ervaren invloed door zorgverzekeraars op het werk uitgesplitst  naar beroepsgroep. De y-as 

is het percentage respondenten dat de betreffende antwoordcategorie heeft ingevuld (n=1894) 
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Uit de logistische regressie analyse in Tabel 8 blijkt dat naarmate respondenten in een beroepsgroep 

werkzaam zijn waar zorgverzekeraars sterker gebruik maken van hun marktmacht, zij meer kans 

hebben om een zeer grote invloed op het werk door zorgverzekeraars te ervaren. De fit van het model 

bedraagt met controlevariabelen .15. Tandartsen hebben zoals verwacht de minste kans om een zeer 

grote invloed van zorgverzekeraars te ervaren. Het verschil in de kans om een zeer grote invloed van 

zorgverzekeraars te ervaren tussen tandartsen en de overige professies is conform de verwachtingen 

het sterkst voor apothekers (OR: 11,65 p <.05). Opmerkelijk is de kans voor fysiotherapeuten om een 

zeer grote invloed van zorgverzekeraars te ervaren (OR: 11,57 p <.05). Deze kans is groter dan op 

basis van de literatuur werd verwacht.          

 Voor de controlevariabelen kan gesteld worden dat de variabelen Leeftijd (OR: 0,98 p <.05)  

en Loondienst (OR: 0,67 p<.05) significant verband houden met de ervaren invloed door 

zorgverzekeraars. Oudere respondenten hebben een kleinere kans om een zeer grote invloed van 

zorgverzekeraars te ervaren dan jongere respondenten. Ook respondenten in loondienst hebben een 

kleinere kans om een zeer grote invloed van zorgverzekeraars te ervaren dan respondenten die 

vrijgevestigd zijn.     

  
Model 1 

 

                 
Model 2 

 Invloed zorgverzekeraar zeer 
groot Odds ratio 95% interv. 

 
Odds ratio 95% interv. 

Tandarts (referentie) 
     Apotheker 11,65* 7,26 - 18,68 

 
13,55* 8,13 - 22,58 

Huisarts 1,8* 1,33 - 2,44 
 

1,77* 1,3 - 2,42 

Fysiotherapeut 11,57* 8,42 - 15,89 
 

12,14* 8,78 - 16,78 

Medisch specialist 1,89* 1,42 - 2,5 
 

2,14* 1,58 - 2,92 

Vrouw 
   

       0,96 0,76 - 1,21 

Ledenpanel 
   

1,07 0,83 - 1,37 

Fte 
   

1,12 0,63 - 1,98 

Leeftijd 
   

0,98* 0,97 - 0,99 

Loondienst 
   

0,67* 0,51 - 0,88 

      Pseudo R2 0.14 
  

0.15 
 * p ≤.05 

Tabel 8. Logistische regressie analyse hypothese 2. Verband tussen professie en de ervaren invloed 

van zorgverzekeraars(n=1894) 

In de logistische regressie analyses die zijn opgenomen in Tabel 9 is getoetst of de onafhankelijke 

variabele Professie verband houdt met de afhankelijke variabelen uit deze studie. Dit is zowel met als 

zonder de mediërende variabele Invloed zorgverzekeraar zeer groot uitgevoerd. Tegen de verwachting 

in blijkt dat als respondenten in een beroepsgroep werkzaam zijn waar zorgverzekeraars minder sterk 

gebruik maken van hun marktmacht, zij niet meer kans hebben om vertrouwen in zorgverzekeraars te 
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hebben. Dit geldt zowel voor vertrouwen in de goede intenties als voor vertrouwen in de 

deskundigheid van zorgverzekeraars. Voor huisartsen (OR: 2,72 p <.05 en OR: 2,37 p <.05) en 

fysiotherapeuten (OR: 1,71 p <.05 en OR: 2,21  p <.05) geldt zelfs dat zij een grotere kans hebben om 

vertrouwen te hebben in zowel de goede intenties als de deskundigheid van zorgverzekeraars dan 

tandartsen.           

 Er  kan daarom gesteld worden dat er geen sprake is van een mediatie-effect. Er is wel een 

verband gevonden tussen de beroepsgroep waarin respondenten werkzaam zijn en de invloed die zij 

van zorgverzekeraars ervaren. Er is echter geen aanleiding om aan te nemen dat respondenten die in 

een beroepsgroep werken waar zorgverzekeraars minder sterk gebruik maken van hun marktmacht, 

een grotere kans hebben om vertrouwen te hebben in zorgverzekeraars. Hierom dienen de hypotheses 

2a: Naarmate medische professionals in een beroepsgroep werken waarin zorgverzekeraars sterker 

gebruik maken van hun inkoopmacht, zal de ervaren invloed op het werk door zorgverzekeraars 

toenemen en hiermee het vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars afnemen en 2b: 

Naarmate medische professionals in een beroepsgroep werken waarin zorgverzekeraars sterker 

gebruik maken van hun inkoopmacht, zal de ervaren invloed op het werk door zorgverzekeraars 

toenemen en hiermee het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars afnemen te worden 

verworpen.            

 Als de mediërende variabele Invloed zorgverzekeraar zeer groot in model 2 wordt 

toegevoegd, valt op dat voor alle beroepsgroepen een significant positief verband wordt gevonden op 

het vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars. Voor het vertrouwen in de deskundigheid 

van zorgverzekeraars geldt dit enkel voor fysiotherapeuten en huisartsen. Met andere woorden kan 

gesteld worden dat als wordt gecontroleerd voor de ervaren invloed van zorgverzekeraars, alle 

beroepsgroepen meer kans hebben om vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars te 

hebben dan tandartsen.           

 Met betrekking tot de controlevariabelen valt op dat er wel sprake blijkt van een gedeeltelijk 

mediatie-effect tussen de variabele Loondienst, Invloed zorgverzekeraar zeer groot en Vertrouwen in 

goede intenties zorgverzekeraar. Respondenten die in loondienst werkzaam zijn ervaren minder 

invloed van zorgverzekeraars en hebben daardoor meer kans om vertrouwen in de goede intenties van 

zorgverzekeraars te hebben. Ook bestaat er een direct effect van de variabele Loondienst op het 

vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars. Met betrekking tot vertrouwen in de 

deskundigheid van zorgverzekeraars kon echter geen mediatie-effect worden vastgesteld. 
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Model 1 

 

                 
Model 2 

 Vertrouwen in goede intenties 
zorgverzekeraar Odds ratio 95% interv. 

 
Odds ratio 95% interv. 

Invloed zorgverzekeraar zeer groot 
   

0,31 0,24  - 0,41 

Tandarts (referentie) 
     Apotheker 1,51 0,89 - 2,58 

 
3* 1,69 - 5,3 

Huisarts 2,72* 1,87 - 3,95 
 

3,21* 2,19 - 4,7 

Fysiotherapeut 1,61* 1,11 - 2,33 
 

3,13* 2,08 - 4,71 

Medisch specialist 1,3 0,88 - 1,93 
 

1,56* 1,05 - 2,33 

Vrouw 0,85 0,65 - 1,1 
 

0,83 0,63 - 1,09 

Ledenpanel 0,94 0,71 - 1,25 
 

0,96 0,72 - 1,28 

Fte 0,57 0,31 -1,04 
 

0,57 0,31 - 1,07 

Leeftijd 1,01 1 - 1,02 
 

1,01 0,99 - 1,02 

Loondienst 1,52* 1,14 - 2,04 
 

1,4* 1,04 - 1,89 

      Pseudo R2 .02 
  

.06 
 Vertrouwen in deskundigheid 

zorgverzekeraar Odds ratio 95% interv.   Odds ratio 95% interv. 

Invloed zorgverzekeraar zeer groot 
   

0,48 0,38 - 0,61 

Tandarts (referentie) 
     Apotheker 1,07 0,65 - 1,76 

 
1,63 0,96 - 2,75 

Huisarts 2,37* 1,69 - 3,32 
 

2,62* 1,86 - 3,69 

Fysiotherapeut 2,21* 1,61 - 3,05 
 

3,36* 2,36 - 4,79 

Medisch specialist 1,17 0,82 - 1,67 
 

1,32 0,92 - 1,89 

Vrouw 0,95 0,75 - 1,2 
 

0,94 0,74 - 1,19 

Ledenpanel 0,72* 0,56 - 0,92 
 

0,72* 0,56 - 0,93 

Fte 0,61 0,35 - 1,08 
 

0,62 0,35 - 1,09 

Leeftijd 1 0,99 - 1,01 
 

1 0,99 -1,01 

Loondienst 1,18 0,89 - 1,56 
 

1,11 0,84 -1,47 

      Pseudo R2 .03     .04   
                   * p≤.05 

 Tabel 9. Logistische regressie analyses hypothese 2. Verband tussen professie en vertrouwen 

in zorgverzekeraars  met en zonder mediërende variabele. In model 2 is de variabele Invloed 

zorgverzekeraar als mogelijke mediator toegevoegd(n=1894) 

4.3.2 Het verband tussen organisatiegrootte, de invloed van zorgverzekeraars en vertrouwen 

In Figuur 7 is een beschrijvende analyse van de gepercipieerde invloed op het werk door 

zorgverzekeraars getoond. Er valt geen duidelijk verschil te ontdekken in de mate van ervaren invloed 

op het werk door zorgverzekeraars naar organisatiegrootte. Als de ervaren invloed van 

zorgverzekeraars vergeleken wordt naar organisatiegrootte, valt op dat de procentuele verdeling over 

de antwoordcategorieën nagenoeg gelijk is. Respondenten die in een middelgrote organisatie 

werkzaam zijn geven gemiddeld iets vaker aan een zeer grote invloed van zorgverzekeraars te ervaren 
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dan respondenten die in een kleine of grote organisatie werkzaam zijn. De verschillen tussen de 

verschillende groepen zijn echter minimaal.  

Figuur 7. Ervaren invloed door zorgverzekeraars op het werk uitgesplitst  naar organisatiegrootte. De 

y-as is het percentage respondenten dat de betreffende antwoordcategorie heeft ingevuld (n=1410) 

Uit de logistische regressie analyse in Tabel 10 blijkt dat tussen de variabele Organisatiegrootte en de 

invloed die professionals ervaren van zorgverzekeraars geen significant verband is gevonden. Er is 

daarom geen aanleiding gevonden om aan te nemen dat professionals in een middelgrote- of grote 

organisatie een kleinere kans hebben om een zeer grote invloed van zorgverzekeraars op hun werk te 

ervaren. Daarmee is er ook geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een mediatie effect 

en dienen hypothese 3a: Naarmate medische professionals in kleinere organisaties werkzaam zijn, zal 

de ervaren invloed op het werk door zorgverzekeraars toenemen en  hiermee het vertrouwen in de 

goede intenties van zorgverzekeraars afnemen en hypothese 3b: Naarmate medische professionals in 

kleinere organisaties werkzaam zijn, zal de ervaren invloed op het werk door zorgverzekeraars 

toenemen en hiermee het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars afnemen te worden 

verworpen.            

 Het verband tussen de variabele Organisatiegrootte en de invloed die medische professionals 

ervaren van zorgverzekeraars is ook per beroepsgroep getoetst. Deze analyses zijn te vinden in Bijlage 

3. Voor geen enkele beroepsgroep uit dit onderzoek is een significant verband gevonden tussen de 

grootte van de organisatie waarin zorgprofessionals werken en de ervaren invloed van 

zorgverzekeraars. Ook zijn er geen directe effecten gevonden van de variabele Organisatiegrootte  op 

de afhankelijke variabelen uit deze studie. 
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Invloed zorgverzekeraar zeer groot Odds ratio 95% interv. 
 

Odds ratio 95% interv. 

Kleine organisatie (referentie) 
     Middelgrote organisatie 1,15 0,88  1,52 

 
1,06 0,8 - 1,4 

Grote organisatie 0,98 0,74 - 1,29 
 

0,95 0,72 - 1,26 

Tandarts (referentie) 
     Apotheker 11,75* 7,32 - 18,85 

 
12,9* 7,67 - 21,64 

Huisarts 1,84* 1,35 - 2,49 
 

1,79* 1,31 - 2,45 

Medisch specialist 1,91* 1,44 - 2,54 
 

2,14* 1,57 - 2,93 

Vrouw 
   

0,98 0,75 - 1,27 

Ledenpanel 
   

1,03 0,77 - 1,37 

Fte 
   

1,14 0,59 - 2,22 

Leeftijd 
   

0,98* 0,97 - 0,99 

Loondienst 
   

0,7* 0,52 - 0,94 

      Pseudo R2 0.07 
  

0.08 
                              * p≤ .05                        

Tabel 10. Logistische regressie analyse hypothese 3. Verband tussen organisatiegrootte en ervaren 

invloed van zorgverzekeraars(n=1410)   

4.4 Ontwikkelingen in vertrouwen door de tijd heen 

In Figuur 8 is het vertrouwen van medische professionals in de goede intenties van zorgverzekeraars 

getoond. Van de respondenten die in 2006 waren opgenomen in de steekproef, gaf 69,8 procent aan 

een klein of zeer klein vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars te hebben. Hiermee lag 

het percentage respondenten dat aangaf een klein of zeer klein vertrouwen te hebben in de goede 

intenties van zorgverzekeraars in 2014 10 procent hoger dan in 2006. Voornamelijk het percentage 

respondenten dat stelde een zeer klein vertrouwen in zorgverzekeraars te hebben is sterk toegenomen. 

In 2006 gaf 24,7 procent van de respondenten aan een zeer klein vertrouwen in de goede intenties van 

zorgverzekeraars te hebben, in 2014 was dit 39 procent.       

 Als de verschillende beroepsgroepen met elkaar worden vergeleken, valt op dat voor alle 

beroepsgroepen geldt dat het vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars lager is in 2014 

dan in 2006. Het vertrouwen van apothekers in de goede intenties van zorgverzekeraars is het sterkst 

afgenomen. In 2014 lag het percentage apothekers dat aangaf een klein of zeer klein vertrouwen te 

hebben in de goede intenties van zorgverzekeraars 19 procent hoger dan in 2006. De kleinste stijging 

in het percentage respondenten dat aangaf een klein of zeer klein vertrouwen in de goede intenties van 

zorgverzekeraars te hebben is zichtbaar voor huisartsen. Sinds 2006 is het percentage huisartsen dat 

aangaf een klein of zeer klein vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars te hebben met 4 

procent gestegen.           

 Uit een t-toets blijkt dat het percentage respondenten dat vertrouwen heeft in de goede 

intenties van zorgverzekeraars in 2014 significant lager is dan in 2006 (t: 4,24 p <.05). Niet voor alle 

beroepsgroepen geldt dat het percentage respondenten dat vertrouwen heeft in de goede intenties van 
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zorgverzekeraars in 2014 significant lager is dan in 2006. Voor huisartsen  (t: 0,30 p > .05) en medisch 

specialisten (t: 0,98 p > .05) is geen significant verschil tussen beide groepen gevonden. Onder 

apothekers (t: 3,22 p <.05), fysiotherapeuten (t: 2,60 p <.05) en tandartsen(t: 2,61 p <.05) lag het 

percentage respondenten dat vertrouwen had in de goede intenties van zorgverzekeraars in 2014 wel 

significant lager dan in 2006. Hypothese 4a is: Het vertrouwen in de goede intenties van 

zorgprofessionals in zorgverzekeraars is de afgelopen jaren afgenomen. Doordat het vertrouwen van 

medische professionals in de goede intenties van zorgverzekeraars in 2014 lager was dan 2006, maar 

het vertrouwen niet binnen alle beroepsgroepen is gedaald, kan deze hypothese gedeeltelijk worden 

bevestigd.  

 

Figuur 8. Vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars vergeleken tussen 2006 en 2014 

(n=2333) 

In Figuur 9 is het vertrouwen van medische professionals in de deskundigheid van zorgverzekeraars 

getoond. In 2006 gaf 64,1 procent van de respondenten aan een klein of zeer klein vertrouwen in de 

deskundigheid van zorgverzekeraars te hebben. In 2014 was dit percentage 9,5 procent hoger. Net als 

bij het vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars, is voornamelijk het percentage 

respondenten dat aangaf een zeer klein vertrouwen in zorgverzekeraars te hebben sterk gestegen. In 

2006 gaf 20,5 procent van de respondenten aan een zeer klein vertrouwen in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars te hebben. In 2014 lag dit percentage op 30,2 procent.     

 Onder fysiotherapeuten is de stijging in het percentage respondenten dat aangaf een zeer klein 

of klein vertrouwen te hebben in de deskundigheid van zorgverzekeraars het grootst. In 2014 lag het 

percentage fysiotherapeuten dat een klein of zeer klein vertrouwen in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars had 14 procent hoger dan  in 2006. Voor huisartsen is geen duidelijke ontwikkeling 

van het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars zichtbaar. Onder de huisartsen die in 
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2014 hebben deelgenomen is het percentage respondenten dat aangeeft een klein of zeer klein 

vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars te hebben nagenoeg gelijk aan dat van 2006. 

 Een t-toets laat zien dat het percentage dat vertrouwen heeft in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars in 2014 significant lager is dan in 2006 (t: 3,97 p <.05). Als de verschillende 

beroepsgroepen met elkaar worden vergeleken, wordt er voor apothekers (t: 2,00  p <.05), 

fysiotherapeuten (t: 2,85 p <.05), medisch specialisten (t: 2,10  p <.05) en tandartsen (t: 2,41 p <.05) 

een significant lager vertrouwen in 2014 gevonden dan in 2006.  Onder huisartsen (t: -0,17 p > .05) is 

tussen 2006 en 2014 geen significant verschil gevonden voor het vertrouwen in de deskundigheid van 

zorgverzekeraars. Hypothese 4b is: Het vertrouwen in de deskundigheid van zorgprofessionals in 

zorgverzekeraars is de afgelopen jaren afgenomen. Doordat het vertrouwen van medische 

professionals in de deskundigheid van zorgverzekeraars in 2014 lager was dan 2006, maar het 

vertrouwen niet binnen alle beroepsgroepen is gedaald, kan deze hypothese gedeeltelijk worden 

bevestigd.  

 

Figuur 9. Vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars vergeleken tussen 2006 en 2014 

(n=2333) 

4.5 Overzicht resultaten 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars momenteel 

erg laag is. Voor zowel het vertrouwen in de goede intenties als het vertrouwen in de deskundigheid 

van zorgverzekeraars, geldt dat meer dan driekwart van de medische professionals aangeeft een klein 

of zeer klein vertrouwen in zorgverzekeraars te hebben. Naarmate respondenten een grotere invloed 

ervaren van zorgverzekeraars hebben zij minder kans om vertrouwen te hebben in zowel de goede 

intenties als de deskundigheid van zorgverzekeraars. Respondenten die in een beroepsgroep werkzaam 

zijn waar zorgverzekeraars minder sterk gebruik maken van hun marktmacht, hebben minder kans om 
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een zeer grote invloed van zorgverzekeraars op het werk te ervaren. Deze respondenten hebben echter 

niet meer kans om vertrouwen in de goede intenties of de deskundigheid van zorgverzekeraars te 

hebben. Respondenten die in een middelgrote- of grote organisatie werken hebben niet meer kans om 

een zeer grote invloed van zorgverzekeraars op het werk te ervaren dan respondenten die in een kleine 

organisatie werkzaam zijn. Het vertrouwen in zowel de goede intenties als deskundigheid van 

zorgverzekeraars is de afgelopen jaren gedaald. Er is een significant verschil gevonden tussen het 

aantal respondenten dat in 2006 aangaf een klein of zeer klein vertrouwen in zorgverzekeraars te 

hebben en het percentage dat in 2014 voor één van de categorieën koos. Voor huisartsen is echter geen 

daling van het vertrouwen in zorgverzekeraars geconstateerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

5. Conclusie 

Onder medische professionals is verzet ontstaan tegen de invloed van zorgverzekeraars binnen het 

Nederlandse zorgstelsel. Alle actoren binnen het zorgstelsel streven bepaalde doelen na (Cruess & 

Cruess, 2008). De doelstellingen van zorgverzekeraars en medische professionals conflicteren in 

potentie met elkaar. Een toenemende invloed van zorgverzekeraars op het werk van medische 

professionals zou ertoe kunnen leiden dat medische professionals minder goed in staat zijn om hun 

eigen belangen te verwezenlijken. Een grote invloed van zorgverzekeraars binnen het professionele 

domein zou daarom kunnen leiden tot een afnemend vertrouwen in zorgverzekeraars. Vertrouwen kan 

onderscheiden worden in vertrouwen in de goede intenties en in de deskundigheid van een bepaalde 

actor (Calnan & Rowe, 2008). In deze studie is onderzocht in hoeverre medische professionals 

vertrouwen hebben in zorgverzekeraars en hoe dit vertrouwen kan worden verklaard. Daarom is als 

hoofdvraag gesteld: In hoeverre hebben medische professionals vertrouwen in zorgverzekeraars en 

hoe kan variatie in dit vertrouwen worden verklaard?      

 Het antwoord op de deelvraag: In hoeverre hebben medische professionals op dit moment 

vertrouwen in zorgverzekeraars? is dat medische professionals in Nederland over het algemeen weinig 

vertrouwen hebben in zorgverzekeraars. Bijna 80 procent van de medische professionals geeft aan een 

klein of zeer klein vertrouwen te hebben in de goede intenties van zorgverzekeraars. Ook in de 

deskundigheid van zorgverzekeraars hebben medische professionals weinig vertrouwen. Bijna 75 

procent van de professionals geeft aan een klein of zeer klein vertrouwen in zorgverzekeraars te 

hebben. Minder dan vier procent van de professionals stelt dat het vertrouwen in de goede intenties of 

deskundigheid in zorgverzekeraars groot of zeer groot is. Tandartsen hebben het minste vertrouwen in 

zowel de goede intenties als de deskundigheid van zorgverzekeraars. Huisartsen hebben van de 

onderzochte beroepsgroepen het meeste vertrouwen in zowel de goede intenties als deskundigheid van 

zorgverzekeraars.          

 De tweede deelvraag is: Hoe kunnen verschillen tussen professionals in de mate van 

vertrouwen in zorgverzekeraars worden verklaard? Als antwoord kan worden gegeven dat het 

vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars gedeeltelijk kan worden verklaard door de 

invloed die zij ervaren van zorgverzekeraars op het werk. Naarmate de ervaren invloed van 

zorgverzekeraars op het werk toeneemt, hebben zij meer kans om geen vertrouwen te hebben in zowel 

de goede intenties als de deskundigheid van zorgverzekeraars.     

 Naarmate medische professionals in een beroepsgroep werken waar zorgverzekeraars in 

mindere mate gebruik maken van hun marktmacht, hebben zij een kleinere kans om een zeer grote 

invloed op hun werkzaamheden te ervaren door zorgverzekeraars. Zoals verwacht werd hebben 

tandartsen de kleinste kans om een zeer grote invloed van zorgverzekeraars op het werk te ervaren, en 

apothekers de grootste kans. Desondanks hebben professionals uit beroepsgroepen waar de 
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marktmacht van zorgverzekeraars kleiner is, geen grotere kans om vertrouwen in zorgverzekeraars te 

hebben. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er voor tandartsen mogelijk sprake is van een omgekeerd 

effect. Doordat tandartsenzorg niet in het basispakket van verzekeraars zit, hebben tandartsen minder 

prioriteit om een contract met een zorgverzekeraar af te sluiten. Als het vertrouwen in 

zorgverzekeraars laag is, zullen tandartsen proberen de invloed van zorgverzekeraars op het werk zo 

laag mogelijk te houden. Er is er geen aanleiding gevonden om aan te nemen dat de organisatiegrootte 

waarin medische professionals werken van invloed is op de mate van vertrouwen in zorgverzekeraars. 

Er is zelfs geen aanleiding gevonden om aan te nemen dat professionals een kleinere kans hebben om 

zeer veel invloed van zorgverzekeraars te ervaren naarmate zij in een grotere organisatie werken. 

 De derde deelvraag is: In hoeverre is het vertrouwen van medische professionals in 

zorgverzekeraars in de afgelopen jaren veranderd? Als antwoord op deze deelvraag kan worden 

gegeven dat het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars in 2014 lager is dan in 

2006. Niet voor alle beroepsgroepen is echter een daling van vertrouwen gevonden. Er is geen reden 

gevonden om aan te nemen dat het vertrouwen van huisartsen in de goede intenties of de 

deskundigheid in 2014 lager is dan in 2006. Voor medisch specialisten geldt dat er wel aanleiding is 

gevonden om aan te nemen dat het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars is gedaald, 

maar niet dat het vertrouwen in de goede intenties van zorgverzekeraars gedaald zou zijn. Een 

mogelijke verklaring voor de verschillen in de ontwikkeling van vertrouwen tussen de verschillende 

beroepsgroepen, is dat de invloed van zorgverzekeraars op het werk in de ene beroepsgroep sneller 

gestegen kan zijn dan in de andere. In het professionele domein van voornamelijk apothekers maar 

ook fysiotherapeuten is de invloed van zorgverzekeraars de afgelopen jaren relatief sterk gestegen 

(NZa, 2014-2). De daling in het vertrouwen van tandartsen in zorgverzekeraars kan hierdoor echter 

niet worden verklaard.          

 Als antwoord op de hoofdvraag kan worden gesteld dat het vertrouwen van medische 

professionals in zorgverzekeraars laag is. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de invloed die 

zorgverzekeraars op het werk van professionals uitoefenen. Als professionals een zeer grote invloed 

ervaren van zorgverzekeraars, hebben zij meer kans om een laag vertrouwen in zorgverzekeraars te 

hebben. De marktmacht van de zorgverzekeraar per beroepsgroep en de organisatiegrootte waarin 

gewerkt wordt hebben niet de veronderstelde invloed op het vertrouwen van medische professionals in 

zorgverzekeraars. De afgelopen jaren is het vertrouwen in zorgverzekeraars van medische 

professionals in de meeste beroepsgroepen afgenomen. De doelstelling van dit onderzoek was inzicht 

geven in de verhouding tussen zorgprofessionals en zorgverzekeraars, door het vertrouwen van 

zorgprofessionals in zorgverzekeraars te analyseren. Doordat het vertrouwen van zorgprofessionals in 

zorgverzekeraars inzichtelijk is gemaakt en de mechanismen achter dit verschijnsel gedeeltelijk in 

kaart zijn gebracht kan gesteld worden dat de doelstelling grotendeels behaald is.   

 Een sterk punt van deze studie is de theoretische benadering die gebruikt is om de mate van 
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vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars te verklaren. Om het vertrouwen van 

medische professionals in zorgverzekeraars inzichtelijk te maken was een nieuwe theoretische 

benadering nodig. Eerder onderzoek naar vertrouwen binnen het professionele domein richtte zich 

voornamelijk op vertrouwen van andere actoren in professionals, in plaats van het vertrouwen van 

professionals in andere actoren. Het tweede positieve punt aan deze studie is de dataset waarmee 

gewerkt is. Door gebruik te maken van data van het project ‘Professies en de toekomst’ van het 

NIVEL, was het mogelijk om de analyses over een grote en representatieve groep medische 

professionals uit te voeren. Ook de maatschappelijke relevantie is een sterk punt van dit onderzoek. De 

afgelopen maanden is er in zowel de politiek, de media als binnen het professionele domein veel 

aandacht geweest voor de rol van zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel. Deze studie kan helpen om 

de rol van vertrouwen binnen deze discussie inzichtelijk te maken.     

 Als beperking van dit onderzoek kan worden genoemd dat de richting van het verband tussen 

de ervaren invloed op het werk en het vertrouwen in zorgverzekeraars moeilijk kan worden 

vastgesteld. Het is mogelijk dat professionals als gevolg van hun lage mate van vertrouwen, meer 

invloed op hun werkzaamheden ervaren van zorgverzekeraars. De ervaren invloed op het werk door 

zorgverzekeraars zou in dat geval meer een psychologisch effect zijn dat voortkomt uit het lage 

vertrouwen. Een andere beperking van deze studie is de manier waarop de organisatiegrootte waarin 

professionals werken is gemeten. De organisatiegrootte van medische professionals is niet bij alle 

beroepsgroepen op dezelfde wijze gemeten. Voor fysiotherapeuten bleek het zelfs onmogelijk om de 

organisatiegrootte op een adequate manier vast te stellen. Een derde beperking van dit onderzoek is de 

manier waarop is getoetst of er een verandering in het vertrouwen van medische professionals in 

zorgverzekeraars bestaat tussen de momenten van dataverzameling. Doordat er sprake was van twee 

verschillende groepen respondenten kunnen er selectie-effecten zijn ontstaan tussen de twee 

verschillende steekproeven. Een oplossing was geweest om gebruik te maken van longitudinale data. 

Hierbij wordt voor verschillende momenten van dataverzameling dezelfde groep respondenten 

gebruikt.            

 Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om onderzoek te doen naar andere 

mechanismen die het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars kunnen verklaren. 

Het is denkbaar dat er meer mechanismen zijn die de mate van vertrouwen van medische professionals 

in zorgverzekeraars verklaren. In dit onderzoek is bijvoorbeeld al aanleiding gevonden om aan te 

nemen dat medische professionals in loondienst meer kans hebben om vertrouwen in de goede 

intenties van zorgverzekeraars te hebben dan professionals die vrijgevestigd zijn, maar dit niet opgaat 

voor het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverzekeraars. In verder onderzoek zou het 

interessant zijn om de werking van dit mechanisme uit te diepen. Ook zou het interessant zijn om het 

vertrouwen van zorgverzekeraars in medische professionals te analyseren. In deze studie is 

beargumenteerd dat de lage mate van vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars 
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gedeeltelijk kan worden verklaard door de invloed die zorgverzekeraars uitoefenen binnen het 

professionele domein. Het zou interessant zijn om te kijken of zorgverzekeraars meer vertrouwen 

hebben in medische professionals dan omgekeerd. Enerzijds zou op basis van de gebruikte literatuur in 

dit onderzoek verwacht kunnen worden dat als zorgverzekeraars hun eigen belangen niet goed kunnen 

verwezenlijken, het vertrouwen in medische professionals zal dalen. Anderzijds is het kunnen 

verwezenlijken van doelstellingen binnen de talrijke literatuur over professies niet genoemd als 

mechanisme wat het vertrouwen in professionals beïnvloed. In vervolg onderzoek kan worden 

onderzocht of dit mechanisme dat voor professionals verbonden is met de mate van vertrouwen in 

zorgverzekeraars, ook samenhangt met de mate van vertrouwen van zorgverzekeraars in medische 

professionals.  
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6. Beleidsaanbevelingen 

Uit deze studie blijkt dat het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars momenteel 

erg laag is. De ervaren invloed van zorgverzekeraars op het werk van medische professionals 

beïnvloedt dit vertrouwen in negatieve zin. Er is reden om aan te nemen dat als medische professionals 

weinig vertrouwen hebben in zorgverzekeraars, dit negatieve gevolgen kan hebben voor de zorgsector. 

Als in een principal-agent situatie een principal veel eisen stelt aan de relatie met de agent, zullen er 

verborgen kosten optreden (Falk & Kosveld, 2006). Concreet voor de zorgsector kan dit leiden tot 

verminderde motivatie, het ontstaan van cynisme bij medische professionals en een lagere kwaliteit 

van geleverde zorg (Gould, 2001; Hall, 2005). Deze verborgen kosten kunnen de doelstelling van de 

overheid om een betaalbare, toegankelijke en doelmatige gezondheidszorg te garanderen 

(Rijksoverheid, 2015)  in gevaar brengen.       

 De mogelijke negatieve effecten die verbonden zijn met een sterke invloed van 

zorgverzekeraars geven aanleiding om te stellen dat de invloed van zorgverzekeraars binnen het 

professionele domein sterk moet worden verkleind. Deze conclusie staat echter in contrast met het 

veranderende beeld van professionals binnen de samenleving. In veel samenlevingen is de afgelopen 

decennia de vraag gesteld of een marktordening waarin professies een gedeelte van de markt 

afbakenen, als gewenste situatie dient te worden beschouwd (Arts et al, 2001). Er is steeds meer 

aandacht voor de negatieve gevolgen die professies op een samenleving kunnen hebben. Professies 

leiden niet alleen tot kwaliteitsverhoging en –bewaking, maar kunnen ook leiden tot kartelvorming, 

prijsopdrijving en een gebrek aan innovatie (Lulolfs, 1983; Arts et al, 2001; Van den Heuvel, 

Reijnders & Lanckers, 2004; Castellani & Hafferty, 2006). Op basis van deze benadering kan juist 

worden gesteld dat beperking van het professionele domein benodigd is om een betaalbare, 

toegankelijke en doelmatige gezondheidszorg te garanderen zoals de overheid beoogt (Rijksoverheid, 

2015).            

 Er valt op basis van deze benaderingen te beargumenteren dat zowel een sterke afbakening 

van het professionele domein door professionals als een sterke invloed van zorgverzekeraars binnen 

het professionele domein een negatieve invloed op de doelstellingen van de overheid kan hebben. 

Gezien de actualiteit van het onderwerp, leidt een keuze tussen één van beide benaderingen er al snel 

toe dat er bij stellige aanbevelingen een politieke kleur moet worden gekozen. Over de wenselijkheid 

en effectiviteit van een sterke invloed van zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel en het belang van 

marktwerking in de zorg in het algemeen lopen de meningen uiteen. Deze discussie valt echter buiten 

het bereik van dit onderzoek.         

 Belangrijk om te realiseren is dat er in de relatie tussen medische professionals en 

zorgverzekeraars sprake is van een economische relatie (NZa, 2014-2). Binnen deze relatie streven 

beide actoren hun eigen belangen na. Als de invloed van een van beide partijen zo groot is dat deze 
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actor in staat is enkel zijn eigen belangen na te streven, zal het vertrouwen van de andere actor dalen 

(Farell, 2004). Om het vertrouwen van medische professionals in zorgverzekeraars te vergroten, zullen 

zij daarom in staat moeten zijn om hun eigen belangen na te kunnen streven.    

 Momenteel streeft de overheid ernaar om samenwerking tussen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders te beperken (NZa, 2014-2). Als zorgverzekeraars een sterke marktmacht hebben, 

krijgen zij de ruimte om scherp in te zetten tijdens onderhandelingen, en zo de kosten van de 

gezondheidszorg terug te dringen (NZa, 2014-2). Op deze wijze moet voor een zo laag mogelijke prijs, 

zo goed mogelijke zorg worden gegarandeerd. Er bestaat voor zorginkopers hierdoor een sterke 

financiële prikkel bij het inkopen van zorg. Op deze manier kan echter het vertrouwen van medische 

professionals worden aangetast, indien zij niet in staat zijn om hun eigen belangen na te streven. 

 Medische professionals beschikken wat betreft hun vakgebied over specifieke kennis (o.a. 

Arts et al, 2001). Hierdoor worden zij in staat geacht om beter over hun eigen werkzaamheden te 

kunnen oordelen dan patiënten en derde partijen zoals zorgverzekeraars. Als gevolg van de 

kennisachterstand waarover derde partijen beschikken zijn zij doorgaans niet goed in staat om de 

kwaliteit van het geleverde werk van professionals te beoordelen. Als zorgverzekeraars een sterkere 

invloed uitoefenen binnen het professionele domein is het daarom denkbaar dat zij niet in staat zijn om 

de juiste beslissingen te nemen die tot een betaalbare, toegankelijke en doelmatige gezondheidszorg 

leiden.            

 In de economische literatuur is veel geschreven over ideale governance vormen binnen 

economische relaties.  Hoe de relatie tussen koper en verkoper het best vorm kan krijgen is afhankelijk 

van verschillende factoren. In de basis kunnen drie vormen van governance onderscheiden worden 

(Pronk & Van Raaij, 2012).  In een ‘make’ situatie heeft de inkopende partij een verregaande invloed 

over de leverende partij. Een ‘buy’ situatie staat voor een klassieke marktrelatie zonder specifieke 

machtsverhoudingen en in een ‘ally’ situatie ontstaat een partnership tussen de inkopende en de 

leverende partij.  De huidige relatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders lijkt het sterkst op een 

‘make’ situatie. De zorgverzekeraar heeft als inkopende partij een sterke invloed over de 

zorgaanbieder als leverende partij. Ook verticale integratie hoort bij een ‘make’ situatie, omdat de 

zorgaanbieder in dat geval eigendom is van de inkopende partij.     

 De vraag is echter of een ‘make’ situatie de ideale governance vorm is om een betaalbare, 

toegankelijke en doelmatige gezondheidszorg te creëren. De relatie tussen zorgverzekeraar en 

zorgaanbieder wordt gekenmerkt door verschillende eigenschappen. Zo is er sprake van een hoog 

transactievolume, een hoge onzekerheid, een risico op moral hazard als gevolg van de informatie 

asymmetrie en een redelijke afhankelijkheid van elkaar (Pronk & Van Raaij, 2012). Op basis van de 

transactiekostentheorie (Williamson, 1975) zou gezien de kenmerken van de relatie tussen 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders een partnership een effectievere governance vorm zijn. Algemene 

voordelen van een partnership kunnen op korte termijn een verbetering van kwaliteit, een betere 
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onderlinge afstemming en kostenreductie zijn (Goffin et al 2006; Pronk & Van Raaij, 2007). Op de 

lange termijn kan een partnership leiden tot innovatie, toegang tot schaarse middelen, het sneller 

oplossen van problemen en het leren van elkaar (Goffin et al 2006; Pronk & Van Raaij, 2007).   

 Op basis van deze literatuur wordt aangeraden dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders sterker 

inzetten op onderlinge partnerships. Op deze manier kunnen zorgverzekeraars beter gebruik maken 

van de specifieke kennis waarover medische professionals beschikken en zijn beide actoren beter in 

staat om hun eigen belangen te verwezenlijken. Er kan worden verwacht dat als zorgaanbieders beter 

in staat zijn om hun eigen belangen te verwezenlijken, het vertrouwen in zorgverzekeraars zal stijgen. 

Hierdoor worden ook de verborgen kosten zoals gesteld door Falk & Kosveld (2006) teruggedrongen. 

Op deze wijze kan de doelstelling van de overheid om een betaalbare, toegankelijke en doelmatige 

gezondheidszorg te garanderen beter bereikt worden.       

 Om partnerships tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken dienen enkele 

stappen te worden gezet. Allereerst dienen er mogelijkheden te worden geschept om 

vertrouwensrelaties tussen zorgverzekeraars en medische professionals te kunnen realiseren. Zoals 

eerder gesteld worden in het huidige politieke klimaat vertrouwensrelaties tussen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders beperkt om marktwerking in de zorgsector te verwezenlijken. Er lijkt echter juist 

ruimte geboden te moeten worden voor vertrouwensrelaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

om de doelstellingen van de overheid te kunnen verwezenlijken. Als tweede stap moeten 

zorgverzekeraars en de brancheorganisaties van de verschillende medische beroepsgroepen met elkaar 

in gesprek gaan. In de huisartsen zorg is reeds een dergelijk debat tussen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders georganiseerd (Arts en Auto, 2015). In deze gesprekken moet duidelijk naar voren 

komen waar de onvrede van beide partijen wordt ervaren binnen de huidige contractrelatie. Op basis 

van de uitkomsten van deze gesprekken moet het voor zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders 

duidelijk worden wat de wederzijdse belangen zijn en hoe deze kunnen worden verwezenlijkt. Als 

derde stap kunnen de brancheorganisaties en zorgverzekeraars mogelijk onderling afspraken maken 

over hoe de contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars globaal dienen te worden opgesteld. 

Hierdoor kunnen beide actoren voor hen onacceptabele voorwaarden uitsluiten van de 

contractonderhandelingen. Een voordeel van deze stap is dat dit het vertrouwen tussen 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders kan vergroten. Een belangrijk nadeel is dat het de marktprikkel 

mogelijk meer dan door de overheid wordt gewenst uit het zorgstelsel kan halen. Als er teveel 

onderdelen van de contractonderhandelingen vooraf worden vastgelegd, kan het concept 

marktwerking binnen de gezondheidszorg gedeeltelijk verdwijnen.     

 Concluderend kan worden gesteld dat de band tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

voornamelijk als economische relatie dient te worden beschouwd. Binnen deze economische relatie 

moet er door zorgverzekeraars sterker worden ingezet om partnerships aan te gaan met 

zorgaanbieders. Op deze wijze zullen zowel medische professionals als zorgverzekeraars (gedeeltelijk) 
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in staat zijn om hun belangen na te streven. Hierdoor kan het vertrouwen van medische professionals 

in zorgverzekeraars worden vergroot, en kunnen mogelijke verborgen kosten van het huidige systeem 

worden tegengegaan.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Tabel volledige respons  

In de onderstaande tabel is de volledige respons van de vragenlijst weergegeven. De wijze van interpretatie van de tabel is gelijk aan de wijze van 

interpretatie van Tabel 1 zoals opgenomen in dit onderzoek. In deze tabel is echter ook inzicht gegeven in de respons op het moment voordat de 

reminders verstuurd zijn.  

 

  Voor 1e reminder (2-7-2014) Voor 2e reminder (10-7-2014) Eindrespons

Verstuurd Vervallen 

Niet meer in 

beroep Begonnen Afgerond

Percentage 

Begonnen

Percentage 

Afgerond

Niet meer 

in beroep Begonnen Afgerond

Percentage 

Begonnen

Percentage 

Afgerond

Niet 

meer in 

beroep BegonnenAfgerond

Percentage 

Begonnen

Percentage 

Afgerond

Apothekers 883 6 6 68 47 8% 5% 13 121 85 14% 10% 38 198 140 23% 16%

Medisch specialisten 1761 18 14 250 224 14% 13% 23 382 341 22% 20% 64 573 511 33% 29%

Fysiotherapeuten 1249 6 10 225 206 18% 17% 16 384 342 31% 28% 45 524 464 42% 37%

Huisartsen 1250 7 12 200 182 16% 15% 17 292 254 23% 20% 56 417 366 34% 29%

Dierenartsen 545 0 5 70 61 13% 11% 11 101 83 19% 15% 25 152 130 28% 24%

Tandartsen 1250 9 17 200 171 16% 14% 32 304 260 24% 21% 79 464 391 37% 32%

Totaal 6 professies 6938 46 64 1013 891 15% 13% 112 1584 1365 23% 20% 307 2328 2002 34% 29%
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Bijlage 2: Logistische regressie representativiteit.  

In de onderstaande tabel is de logistische regressie analyse van de respons weergegeven zoals 

besproken in hoofdstuk 3.1.3. De afhankelijke variabele in de analyse is de variabele respons, 

waarbij geen deelname aan de vragenlijst de waarde 0 is, en wel onderzoek de waarde 1. De n 

is 6938, het totaal aantal aangeschreven respondenten.  

 

    

Respons (0=niet) (1=wel) Odds ratio 95% interv. 

   Vrouw 1,02 0,91 - 1,15 

Ledenpanel 2,81* 2,51 - 3,14 

Leeftijd 18_29 0,69* 0,51 - 0,92 

Leeftijd 30_34 0,84 0,65 - 1,08 

Leeftijd 35_39 0,84 0,67 - 1,06 

Leeftijd 40_44 (referentie) 
  Leeftijd 45_49 0,93 0,74 - 1,18 

Leeftijd 50_54 1,13 0,90 - 1,41 

Leeftijd 55_59 1,22 0,99 - 1,51 

Leeftijd 60_64 1,37* 1,10 - 1,70 

Leeftijd 65+ 1,18 0,94 - 1,49 

Loondienst 0,97 0,85 - 1,10 

Tandarts (referentie) 
  Apotheker 0,69* 0,56 - 0,85 

Dierenarts 0,65* 0,52 - 0,81 

Fysiotherapeut 0,9 0,76 - 1,06 

Huisarts 0,61* 0,51 - 0,72 

Medisch specialist 0,55* 0.47 - 0,65 

   Pseudo R2  .06 
                                                                                                           * p≤ .05                                                                                                       
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Bijlage 3:  Invloed organisatiegrootte op vertrouwen in zorgverzekeraars per beroepsgroep.  

 

In de onderstaande tabellen is per beroepsgroep getoetst of de organisatiegrootte waarin professionals 

werkzaam zijn verband houdt met de mate van vertrouwen die zij hebben in de goede intenties en 

deskundigheid van zorgverzekeraars. De mediatie-analyse is op dezelfde wijze uitgevoerd als de 

algemene analyse die in het onderzoek is opgenomen. Per beroepsgroep is in de eerste tabel het 

verband tussen organisatiegrootte en de ervaren invloed van zorgverzekeraars op het werk getoetst. In 

de tweede tabel is het verband tussen organisatiegrootte en het vertrouwen in zorgverzekeraars getest. 

In het tweede model van deze tabel is de invloed van zorgverzekeraars toegevoegd. Meer informatie 

over de interpretatie van de mediatie-analyse is te vinden in hoofdstuk 3.3.  

Apothekers (n=146) 

 
                    Model 1 

Invloed zorgverzekeraar Odds ratio 95% interv. 

Middelgrote organisatie 1,65 0,54 - 5,01 

Grote organisatie 0,71 0,23 - 2,13 

Vrouw 0,83 0,3 - 2,29 

Ledenpanel 0,55 0,2 -1,48 

Fte 4,7 0,42-43,11 

Leeftijd 0,95* 0,9 - 0,99 

Loondienst 0,21* 0,07 -0,64 

   Pseudo R2 0.11 
 * p≤ .05 

Huisartsen (n=370) 

 
                    Model 1 

Invloed zorgverzekeraar Odds ratio 95% interv.  

Middelgrote organisatie 0,75 0,64 - 1,55 

Grote organisatie 0,75 0,53 - 1,3 

Vrouw 0,82 0,71 - 1,65 

Ledenpanel 1,55 0,59 - 1,76 

Fte 1,08 0,22 - 2,69 

Leeftijd 0,98 0,97 - 1,01 

Loondienst 0,6 0,6 1,28 

   Pseudo R2            0.02 
        * p≤ .05                         
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Medisch specialisten (n=497) 

                   

 
                    Model 1 

Invloed zorgverzekeraar Odds ratio 95% interv. 

Middelgrote organisatie 0,99 0,64 -1,55 

Grote organisatie 0,83 0,53 - 1,3 

Vrouw 1,08 0,71 - 1,65 

Ledenpanel 1,02 0,59 - 1,76 

Fte 0,76 0,22- 2,69 

Leeftijd 0,99 0,97 - 1,01 

Loondienst 0,87 0,6 1,28 

   Pseudo R2            0.00 
                                                                                                               * p≤ .05                         

Tandartsen (n=397) 

 

                                                                                                              * p≤ .05                         

 
                    Model 1 

Invloed zorgverzekeraar Odds ratio 95% interv.  

Middelgrote organisatie 1,65 0,94 - 2,89 

Grote organisatie 1,67 0,88 - 3,16 

Vrouw 1,03 0,58 - 1,83 

Ledenpanel 0,92 0,56 - 1,48 

Fte 1,22 0,38 - 3,99 

Leeftijd 0,98 0,96 - 1 

Loondienst 0,55 0,18 - 1,69 

   Pseudo R2 0.03 
 


