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Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda 
 

Inleiding:  

 

In het kader van het project economische barometer is in 2012 gekozen voor het onderwerp 

zorgverlening en vooral het gebruik van de zorgverleners, de informatie die wordt ingewonnen door 

patiënten om tot een keuze van een zorgverlener te komen en welke factoren uiteindelijk bepalen 

om tot een keuze van een zorgverlener te komen. Dit leidt tot de probleemstelling van dit onderzoek: 

welke factoren spelen een rol bij de keuze van een zorgverlener bij de consumenten in Breda. Bij de 

het tot stand komen van dit project ben ik speciale dank verschuldigd aan de Gemeente Breda in de 

personen van Ton van der Linden en Mariken Dörr. 

 

 

1. Opzet onderzoek 

 

Om één en ander te kunnen onderzoeken is de probleemstelling verdeeld in de volgende zes 

deelvragen: 

 

1. Van welke zorgverleners wordt in Breda gebruik gemaakt? 

2. Welke rol speelt informatievoorziening bij de keuze van een zorgverlener? 

3. Via welke kanalen komt men uiteindelijk tot een zorgverlener? 

4. Welke factoren bepalen de uiteindelijke keuze van een zorgverlener? 

5. In hoeverre laten consumenten zorgverlening achterwege in verband met kosten? 

6. In hoeverre nemen mensen zelf initiatieven om hun gezondheid te verbeteren? 

 

Eén en ander wordt uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau en in dit rapport weergegeven voor 

zover het statistisch significante verschillen betreft. 

 

 

2. Uitwerking onderzoek 

 

2.1 Uitvoering 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door studenten van de propedeuse opleiding commerciële economie in 

april 2012 onder 264 respondenten. Het betreft hier een schriftelijke enquête. Omdat het een 

selecte steekproef betreft is ervoor gekozen deze op verschillende locaties in Breda af te nemen te 

weten: Hoge Vucht, Vlieren, Schorsmolen en op een aantal locaties in het centrum van Breda.  

Verder zijn in de enquête achtergrondvariabelen opgenomen.  

 

 

2.2 Representativiteit 

 

Dit bestand bestaat voor 52,3% uit mannen en 47,7% uit vrouwen. De leeftijdsverdeling is 

weergegeven in de volgende tabel: 
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Leeftijd Frequentie 

16 – 24 jaar 31,4% 
25 – 44 jaar 33,7% 
45 – 64 jaar 26,1% 
65 jaar of ouder 6,1% 

 

Voor wat betreft de leeftijdsverdeling zijn jongeren in deze steekproef oververtegenwoordigd (in 

Breda als geheel is dit 14,9% ,bron:CBS) en zijn ouderen ondervertegenwoordigd (in Breda als geheel 

is dit 19,1%, bron: CBS). Dit hangt mede samen met het feit dat er relatief veel studenten zijn 

ondervraagd. 

 

De verdeling qua opleiding binnen deze steekproef is weergegeven in de volgende tabel. 

 

Opleiding Frequentie 

Laag  10,4% 
Midden 65,7% 
Hoog 23,9% 

 

De hoge opleidingen lijken hier oververtegenwoordigd. 

 

Het niet-representatief zijn naar leeftijd als gevolg van de oververtegenwoordiging van de groep 

studenten bepaalt uiteraard de betrouwbaarheid van de conclusies voor de hele populatie inwoners 

van Breda. 
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3. Analyse 

 

3.1 Informatievoorziening 

 

Om een idee te geven waar mensen gebruik van maken in de gezondheidszorg is gevraagd van welke 

zorgdiensten de ondervraagden het laatst jaar gebruik hebben gemaakt. In de volgende tabel is één 

en ander weergegeven.  

 

Van welke zorgdiensten heeft u het afgelopen 
jaar gebruik gemaakt 

Percentage 

Huisarts 67,3% 
Tandarts controle 83,0% 
Tandarts behandeling 36,4% 
Fysiotherapeut 24,2% 
Medisch specialist 18,9% 
Psychische hulp 4,5% 

 

 

De respondenten maken het meest gebruik van de tandarts bij controle en de huisarts. 

 

Op de vraag in hoeverre de respondenten van oordeel zijn dat het zorgaanbod voldoende is 

antwoord 94,4% met ja. Op de vraag in hoeverre er informatie wordt gezocht alvorens voor een 

zorgverlener te kiezen antwoordt 30,0% met ja. 

De reden waarom mensen geen informatie zoeken is voornamelijk dat mensen op voorhand al weten 

naar welke zorgverlener ze willen gaan (63,0%) of niet weten op basis waarvan ze moeten kiezen 

(18,8%) of de informatievoorzienig lastig vinden. In deze steekproef blijkt dat 13,8% niet weet hoe de 

informatie te beoordelen, ook 13,8% meent niet te kunnen beoordelen of de informatie 

betrouwbaar is, 11,3% ziet geen meerwaarde in het zoeken naar extra informatie en 5,0% geeft aan 

niet te weten waar de informatie te vinden is. 

 

In de volgende tabel is weergegeven hoe mensen bij een zorgverlener terecht zijn gekomen (omdat 

hier meerdere antwoorden mogelijk zijn telt dit niet op tot 100%). 

 

Hoe bent u bij de zorgverlener terecht 
gekomen? 

Percentage 

Advies huisarts 31,8% 
Familie, vrienden, kennissen 46,5% 
Zorgverzekeraar 10,5% 
Patiëntenorganisaties 0,4% 
Internet 11,2% 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat de directe omgeving en de huisarts verreweg de belangrijkste factoren zijn 

die bepalen welke zorgverlener men kiest. 
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Verder blijkt dat 62,5% van de respondenten het een beetje eens tot eens is met de stelling dat men 

geen vergelijking weet te maken vanwege onvoldoende informatie. Verder blijkt dat 67,8% het een 

beetje eens tot eens is met de stelling dat vertrouwen in de zorgverlener belangrijker wordt 

gevonden dan de prijs. 

 

Hebben mensen behandelingen achterwege gelaten vanwege de kosten gaf 14,5% aan het 

tandartsbezoek achterwege te hebben gelaten en 13,0% gaf aan de fysiotherapeut over te slaan. 

 

 

3.2 Eigen gezondheid 

 

Op de vraag “hoe gezond vindt u uw manier van leven in het algemeen?” geeft 61,2% als antwoord 

gezond tot zeer gezond. Op de vraag wat kunt u het beste doen om uw gezondheid te verbeteren 

antwoordt 30,9% het verminderen van het gewicht en 18,7% beter met stress en spanningen 

omgaan. 

 

 

3.3 Verdeeld naar leeftijd 

 

Bij het advies van de huisarts bestaat een statistische significant verschil tussen leeftijdsgroepen (p < 

0,05). De percentages zijn weergegeven in de volgende tabel: 

 

Leeftijd Percentage 

16 – 24 jaar 19,0% 
25 – 44 jaar 34,1% 
45 – 64 jaar 36,8% 
65 jaar en ouder 50,0% 

 

 

Uit deze tabel valt te concluderen dat de rol van de huisarts bij het kiezen van een zorgdienst een 

steeds grotere rol gaat spelen naarmate de leeftijd vordert. 

 

Dit lijkt omgekeerd te zijn bij de invloed van de directe omgeving (p = 0,051). Omdat de p-waarde 

hier boven 0,05 ligt moeten we dit formeel verwerpen. 

 

 

Leeftijd Percentage 

16 – 24 jaar 55,7% 
25 – 44 jaar 46,6% 
45 – 64 jaar 44,1% 
65 jaar en ouder 18,8% 

 

Voor wat betreft de invloed van de prijs geldt dat vooral jongeren prijsbewuster lijken te zijn dan 

ouderen (p<0,01) zoals uit de volgende tabel blijkt 
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Leeftijd Percentage 

16 – 24 jaar 35,9% 
25 – 44 jaar 45,3% 
45 – 64 jaar 22,4% 
65 jaar en ouder 13,3% 

 

Voor wat betreft de activiteiten die men zelf kan ondernemen om gezond te blijven valt het verschil 

op tussen het uitvoeren van sport (p < 0,05). 

 

 

Leeftijd Percentage 

16 – 24 jaar 78,3% 
25 – 44 jaar 71,9% 
45 – 64 jaar 59,4% 
65 jaar en ouder 53,3% 

 

Verder het hebben van een goede nachtrust is verschillend naar leeftijd (p < 0,01). 

 

 

Leeftijd Percentage 

16 – 24 jaar 63,9% 
25 – 44 jaar 68,2% 
45 – 64 jaar 87,0% 
65 jaar en ouder 93,8% 
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3.4 Naar opleiding 

 

Het gebruik van de huisarts lijkt bij personen met een hoge opleiding minder te zijn dan bij personen 

met een lage opleiding (59% resp. 70%) maar niet statistisch significant. 

 

Het advies van de huisarts blijkt bij de verschillende opleidingsniveaus verschillend te zijn (p < 0,05).  

 

Op advies van huisarts Percentage 

Laag 50,0% 
Midden 27,1% 
Hoog 36,1% 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat personen met een lage opleiding meer afgaan op het advies van de huisarts 

dan personen met een midden of hoge opleiding.  

 

Bij het advies vanuit de directe omgeving zien we het omgekeerde, zij het niet statistisch significant 

(p = 0,095). Dit is weergegeven in de volgende tabel. 

 

 

Op advies van familie/vrienden/kennis Percentage 

Laag 26,9% 
Midden 50,0% 
Hoog 47,5% 

 

 

 

 

De informatievoorziening voor mensen met een lage opleiding wordt lastiger gevonden dan voor 

mensen met een hoge opleiding. 

 

In hoeverre vindt u het lastig een vergelijking te 
maken tussen zorgverzekeraars 

Percentage 

Laag 42,7% 
Midden 39,3% 
Hoog 19,2% 

 

 

 

In hoeverre mensen hun eigen manier van leven gezond vinden blijkt significant verschillend te zijn 

tussen mensen met verschillende opleiding (p < 0.05). 
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Hoe gezond vindt u uw manier van leven? Percentage 

Laag 48,1% 
Midden 57,6% 
Hoog 77,4% 

 

Mensen met een hoge opleiding blijken zichzelf gezonder te vinden qua levensstijl dan personen met 

een midden en lagere opleiding. 

 

Ditzelfde effect zien we bij de vraag in hoeverre doet u aan sport (p < 0,01). 

 

 

Sport Percentage 

Laag 55,6% 
Midden 63,5% 
Hoog 82,3% 

 

 

Ook is er verschil tussen opleidingsniveau’s als het gaat om de vraag in hoeverre bent u in staat zich 

goed te ontspannen (p < 0,05). Bij de groep met een lage opleiding antwoordt 59,3% met ja, bij de 

midden en hogere opleiding ligt dit rond de 80%. 

 

Ontspanning Percentage 

Laag 59,3% 
Midden 82,2% 
Hoog 77,4% 

 

 

4 Samenvatting en conclusies 

 

Het zorgaanbod wordt in Breda als ruim voldoende gekwalificeerd. Als het gaat om 

informatievoorziening en verwerking weet een één op de vijf deel niet op basis waarvan te kiezen en 

te kunnen beoordelen in hoeverre informatie betrouwbaar is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

er een verschil is in leeftijdsgroepen en opleidingsniveau. Voor vooral de groep ouderen en de groep 

lager opgeleiden lijkt de huisarts de aangewezen weg deze informatie te verstrekken gezien de 

hogere frequentie van bezoek van deze groepen en het vertrouwen dat zij hebben in de huisarts. 

Patiëntenorganisaties lijken nauwelijks een rol te spelen in de informatievoorziening. In mindere 

mate dan de huisarts speelt ook Internet een rol, er lijkt daarin geen verschil te zijn tussen 

leeftijdsgroepen en groepen naar opleiding. 

Activiteiten die men zelf kan ondernemen om de gezondheid op niveau te houden lijkt vooral bij 

ouderen minder te zijn dan bij personen tot 45 jaar en ditzelfde geldt voor de groep lager opgeleiden. 

Personen met een hoge opleiding vinden zichzelf gezonder dan mensen met een lage opleiding en 

ook mensen met een hoge opleiding zijn van oordeel dat ze meer aan sport doen dan mensen met 

een lage opleiding. 

Als het gaat om kosten laat men met name de tandarts en de fysiotherapeut achterwege. 
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BIJLAGE 1 

In het volgende voorbeeld is uitgegaan van de variabele leeftijd verdeeld in vier categorieën (16 – 24 

jaar; 25 – 44 jaar; 45 – 64 jaar en 65 jaar en ouder) en de variabele “kies op prijs” waarbij de stelling 

was: “Kiest u op prijs” met als mogelijkheden drie categorieën: 1: beetje eens en eens; 2: niet mee 

eens/niet mee oneens en 3: beetje oneens en oneens. 

 

De rechte tellingen van deze twee variabelen zijn weergegeven in de volgende kruistabel: 

 

 Eens/beetje eens Niet mee eens/niet 
mee oneens 

Beetje oneens/oneens 

16 – 24 jaar 28 14 36 
25 – 44 jaar 39 15 32 
45 – 64 jaar 15 10 42 
65 jaar en ouder 2 6 7 

 

In de statistiek heet dit de waargenomen tabel. 

Hieruit is een andere kruistabel af te leiden namelijk de tabel waarbij wordt verondersteld dat er 

geen samenhang is tussen beide variabelen (de nulhypothese). De verhoudingen van het totaal zijn 

dan terug te vinden in de tabel zelf. Dit leidt tot de volgende tabel: 

 

 Eens/beetje eens Niet mee eens/niet 
mee oneens 

Beetje oneens/oneens 

16 – 24 jaar 26,63 14,27 37,10 
25 – 44 jaar 29,37 15,73 40,90 
45 – 64 jaar 22,88 12,26 31,87 
65 jaar en ouder 5,12 2,74 7,13 

 

Door middel van het berekenen van de chi-kwadraat en dit te vergelijken met de chi-kwadraat als 

grenswaarde is nu te bepalen of de nulhypothese dient te worden verworpen of aanvaard. In dit stuk 

wordt uitgegaan van een significantie van 5%. 

 

De berekende chi-kwadraat bedraagt in dit geval 17,36. De chi-kwadraat uit de tabel met zes 

vrijheidsgraden bedraagt 12,59. Omdat 17,36 > 12,59 verwerpen we de nulhypothese en vormt dit 

een statistische onderbouwing voor de stelling dat er wel samenhang bestaat tussen deze twee 

variabelen. 

Verder is uit te rekenen wat de kans is dat de nulhypothese juist is, dit wordt de p-waarde genoemd. 

In dit geval bedraagt deze 0,008. Als deze kleiner is dan 0,05 (significantie niveau) dan verwerpen we 

de nulhypothese. In de tekst wordt dit weergegeven met (p < 0,05). 

 

Deze techniek kan uitsluitend worden gebruikt als het percentage cellen in de tabel van verwachte 

waarden 20% is of minder en de laagste verwachte waarde groter is dan 1. In dit geval is één cel van 

de twaalf (8,3%) kleiner dan 5 en is de minimale verwachte waarde gelijk aan 2,74. Aan beide criteria 

is dus voldaan. 


