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Martine Donk: Een shared value model voor zorgverzekeringen      

 

In dit onderzoek stond centraal in hoeverre het shared value model voor zorgverzekeringen kan 

bijdragen aan het beheersen van de stijgende zorgverzekeringspremies. Randvoorwaarde voor het 

gebruik van dit model is dat mensen bereid zijn om gegevens te delen met de zorgverzekeraar. Dit 

was dan ook een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. De aanleiding van dit onderzoek waren de 

stijgende zorgkosten en als gevolg daarvan de stijgende zorgverzekeringspremies. Het doel van dit 

onderzoek was om op een wetenschappelijke basis inzicht te krijgen in de manier waarop 

zorgverzekeraars dit model kunnen inzetten in het aanbieden van hun zorgverzekeringsproduct en 

welke maatschappelijke en economische winst dit oplevert.  

Inzichten uit de wetenschappelijke literatuur zijn gebruikt om hypotheses op te stellen over welke 

variabelen van invloed zijn op de bereidheid van mensen om hun gegevens te delen en op de 

bereidheid om aan een programma gebaseerd op shared value deel te nemen. Deze hypotheses zijn 

getoetst middels een enquête inclusief experiment. In het experiment zijn de respondenten at 

random ingedeeld in vier groepen waarbij elke groep geen of een verschillende hoogte van beloning 

kreeg aangeboden.  

De belangrijkste resultaten zijn dat mensen in de leeftijd tot en met 35 jaar en mensen die 

vertrouwen hebben in hun zorgverzekeraar vaker bereid waren om hun gegevens te delen. Echter, 

alleen voor het component vertrouwen in de verzekeraar werd een significant verband gevonden. 

Voor de invloed van een financiële beloning op de bereidheid van mensen om hun gegevens te delen 

werd geen eenduidig resultaat gevonden.  

Voorts bleek dat mensen vaker bereid waren om deel te nemen aan een zorgverzekering gebaseerd 

op shared value wanneer mensen al een actieve levensstijl hebben en wanneer ze daar een (hogere) 

beloning voor ontvangen. Deze resultaten waren echter niet significant.  

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat een shared value model kan bijdragen aan 

het beheersen van de zorgverzekeringspremies. Aangezien niet alle resultaten significant waren en 

voor sommige hypothesen geen eenduidige conclusie getrokken kon worden, wordt aanbevolen meer 

onderzoek te doen, met name met een grotere onderzoeksgroep en met de focus op daadwerkelijk 

gedrag in plaats van bereidheid.   

 


