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Abstract 
De DG Personen met een Handicap test het effect van nudging op het no-showpercentage op de doktersafspraak. Op 
basis van een gedragsonderzoek worden enkele interventies ontwikkeld: een nieuwe oproepingsbrief, een brochure 
en een herinnerings-sms. In deze interventies worden nudgetechnieken verwerkt. Via een gerandomiseerd 
controleonderzoek (RCT) wordt gedurende drie maanden het effect van deze interventies getest in de regionale 
centra van Gent en Hasselt. De resultaten tonen aan dat het effect van deze interventies een positieve impact heeft: 
de aanwezigheid in de drie testgroepen stijgt, wat positief is voor zowel de DG Personen met een Handicap, als voor 
de burger.     
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INLEIDING   

Bijna 1 op 10 mensen die bij de DG Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid) worden uitgenodigd voor 
een doktersafspraak, komt niet opdagen en laat dit niet vooraf weten. Het gaat over meer dan 1000 gemiste 
afspraken per maand. Het missen van een afspraak leidt ertoe dat mensen zaken waar ze eventueel recht op hebben, 
mislopen en dat andere aanvragers langer op de wachtlijst komen te staan. Daarnaast is het ook een kost voor de 
DG Personen met een Handicap, onder andere omdat de artsen onnodig medische dossiers voorbereiden.  

Het missen van de doktersafspraak lijkt onlogisch, aangezien mensen zelf hun aanvraag indienen. Uit onderzoek is 
echter gebleken dat menselijk gedrag niet rationeel is en constant wordt beïnvloed door allerhande factoren. Volgens 
de wetenschappers Richard Thaler en Cass Sunstein (2017) maken mensen voorspelbare ‘fouten’ door het gebruik 
van mentale shortcuts, eigen tekortkomingen en de invloed van sociale interacties. De keuzes die wij – en bijgevolg 
ook de aanvragers - maken, zijn dus allesbehalve rationeel. Toch wordt de dienstverlening en het beleid van 
organisaties meestal gebaseerd op die veronderstelling. Tummers et al (2016) spreken daarom over de nood aan  
een ‘Behavioral Public Administration’. Volgens hen moet een publieke administratie geëvalueerd worden vanuit het 
perspectief van individueel gedrag en attitudes. Op basis van die evaluatie kan een organisatie een effectievere en 
een meer klantgerichte publieke dienstverlening creëren. Richard Thaler (2017) bevestigt dit en benoemt de 
mogelijkheid om als overheid in te spelen op gedrag: het gebruiken van ‘nudges’. Dit zijn gedragstechnieken die in 
de directe omgeving van de persoon worden geïnstalleerd, waardoor de persoon onbewust ‘gestuurd’ wordt om het 
gewenste gedrag te vertonen, zonder daarbij de keuzemogelijkheden in te perken.  

Het laatste decennium werden al enkele succesvolle experimenten opgezet rond het verminderen van no show door 
middel van nudgetechnieken1. Het Behavioural Insights Team in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, kon de no show in 
ziekenhuizen met 25% reduceren (Hallsworth, 2015). Dergelijke succesverhalen inspireerden ons om ook binnen de 
DG Personen met een Handicap een experiment op te zetten om het no-showpercentage te verminderen. Op basis 
van een telefonische bevraging bij mensen die afwezig waren op hun doktersafspraak, en een interne bevraging bij 
dokters en in regionale centra, werden de belangrijkste oorzaken voor afwezigheid in kaart gebracht: afspraak 
vergeten, geen vervoer, ziekte of andere doktersafspraak, onbegrip, werk, en vakantie. Dat gedragsonderzoek 
vormde de basis voor het ontwerpen van de interventies: een nieuwe oproepingsbrief, een brochure en twee 
herinnerings-sms’en. Via een gerandomiseerd controleonderzoek werd gedurende twee periodes van drie maanden 
in Gent en in Hasselt het effect van deze interventies getest. We vertrokken daarbij vanuit drie assumpties. Ten eerste 
dat de interventies zouden leiden tot een hogere positieve respons op de doktersafspraak, zijnde: mensen zijn 
aanwezig of bellen tijdig af. Ten tweede zouden mensen die tijdens hun aanvraag hun gsmnummer noteren, 
‘nauwkeuriger’ zijn bij het invullen van hun informatie en daardoor nauwkeuriger in de opvolging van hun 
administratie. De aanwezigheid in deze groep zou dus hoger liggen. De derde assumptie gaat ervan uit dat de 
informatie in de nieuwe brief ervoor zou zorgen dat minder mensen afbellen met de reden ‘geen vervoer’. 

In dit rapport bespreken we eerst de voornaamste nudgetechnieken en gaan we dieper in op de context van het no 
show probleem binnen de DG Personen met een Handicap. Daarna bespreken we het experiment, dat bestaat uit 
vier fases. De eerste fase is de analyse van het probleem. Daarin bekijken we door middel van een gedragsonderzoek 
welke oorzaken aan de basis liggen van de hoge afwezigheid op de doktersafspraak. In de ontwerpfase worden 
interventies ontwikkeld, die we in de testfase in twee provincies uittesten. In de laatste fase gebeurt de monitoring 
en de evaluatie. Ten slotte volgt de conclusie van het onderzoek.  

 
1 In de aanbevolen literatuurlijst zijn er verwijzingen naar experimenten rond no show & no response.  
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1. NUDGETECHNIEKEN 

Zoals in de inleiding reeds aangehaald, wordt met nudging een duwtje gegeven in de goede richting door het 
gewenste gedrag aantrekkelijk en eenvoudig te maken, zonder mensen daarbij in hun vrijheden te beperken. Het 
doel is gedrag (licht) bijsturen. Nudges moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zo moeten ze goedkoop zijn in 
gebruik, keuzevrijheid laten, transparant zijn en mensen helpen bij hun bestaande voorkeuren (Thaler & Sunstein, 
2008). Het Behavioural Insights Team in Groot-Brittannië stelde in 2009 als eerste een lijst op van mogelijke 
onderliggende factoren waar beleidsmakers op kunnen inspelen: het MINDSPACE-model (Dolan, Paul; Hallsworth, 
Michael; Halpern, David; King, Dominic; Vlaev, Ivo, 2009). 

Figuur 1: het MINDSPACE model 

Bron: Raymaekers, Fobé, van Acker, & Brans, 2019, p.47, gebaseerd op Dolan, Paul; Hallsworth, Michael; Halpern, David; King, Dominic; Vlaev, Ivo, 
2009 

In 2014 werd door het Behavioural Insights Team een nieuw gedragskader voorgesteld: het EAST-model. In dit 
simpelere kader wordt meer nadruk gelegd op het creëren van duidelijke en effectieve communicatie, terwijl het 
eerdere MINDSPACE vooral gericht was op design en aanpassingen in de fysieke omgeving. Concreet moet 
communicatie gemakkelijk (easy), aantrekkelijk, sociaal en tijdsgebonden zijn (Halpern, et al., 2014). 
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Figuur 2: het EAST - kader 

Bron: Raymaekers, Fobé, van Acker, & Brans, 2019, p. 48, gebaseerd op Halpern, 2015 

In dit onderzoek gebruiken we nudgetechnieken uit deze beide kaders. In hoofdstuk 3 worden de gebruikte 
technieken uitgelegd. Daarnaast baseren we ons ook op de handleiding van BIN NL, waarin effectieve 
communicatietechnieken opgesomd worden omtrent lay-out, het verhogen van de motivatie en het verminderen 
van mogelijke weerstand en uitstelgedrag (Bots, K. et al., 2019).  

  

https://www.communicatierijk.nl/documenten/rapporten/2019/05/19/gedragstechnieken-voor-brieven-en-e-mails
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2. DE NO-SHOWPROBLEMATIEK BINNEN DE DG PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Om een succesvol nudge-experiment op te zetten, was het essentieel om steun voor het project te creëren bij de 
interne medewerkers. Door hen aan het begin te laten stemmen over welk probleem het meest urgent was en dit 
probleem met nudging te gaan aanpakken, hoopten we interesse en enthousiasme voor nudging te wekken bij de 
gehele dienst. Voor een duurzame integratie van nieuwe concepten in de dagelijkse werking van de organisatie is 
een groot draagvlak onder de medewerkers cruciaal (Ministerie van Economische Zaken, 2016). Zo identificeerden 
we het probleem van het hoge no-showpercentage op doktersafspraken. In dit hoofdstuk wordt de context van het 
probleem geschetst en worden de nefaste gevolgen voor de betrokkenen besproken.  

Bij de DG Personen met een handicap (deel van de FOD Sociale Zekerheid) kan je terecht voor een erkenning van je 
handicap, een parkeerkaart en verschillende tegemoetkomingen2. Om van deze diensten te kunnen genieten, moet 
eerst een erkenning van de handicap verkregen worden. De erkenningsprocedure begint bij het indienen van een 
elektronische aanvraag via de online tool My Handicap. Vervolgens gaat de dienst de relevante medische gegevens 
opvragen bij de behandelende arts (van de aanvrager). Een evaluerende arts in dienst van de overheid baseert zich 
op deze medische informatie om de impact van de handicap op het dagelijks leven te bekijken (zelfredzaamheid) en, 
in het geval van de inkomensvervangende tegemoetkoming, op de mogelijkheid om te werken (verdienvermogen). 
Dit kan op twee manieren gebeuren. Ten eerste kan de arts een beslissing nemen op basis van de verkregen medische 
verslagen.3 Dit gebeurt meestal in het geval van een aanvraag voor een parkeerkaart. Ten tweede kan de evaluerende 
arts de persoon uitnodigen voor een gesprek en eventueel een onderzoek in een regionaal centrum voor medische 
expertise. Indien mogelijk opteren de artsen voor de tweede optie, omdat het persoonlijk contact een meer correcte 
inschatting van de zelfredzaamheid en het verdienvermogen toelaat.  

Het is in het belang van de persoon met een handicap om op deze afspraak aanwezig te zijn, aangezien de arts tijdens 
dit gesprek de informatie uit de aanvraag en het medische dossier toetst aan de realiteit van de persoon zelf. Op die 
manier maakt de dokter een beslissing over de erkenning van de handicap. Toch wordt de DG Personen met een 
Handicap geconfronteerd met een hoog no-showpercentage. Ongeveer 10 procent geeft geen respons op de 
oproeping, zelfs niet wanneer er een tweede herinnering wordt verstuurd. Een no-show betekent dat de persoon in 
kwestie niet komt opdagen op de afspraak zonder daarvan tijdig te verwittigen. Dat is problematisch omwille van 
verschillende redenen. Enerzijds speelt dit in het nadeel van de afwezige, aangezien het dossier na twee gemiste 
afspraken wordt afgesloten. Soms neemt de evaluerende arts dan toch de beslissing op basis van de bewijsstukken 
in het dossier. Als dat bij gebrek aan informatie niet mogelijk is, verliest de persoon in kwestie het recht op een 
tegemoetkoming, een parkeerkaart of een andere vorm van ondersteuning. Anderzijds is de hoge no-show nadelig 
voor de DG Personen met een Handicap. Ten eerste zorgt dit voor administratieve vertraging. Daarnaast kunnen de 
wachttijden voor de consultaties in sommige regionale centra soms maanden oplopen. Een vooraf geannuleerde 
afspraak zou plaats kunnen maken voor iemand anders in de wachtrij. Ten derde is er de financiële dimensie: de 
evaluerende arts wordt per consultatie betaald, ongeacht de aanwezigheid van de patiënt. Tot slot leidt een hoog 
no-showpercentage tot frustraties bij de artsen, aangezien ze onnodig tijd steken in de voorbereiding van een 
dossier.  

 
2 DG Personen met een Handicap biedt verschillende tegemoetkomingen aan: integratietegemoekoming (IT), 
inkomensvervangede tegemoetkoming (IVT) en de tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB). Meer 
informatie hierover op https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/index.htm.  
3 Meer info hierover op https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/procedure-erkenning.htm. 

 

https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/procedure-erkenning.htm
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3. METHODE  

De methodologie van het onderzoek is opgebouwd uit vier fases. Deze werking is gebaseerd op het model gebruikt 
door het vroegere Nederlandse Ministerie Infrastructuur en Milieu (Jonkers, 2014). 

De eerste fase is de fase van de analyse, waarin het essentieel is om inzicht te verkrijgen in het gedrag dat de 
klanten/burgers laten zien. Eerst en vooral wordt de situatie geanalyseerd door een kwantitatieve data-analyse. 
Daarna moeten de gedragsdeterminanten zo precies mogelijk gedefinieerd worden. Dat gebeurt door een 
kwalitatieve gedragsstudie. De input vanuit de doelgroep, maar ook van andere betrokkenen kan daarbij van groot 
belang zijn. Enkel wanneer men het ongewenste gedrag begrijpt, kan overgegaan worden naar de volgende fase.  

In de ontwerpfase van de interventies wordt nagegaan welke nudges toepasbaar zijn op de gedragsdeterminanten 
uit de vorige fase. Op basis daarvan wordt de interventie ontworpen. Er wordt ook expertise gebruikt uit gelijkaardige 
studies uit het verleden, maar aangezien de context volledig anders is, moet daar voorzichtig mee omgesprongen 
worden. Om de interventies op te stellen, wordt gebruik gemaakt van de tool ‘Gedragstoets 2.0’. Dit instrument 
begeleidt beleidsmakers om gedragsbepalende factoren te integreren tijdens het ontwerpen van een bepaalde 
beleidsregel (RLI, 2014).  

De derde fase is de pilot of het proefproject. Dit is een pre-test van de ontworpen interventies. De test wordt gebruikt 
om na te gaan hoe die interventies zich in de realiteit ontwikkelen en wat de mogelijke gevolgen, bijwerkingen of 
bijsturingen zijn. Het ontwerp wordt in deze fase in de praktijk getest. Het experiment heeft de vorm van een 
gerandomiseerd controleonderzoek (RCT), waarbij de doelgroep op een willekeurige manier ingedeeld wordt in een 
experimentele groep en een controlegroep. De willekeurigheid zorgt ervoor dat het potentiële effect van externe 
factoren miniem is en de resultaten dus toe te schrijven zijn aan de interventie.  

Tot slot wordt in de laatste fase, de monitoring- en evaluatiefase, onderzocht of de beoogde effecten zijn bereikt en 
of die effecten wel degelijk toe te schrijven zijn aan de geteste interventies.  
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3.1. FASE VAN DE ANALYSE  

3.1.1. ANALYSE VAN DE BESCHIKBARE DATA 

Tabel 1 geeft het gemiddelde percentage per regionaal centrum voor medische expertise weer dat aanwezig is op de 
doktersafspraak. Het gaat om volwassen personen die in de periode van 2011 tot 2018 een aanvraag bij de DG 
Personen met een Handicap hebben ingediend. Daarbij moeten we opmerken dat voor de personen die aanwezig 
waren, we niet kunnen achterhalen of ze op de eerste of op de tweede afspraak aanwezig waren. De tweede kolom 
laat het relatieve aantal mensen zien die het regionaal centrum voor medische expertise belden om hun afspraak te 
verplaatsen. De laatste kolom geeft het percentage weer van de personen die tweemaal afwezig waren zonder 
bericht en waarvan het dossier werd afgesloten. 

Tabel 1: gemiddelde no-showpercentages per provincie 

Regionaal centrum voor medische expertise Aanwezig Verzet Afwezig zonder bericht 

Vlaams-Brabant 72,87% 16,73% 10,41% 

Antwerpen 71,21% 20,21% 8,58% 

West-Vlaanderen 70,71% 20,93% 8,36% 

Oost-Vlaanderen 72,30% 19,17% 8,52% 

Limburg 67,32% 20,17% 12,51% 

Brussel 76,35% 11,52% 12,12% 

Luik 73,30% 14,61% 12,09% 

Namen 73,77% 17,59% 8,64% 

Charleroi 72,56% 9,97% 17,47% 

Hainaut 77,67% 16,45% 5,88% 

Verviers 62,51% 31,61% 5,87% 

Luxemburg 76,10% 17,17% 6,74% 

Gemiddelde 72,34% 17,81% 9,84% 
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Onderstaande figuur toont het gemiddelde no-showpercentage per provincie. Aan de provinciale teams werd 
gevraagd wie bereid was om deel te nemen aan een kleinschalig experiment en wie de tijd en ruimte had om daarvoor 
extra werklast op te nemen. Oost-Vlaanderen en Limburg waren de centra die zich vrijwillig aanmeldden. Bijgevolg 
konden we via het experiment de effecten in twee verschillende centra nagaan. We zien dat Oost-Vlaanderen zich 
ongeveer in het midden bevindt, terwijl Limburg het op één na hoogste no-showcijfer heeft.  

Figuur 3: gemiddelde no-show percentage per provincie 

 

Tabel 2 gaat dieper in op de cijfers van Oost-Vlaanderen en Limburg, waarbij we  nagegaan of het no-showpercentage 
varieert naargelang het ‘product’ waarvoor men een aanvraag heeft ingediend. Met ‘eerste aanvragen’ worden de 
aanvragen voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming bedoeld. Bij de 
aanvraag van een attest of een parkeerkaart, eindigt de erkenningsprocedure na de evaluatie van de handicap. Uit 
de tabel blijkt dat voor beide provincies het hoogste no-showpercentage voorkomt bij de mensen die enkel een attest 
aanvragen. Die groep heeft daarnaast ook het hoogste percentage verplaatste afspraken.  

Tabel 2: No-show percentages Oost-Vlaanderen en Limburg - opgedeeld in productsoort 

Provincie Aanwezig Verplaatst Afwezig zonder bericht 

Oost-Vlaanderen 72,30% 19,17% 8,52% 

Eerste aanvragen 74,25% 17,49% 8,26% 

Herzieningen 74,22% 19,23% 6,55% 

Attest aanvraag 66,47% 22,97% 10,57% 

Aanvraag parkeerkaart 77,71% 16,15% 6,14% 

Limburg  67,32% 20,17% 12,51% 

Eerste aanvragen 68,39% 19,83% 11,78% 

Herzieningen 70,37% 20,11% 9,52% 

Attest aanvraag 64,79% 21,34% 13,87% 

Aanvraag parkeerkaart 69,12% 18,83% 12,06% 
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3.1.2. GEDRAGSONDERZOEK 

De redenen voor no-show kunnen erg uiteenlopen. Zo wordt in gelijkaardige studies verwezen naar oorzaken als 
vergeten (af te melden), onverwachts geen tijd hebben, persoonlijke omstandigheden of het niet inzien van de 
noodzaak (van een afmelding). (Meeldijk, Engels, & Bots, 2017). In een verkennend kwalitatief onderzoek werden 
personen bevraagd die afwezig waren op de doktersafspraak. Aan de hand van een telefonische vragenlijst werd de 
redenen voor afwezigheid achterhaald. In wat volgt wordt eerst de methodologie omtrent de telefonische bevraging 
besproken, vervolgens worden de resultaten van dit gedragsonderzoek toegelicht.  

METHODOLOGIE 

Uit een lijst van afwezigen in januari 2019 werd een willekeurige steekproef genomen van 100 personen. Bij 57 
dossiers bevatte het dossier een telefoonnummer. Bij deze personen werd een korte telefonische vragenlijst 
afgenomen. De afwezigen zonder telefoonnummer werden niet betrokken in dit gedragsonderzoek wegens 
praktische beperkingen.  

RESULTATEN  

In onderstaande tabel worden de redenen weergegeven die de respondenten aangaven voor hun afwezigheid. 

Tabel 3 : Oorzaken voor no-show 

Redenen Gent Hasselt  

Afspraak vergeten 2 3 

Geen vervoer 4 6 

Afspraak bij een behandelend arts 4 5 

Geen goede gezondheid om zich te verplaatsen  5 8 

Afspraak verplaatst door het regionaal centrum 1 0 

Op vakantie  1 1 

Werk  1 1 

Geen brief ontvangen  1 2 

Persoon wenst procedure stop te zetten 3 4 

Afspraken familieleden samen zetten 1 1 

Andere  2 1 

Uit bovenstaande tabel  kunnen we afleiden dat ‘afspraak bij een behandelend arts’ en ‘een slechte gezondheid’ de 
meest voorkomende redenen zijn voor afwezigheid. Het ontbreken van vervoer staat op de derde plaats. De vierde 
meest voorkomende reden is dat de persoon in kwestie de procedure niet langer wenst verder te zetten. In het 
laatste geval werd de aanvraag vaak door een sociaal assistent of een familielid ingediend, zonder dat de persoon in 
kwestie daarmee akkoord ging.  

De meerderheid van de respondenten had het regionaal centrum voor medische expertise verwittigd voor hun 
afwezigheid. Wie dat niet deed, gaf duidelijk aan dat ze geen brief hadden ontvangen of dat ze de afspraak vergeten 
waren. Het vergeten van de afspraak gebeurde in die gevallen doordat de persoon in kwestie het overzicht kwijt was. 
Er waren namelijk zoveel instanties die ze moesten raadplegen, waardoor ze niet meer wisten bij welke instantie ze 
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op welk moment moeten zijn. Om dezelfde reden haalden enkele respondenten aan dat ze de ‘rompslomp’ beu 
waren. Tot slot gaven enkele respondenten aan het nut van de evaluatie van de handicap niet in te zien, aangezien 
hun huisarts reeds hun medische verslagen naar de dienst had opgestuurd. 

3.2. ONTWERPFASE VAN DE INTERVENTIES 

Om de afwezigheden op de doktersafspraken te verminderen, wordt de communicatie naar de burger aangepast 
door nudgetechnieken te gebruiken.  In de eerste plaats gebeurt dat in een nieuwe oproepingsbrief. Daarnaast werd 
een brochure ontwikkeld, waarin het proces van een aanvraag en het verloop van de  evaluatie van de handicap 
wordt toegelicht. Tot slot werd er een sms-sjabloon ontworpen dat de persoon moet herinneren aan zijn of haar 
afspraak.  

3.2.1. OPROEPINGSBRIEF  

Op basis van de bestaande literatuur en het gedragsonderzoek werden nudgetechnieken geselecteerd waarvan 
verwacht wordt dat ze op het bestaande (ongewenste) gedrag gaan inspelen. Aangezien het effect van nudging 
verloren gaat wanneer de brief te complex is, was het vereenvoudigen van de communicatie een eerste belangrijke 
stap om het gedrag te veranderen. Een voorbeeld van de oude oproepingsbrief is in Bijlage 1 terug te vinden. 

STAP 1: SIMPLIFICATIE EN VERDUIDELIJKING 

We pasten de volgende vereenvoudigingen toe:  

- Beperk tot de hoofdboodschap en laat overbodige informatie weg  
- Vermijd vaktaal   
- Beperk het aantal benodigde stappen om het gewenste gedrag uit te voeren en maak ze gemakkelijk 
- Maak belangrijke informatie opvallend: vetgedrukt en in kaders4 
- Maak gebruik van ondersteunende afbeeldingen, visualiseer 
- Neem kopjes op in de vorm van een relevante vraag voor de lezer   
- Maak het persoonlijk: gebruik de voornaam 

Daarnaast is uit het gedragsonderzoek gebleken dat ‘geen vervoer’ de voornaamste reden is voor afwezigheid, terwijl 
dat eigenlijk geen geldig excuus is. Om dit te verduidelijken, is onderstaande zin aan de nieuwe oproepingsbrief 
toegevoegd:  

Wat indien u geen vervoer heeft? Dit is geen geldige reden om niet bij de arts te komen. U kan bij uw 
ziekenfonds terecht voor meer informatie over aangepast vervoer in uw gemeente. 

 

De nieuwe oproepingsbrief met de aangeduide vereenvoudigingen is te vinden in Bijlage 3.  

 

 

 
4 De regionale centra beschikken enkel over een zwart-wit-printer, in kleur printen is niet mogelijk.  
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STAP 2: NUDGETECHNIEKEN TOEVOEGEN 

De eerste nudgetechniek die toegevoegd werd, is gebaseerd op het principe van commitment. Mensen hebben de 
neiging om zich consistent te gedragen met eerder gesteld gedrag. Als ze een eerste stap hebben gezet, is het logisch 
dat ze het proces ook willen verderzetten. Deze techniek werd toegepast door het toevoegen van onderstaande 
tijdlijn. De tijdlijn maakt visueel duidelijk dat de evaluatie van de handicap een belangrijke stap is in het 
erkenningsproces. 

Figuur 4: interventie: tijdlijn oproepingsbrief 

 

Daarnaast wordt in de tekst ingespeeld op dit principe door specifiek te benadrukken welke stap de persoon in 
kwestie al genomen heeft: 

 

De tweede nudgetechniek is het geven van een duidelijk handelingsperspectief. Hiermee wordt het gewenste gedrag 
op een concrete en gemakkelijke manier benoemd. In de nieuwe oproepingsbrief gebeurt dat als volgt: 

 
 
De derde techniek die in de brief gebruikt wordt, is het formuleren van de boodschap in termen van winst of verlies:  

 

 

De laatste techniek is de sociale norm. Door te benadrukken dat andere mensen betrokken zijn bij deze situatie en 
dat het gedrag een impact heeft, wil deze techniek mensen motiveren om tijdig te laten weten indien ze niet 
aanwezig kunnen zijn: 

 

In bijlage 2 is de nieuwe oproepingbrief te zien. In bijlage 3 ‘Toegepaste nudges in de oproepingsbrief’ zijn de 
gebruikte nudges gemarkeerd en voorzien van een korte uitleg.  

U heeft bij ons een attest, een parkeerkaart of een tegemoetkoming aangevraagd. Uw dossier is succesvol 
geopend. De volgende stap is de medische evaluatie.  

Daarom raden wij u aan de afspraak nu in uw agenda te noteren! 

(verlies) Wanneer u de afspraak verplaatst, loopt u het risico om opnieuw achteraan de wachtrij te komen.  

(winst) Het is belangrijk dat u aanwezig bent op de vastgelegde afspraak met dokter …. Dat is nodig om uw 
aanvraag voor een tegemoetkoming, een parkeerkaart of een attest verder te behandelen.  

Dit kan enkel met een geldige reden. Indien u toch onmogelijk aanwezig kunt zijn (bijvoorbeeld door ziekte of 
vakantie), laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Zo hoeft dokter… niet onnodig te wachten en kunnen we uw 
plaats aan de volgende wachtende doorgeven.  



  
DG PERSONEN MET EEN HANDICAP (FOD SOCIALE ZEKERHEID) 12 

 

3.2.4. BROCHURE  

Zoals eerder al aangehaald, werd er als tweede interventie een brochure gemaakt, waarvan het doel tweevoudig is.  

Ten eerste is uit de gesprekken met medewerkers in de regionale centra gebleken dat mensen vaak met foutieve 
verwachtingen naar de afspraak komen. Ze verwachten bijvoorbeeld een klassiek klinisch onderzoek, terwijl de 
evaluatie zich soms beperkt tot een gesprek met de arts. Om hierop te anticiperen, wordt in de brochure informatie 
gegeven over het verloop van het onderzoek. Ten tweede biedt de brochure meer inzicht in de overkoepelende 
erkenningsprocedure. Uit het gedragsonderzoek is namelijk gebleken dat verschillende stappen daarin onduidelijk 
zijn. Om dat proces te  visualiseren, is een tijdlijn ontworpen, gelijkaardig aan die in de oproepingsbrief. Het gebruik 
van de tijdlijn speelt in op het principe van commitment, door de reeds doorlopen stappen te benadrukken.  

Figuur 5: interventie: tijdlijn brochure. 

In bijlage 4 is deze tijdlijn volledig te zien, inclusief de uitleg bij de stappen. 

Ook in de tekst wordt ingespeeld op dat principe. De andere nudgetechnieken die in de brochure werden toegepast, 
zijn de boodschap in termen van winst formuleren, het bieden van een duidelijk handelingsperspectief en het 
principe van wederkerigheid. 

In bijlage 5 ‘Toegepaste nudges in de brochure’ hebben we de gebruikte nudges gemarkeerd en voorzien van een 
korte uitleg.  

3.2.3. HERINNERINGS-SMS 

Gezien het beperkte aantal tekens dat gebruikt kan worden in één sms, werd beslist om twee sms’en te versturen. 
De eerste sms werd drie dagen voor de afspraak verstuurd en bevatte alle noodzakelijke informatie om op de 
afspraak aanwezig te kunnen zijn: 

Beste [VOORNAAM], Vergeet je afspraak bij de arts van de FOD Sociale Zekerheid niet. Ga op [DATUM] om [UUR] 
naar [ADRES]. Tot dan! 

 

 

Eén dag voor de afspraak werd een tweede sms verstuurd, waarin twee nudgetechnieken werden toegepast. Ten 
eerste werd een snelle afhandeling van de aanvraag benadrukt (winstoriëntatie). Ten twee werd benadrukt dat er 
moeite is gedaan voor de ontvanger, zodat die meer geneigd zou zijn aanwezig te zijn op de geplande afspraak 
(wederkerigheid).  

[VOORNAAM], omdat we je graag snel helpen met het verwerken van je aanvraag, is het belangrijk dat je 
morgen aanwezig bent op je doktersafspraak om [UUR]. Tot dan! 
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3.3. HET PROEFPROJECT  

De derde fase is de uitvoering van het proefproject. Daarin werd een kleinschalig experiment uitgevoerd in twee 
provincies. Op die manier werd onderzocht of de interventies een effect hebben en of dit effect positief is. Gedurende 
een periode van telkens drie maanden werd het proefproject uitgevoerd in de regionale centra van Hasselt en Gent.  

Er werd gekozen voor een gestratificeerd gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). Bij stratificatie wordt 
een onderzoekspopulatie in één of meerdere subcategorieën verdeeld volgens bepaalde criteria, zoals leeftijd, 
geslacht en sociale status. Die techniek wordt toegepast om de invloed van eventuele verstorende variabelen op te 
vangen (Sytse Knypstra, 2016). De stratificatie gebeurde in dit experiment op basis van leeftijd en op  het wel of niet 
ingeven van een gsm-nummer tijdens de aanvraag. Bij een RCT wordt een interventie uitgevoerd in een testgroep en 
vergeleken met een controlegroep (Haynes, Service, Goldacre, & Torgerson, 2010). Voor dit experiment werd gebruik 
gemaakt van één controlegroep en drie testgroepen. De toewijzing van de proefpersonen aan de verschillende 
groepen binnen elke stratificatie gebeurt at random. Dat betekent dat binnen één stratificatie iedere deelnemer 
evenveel kans heeft om in een onderzoeksgroep te worden opgenomen. Dat selectieproces dient om de kans op 
bias5 zo klein mogelijk te maken.   

De totale populatie van het onderzoek bevatte 2918 personen. Gedurende drie maanden werden deze ‘op te roepen 
personen’ in vier groepen ingedeeld:  

- Groep A: oude oproepingsbrief  
- Groep B: nieuwe oproepingsbrief  
- Groep C: nieuwe oproepingsbrief + brochure 
- Groep D: nieuwe oproepingsbrief + herinnerings-sms 

Groep A vormt hierbij de controlegroep en groep B, C, en D zijn de testgroepen. De brieven werden in de centra zelf 
afgedrukt en verstuurd, samen met de brochures. Voor de sms’en werd gewerkt met een online programma 
(Mysms), dat automatisch drie dagen voor de doktersafspraak en één dag voor de doktersafspraak een sms 
verstuurde. 

Door het werken met vier verschillende groepen tegelijk, werd een mogelijke tijdsbias uitgeschakeld. Door te werken 
over de provincies heen, werd vermeden dat de resultaten beïnvloed werden door de kenmerken van een specifieke 
locatie.  

Het indelen van de groepen gebeurde aan de hand van een aantal criteria. Ten eerste werden alle op te roepen 
personen voor de testmaanden opgedeeld in twee groepen: mensen die een gsmnummer opgaven bij hun aanvraag 
en mensen zonder gsmnummer. Die beide groepen werden verdeeld in drie leeftijdscategorieën: 18-35 / 35-65 / 65+. 
Zo bekwamen we zes stratificaties. Binnen elke stratificatie werd elke persoon willekeurig aan een groep 
toegewezen. Hieronder staat de verdeling met de absolute cijfers.  

 

 

 

 

 
5 vertekening door het effect van andere factoren 
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Tabel 4: Gestratificeerde testgroepen - Gent  
21-30 31-65 65+ Totaal 

A (gsm) 15 64 35 114 

A (geen gsm) 23 72 96 191 

B (gsm) 12 62 35 109 

B (geen gsm) 13 78 92 183 

C (gsm) 15 53 33 101 

C (geen gsm) 18 67 86 171 

D (gsm) 23 103 60 186 

Totaal 119 499 437 1055 

 

Tabel 5: Gestratificeerde testgroepen - Hasselt  
18-30 31-65 65+ Totaal 

A (gsm) 8 97 90 195 

A (geen gsm) 21 121 194 336 

B (gsm) 12 106 88 206 

B (geen gsm) 33 139 213 385 

C (gsm) 16 99 120 235 

C (geen gsm) 22 123 174 319 

D (gsm) 7 94 86 187 

Totaal 119 779 965 1863 
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3.4. MONITORING- EN EVALUATIEFASE 

In deze laatste fase onderzochten we of de getroffen interventies een effect hebben gehad op het no-
showpercentage en of dat effect wel degelijk toe te schrijven is aan die interventies. Gedurende drie maanden 
hielden de regionale centra in Hasselt en in Gent de aan- of afwezigheid van elke persoon bij. Ook de verplaatsing 
van een afspraak en de reden daarvoor werden in het databestand genoteerd. Voorafgaand aan het experiment 
werden er drie assumpties gemaakt. Tijdens de analyse van de resultaten gingen we na of die assumpties door het 
onderzoek ondersteund werden. Dat deden we door een ongepaarde t-toets te nemen. Die test wordt gebruikt om 
na te gaan of twee steekproefgemiddelden significant van elkaar verschillen. In dit geval werd statistische 
significantie berekend met een standaard betrouwbaarheidsniveau van 95%.  

ASSUMPTIE 1: DE ONTWORPEN INTERVENTIES LEIDEN TOT EEN HOGERE POSITIEVE UITKOMST OP DE 
DOKTERSAFSPRAAK: MENSEN ZIJN AANWEZIG OF LATEN TIJDIG WETEN DAT ZE ER NIET GERAKEN.  

Per provincie werd elke testgroep afzonderlijk vergeleken met de controlegroep. Een positieve uitkomst is iemand 
die aanwezig op de doktersafspraak of tijdig het regionaal centrum opbelt om te verwittigen.  

Tabel 6: Effect interventies op uitkomst - Gent 

 

Gent 

Controlegroep 
(A) 

Nieuwe brief 
(B) 

Nieuwe brief + 
brochure (C) 

Nieuwe brief + 
sms (D) 

Totale steekproefgrootte 305 292 272 186 

Aantal positieve uitkomsten 261 277 260 184 

Proportie 86% 95% 96% 99% 

Tabel 7: Effect interventies op uitkomst - Hasselt 

 

Hasselt 

Controlegroep 
(A) 

Nieuwe brief 
(B) 

Nieuwe brief + 
brochure (C) 

Nieuwe brief + 
sms (D) 

Totale steekproefgrootte 531 591 554 187 

Aantal positieve uitkomsten  462 548 519 176 

Proportie 87% 93% 94% 94% 

Testgroep B, de groep die de nieuwe brief ontving, heeft in beide provincies duidelijk een proportioneel groter aantal 
positieve uitkomsten in vergelijking met de controlegroep. Om te berekenen of dit verschil significant is, werd het 
verschil in het aandeel van de positieve uitkomsten van beide groepen in Gent genomen (0,95 – 0,86) en gedeeld 
door de standaardafwijking (0,0241). De berekende t-waarde is 3,73. Met een 95% betrouwbaarheidsniveau moet 
deze waarde groter zijn dan 1,96 om significant te zijn. Het positieve effect is hier dus significant in de verwachte 
richting. De resultaten in Hasselt zijn gelijkaardig: de berekende t-waarde is 3,37. Wanneer we het resultaat van 
dezelfde berekening voor testgroep C vergelijken met de controlegroep, komen we op een berekende t-waarde van 
4,13 (Gent) en 3,94 (Hasselt). Dat betekent dat ook voor de mensen die de nieuwe brief en de brochure ontvingen, 
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het effect in beide provincies significant is in de verwachte richting. Ook voor testgroep D is dat het geval (t-waarde 
Gent 4,86 - Hasselt 2,61). Hieronder de visuele voorstelling van de resultaten in beide provincies: 

Figuur 6: Effect interventies op uitkomst – Gent 

 
 

Figuur 7: Effect interventies op uitkomst - Hasselt 

 

 

Aanwezig of tijdig gebeld Afwezig zonder bericht Overleden
Oude brief 85,6% 14,1% 0,3%
Nieuwe brief 94,9% 4,8% 0,3%
NB + brochure 95,6% 4,0% 0,4%
NB + SMS 98,9% 0,5% 0,5%
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In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een stratificatie op basis van de variabele ‘leeftijd’, om te bekijken of het 
positieve effect van de interventies niet toe te schrijven is aan een bepaalde leeftijdscategorie. Onderstaande 
tabellen geven de effecten per interventie op elke leeftijdsgroep weer: 

Tabel 8: Effect interventies op uitkomst per leeftijdscategorie - Gent 

 Gent 

 
Steekproefgrootte 

Aantal positieve 
uitkomsten 

Proportie 

21-30 31-65 65+ 21-30 31-65 65+ 21-30 31-65 65+ 

Controlegroep (A) 38 136 131 36 119 106 95% 88% 81% 

Nieuwe brief (B) 25 140 127 25 132 120 100% 94% 94% 

Nieuwe brief + brochure (C) 33 120 119 32 115 113 97% 96% 95% 

Nieuwe brief + sms (D) 23 103 60 23 103 58 100% 100% 97% 

Tabel 9: Effect interventies op uitkomst per leeftijdscategorieën - Hasselt 

 Hasselt 

 
Steekproefgrootte 

Aantal positieve 
uitkomsten 

Proportie 

21-30 31-65 65+ 21-30 31-65 65+ 21-30 31-65 65+ 

Controlegroep (A) 29 218 284 26 189 247 90% 87% 87% 

Nieuwe brief (B) 45 245 301 40 227 281 89% 93% 93% 

Nieuwe brief + brochure (C) 38 222 294 37 212 270 97% 95% 92% 

Nieuwe brief + sms (D) 7 94 86 7 90 79 100% 96% 92% 

Wanneer het effect van een interventie op een leeftijdscategorie van een testgroep vergeleken wordt met dezelfde 
leeftijdscategorie uit de controlegroep, zien we dat het effect in beide provincies bij elke leeftijdscategorie in de 
verwachte richting gaat (de significante effecten zijn in het grijs aangeduid in tabel 8 en 9). 

Wat hierbij opvalt, is dat voor de leeftijdscategorie van 21-30 jarigen er geen significant verschil werd gevonden bij 
de interventies. In de leeftijdscategorie 31-65 jarigen daarentegen, vinden we in Hasselt wel significantie in de 
verwachte richting, in de drie testgroepen. In Gent is het resultaat gelijkaardig, behalve dat het effect in testgroep B 
niet significant is. Bij de 65+ is het effect van de drie interventies dan weer significant in de verwachte richting in 
Gent, terwijl dat in Hasselt enkel het geval is voor de nieuwe brief en de brochure. Dat laatste kan vermoedelijk te 
maken hebben met enkele technische problemen bij de start van het experiment in Hasselt, waarbij enkele tientallen 
sms’en werden verstuurd met foutieve informatie. We kunnen bijgevolg concluderen dat de nieuwe brief, de 
brochure en de sms op elke leeftijdscategorie een positief effect hebben, maar enkel bij de leeftijdsgroepen ’31-65’ 
en ‘65+’ is dit effect significant.  
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ASSUMPTIE 2: MENSEN DIE TIJDENS HUN AANVRAAG HUN GSMNUMMER NOTEREN, ZIJN 
‘NAUWKEURIGER’ BIJ HET INVULLEN VAN DE AANVRAAG EN DAAROM NAUWKEURIGER IN DE 
OPVOLGING VAN HUN ADMINISTRATIE. DE AANWEZIGHEID IN DEZE GROEP ZAL HOGER LIGGEN.  

Tabel 10: Effect Gsm-nummer Gent & Hasselt 

 Gent Hasselt 

Geen Gsm GSM Geen Gsm GSM 
Totale steekproefgrootte 545 510 1040 823 

Aantal positieve uitkomsten 498 484 960 745 

Proportie 91% 95% 92% 91% 

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het effect in Gent zich voordoet in de verwachte richting. Om te berekenen of het 
verschil significant is, werd het verschil in het aandeel van de positieve uitkomsten van beide groepen (0,95 – 0,91) 
gedeeld door de standaardafwijking (0,016). De berekende t-waarde is 2,53. Met een 95% betrouwbaarheidsniveau 
moet deze waarde groter zijn dan 1,96, wat het geval is. Het effect is dus significant in de verwachte richting. In 
Hasselt zagen we het omgekeerde: het aantal geldige excuses is lager bij de groep mensen die een gsm-nummer 
opgaf bij hun aanvraag. Dat effect is eveneens niet significant (t-waarde 0,77).  

We kunnen concluderen dat de assumptie ondersteund wordt in Gent, maar niet in Hasselt. Verder onderzoek is hier 
aangewezen.  

ASSUMPTIE 3: DOOR IN DE OPROEPINGSBRIEF INFORMATIE TOE TE VOEGEN OVER ALTERNATIEF 
VERVOER OM ZICH NAAR DE AFSPRAAK TE VERPLAATSEN, ZAL HET AANTAL MENSEN DAT AFBELT MET 
DE REDEN ‘GEEN VERVOER’ KLEINER ZIJN IN DE TESTGROEPEN.  

Tabel 11: Effect interventies op geldigheid excuus – Gent 

 

Gent 

Controlegroep (A) 
Nieuwe brief (B) 

Nieuwe brief + brochure (C) 
Nieuwe brief + sms (D) 

Aantal mensen met excuus 27 52 

Aantal ongeldige excuses (geen vervoer) 23 43 

Proportie ongeldig 85% 83% 

Tabel 12: Effect interventies op geldigheid excuus - Hasselt 

 

Hasselt 

Controlegroep (A) 

Nieuwe brief (B) 
Nieuwe brief + brochure (C) 

Nieuwe brief + sms (D) 

Aantal mensen met excuus 70 168 

Aantal ongeldige excuses (geen vervoer) 11 32 

Proportie ongeldig 16% 19% 
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In bovenstaande tabellen is het aantal mensen te zien dat het regionaal centrum voor medische expertise belde met 
de vraag om hun afspraak met de arts te verplaatsen. Daarbij werd gedurende het experiment genoteerd welk excuus 
daarvoor werd opgegeven. De bedoeling was om de mensen die geen vervoer hadden, aan te zetten om op zoek te 
gaan naar een alternatief. Wanneer iemand toch ‘geen vervoer’ als excuus aangaf, wordt dit hier gezien als ongeldig. 
Uit de cijfers blijkt dat het verwachte effect van deze interventie niet significant is. Integendeel, het aandeel van 
ongeldige excuses is hoger in de groepen die de nieuwe brief ontvingen. Dit omgekeerde effect is ook niet significant: 
de berekende t-waarde in Gent is 0,23, die in Hasselt 0,55.  

In het volgende hoofdstuk bekijken we wat de impact van deze effecten is aan de hand van een kosten-baten analyse.  
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4. MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-EN BATENANALYSE 

Het is belangrijk om de resultaten van het onderzoek te plaatsen in de realiteit van de DG Personen met een 
Handicap. Zo kunnen we nagaan of de behaalde positieve resultaten opwegen tegen de eventuele extra kosten die 
de interventies met zich meedragen. Aan de hand een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden eerst de 
financiële en daarna de maatschappelijke effecten van het project ingeschat. Dit is een indicatieve maatschappelijke 
kosten-batenanalyse, waarbij er onderbouwde aannames gemaakt worden die een indicatie geven van de omvang 
van effecten (Ministerie Justitie en Veiligheid, 2012). Ter herhaling: een no-show is een persoon die niet (tijdig) 
verwittigt van zijn of haar afwezigheid op de doktersafspraak (ook al vult de dokter deze tijd op met ander werk) 
(Caldr Pulse, 2019). Om de berekening te maken, worden de resultaten van het experiment in Gent gebruikt.  

Er was een éénmalige investeringskost van 120 interne mandagen, rekening houdend met de inzet van onder meer 
ICT-medewerkers, communicatiemedewerkers en het management. De loonkost voor niveau A is 205 euro per dag6, 
waardoor de totale investeringskost voor dit project neerkomt op 24.648 euro.  

De materiële kost voor het drukken van 1000 brochures is 46 euro, voor het versturen van 1000 sms-berichten is dat 
115 euro. De personele middelen die nodig zijn om een andere brief af te drukken en een sms te versturen zijn 
verwaarloosbaar, aangezien dit automatisch zal gebeuren.  

Aan de batenzijde is er met de nieuwe oproepingsbrief, de brochure en de sms respectievelijk 9,3 procent, 10 procent 
en 13 procent minder no-show. We bekijken eerst de opgeleverde tijdswinst en berekenen op basis daarvan hoeveel 
de DG Personen met een Handicap bespaart met deze interventies. Daarna bespreken we de impact op de motivatie 
van de aangeduide artsen en op de maatschappij in haar geheel.  

Tijdsimpact 

Ten eerste duurt een gemiddelde doktersafspraak 20 minuten. Met de nieuwe oproepingsbrief zijn er per 1000 
personen die worden uitgenodigd 93 meer mensen op hun afspraak aanwezig, waardoor deze tijd niet verloren gaat. 
De dienst wint dus 30 uur aan doktersuren. Het versturen van een brochure leidt tot een winst van 33 uren, bij de 
sms stijgt de winst tot 45 doktersuren.  

Daarnaast wordt er ook administratieve tijd bespaard, dankzij het versneld afsluiten van een dossier. Bij een no-show 
dienen namelijk volgende bijkomende administratieve handelingen te worden uitgevoerd door het personeel van 
het onthaal: persoon opnieuw inplannen in de agenda van de dokter, opnieuw een oproepingsbrief afdrukken en 
versturen. De gemiddelde tijdsbesteding voor een no-show is 16 minuten7. Voor 1000 personen leidt het versturen 
van de nieuwe oproepingsbrief bijgevolg tot een administratieve tijdsbesparing van 24 uren, het toevoegen van de 
brochure zorgt voor een besparing van 27 uren, de sms voor een besparing van 35 uren.  

Daarnaast is er ook een kleine tijdswinst bij de assistent in evaluatie: bij een no-show wordt het adres van de persoon 
door hen manueel nagekeken en wordt er gecheckt of hij/zij misschien in een instelling verblijft. Dit komt neer op 5 
minuten per persoon. Voor 1000 personen leidt dit tot een tijdswinst van 7,8 uren (nieuwe oproepingsbrief), 8,3 uren 
(brochure) en 10,8 uren (sms).  

 
6 We gaan hierbij uit van een standaardmaand met 20 werkdagen 
7 Deze berekening is gebaseerd op de richtlijnen voor het berekenen van een impactanalyse van de Dienst voor 
Administratieve Vereenvoudiging (DAV, 2014). 
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Impact op de werkingskosten 

We berekenen de monetaire winst voor elke maatregel, waarbij we per niveau de tijdswinst gaan omzetten in 
loonkosten. We beginnen bij de mogelijke winst door de nieuwe oproepingsbrief. Die zorgt voor een tijdswinst van 
30 uren voor de artsen (niveau A2,A3 en A4). 21 procent van deze artsen is statutair en krijgen een vast maandloon. 
De andere 79 procent is zelfstandig en worden bepaald per afgewerkt dossier, dus niet wanneer iemand een eerste 
keer niet komt opdagen. Het aandeel van het ‘betaald aantal uren’ die gewonnen worden met de nieuwe 
oproepingsbrief,  bedraagt 6,7 uren. De gemiddelde loonkost8 per dag voor de statutaire artsen is 289 euro. Dat komt 
neer op een besparing van 258 euro. Bij de assistenten in evaluatie (niveau B9) is er een winst van 7,8 uren, wat leidt 
tot een besparing van 168 euro. De 24 uren die worden bespaard bij het onthaalpersoneel (niveau C10) leiden tot een 
bedrag van 477 euro. Per 1000 mensen die worden opgeroepen, bespaart de dienst in totaal dus 903 euro. Wanneer 
we dit op jaarbasis berekenen (in 2018 werden er ongeveer 134.000 mensen uitgenodigd), komt dit uit op een 
besparing van 121.002 euro.   

We maken in de tabel hieronder dezelfde berekening voor de groep die de brochure ontving, en voor de groep die 
een herinnering sms kreeg.  

 Tijdwinst Monetaire winst per 1000 genodigden 

Artsen (niveau A) 7 uren 270 euro 

Assistent in evaluatie (niveau B) 8,3 uren 179 euro 

Administratief medewerker (niveau C) 27 uren  585 euro 

 

 Tijdwinst Monetaire winst per 1000 genodigden 

Artsen (niveau A) 9,5 uren 366 euro 

Assistent in evaluatie (niveau B) 10,8 uren 233 euro 

Administratief medewerker (niveau C) 35 uren  758 euro 

 

Het toevoegen van de brochure bespaart de organisatie 1034 euro per 1000 genodigden. Wanneer we de kost voor 
1000 brochures, 46 euro, hiervan aftrekken, komt dit neer op een bedrag van 988 euro. Op jaarbasis betekent dit 
een besparing van 132.392 euro. De sms leidt tot een winst van 1357 euro per 1000 genodigden. Wanneer we de 
kost van 1000 sms’en, 115 euro, daarvan aftrekken, wordt met het versturen van een sms 1242 euro bespaard. Op 
jaarbasis betekent dit een besparing van 166.428 euro. We kunnen dus concluderen dat het om een kostenefficiënt 
project ging. 

Impact op motivatie bij de aangeduide artsen 

Zoals hierboven reeds aangehaald, gebeuren de evaluaties in 79% van de gevallen door aangeduide artsen, die per 
dossier worden betaald. Ze krijgen 35,97 euro per afgewerkt dossier, ongeacht of de persoon bij de eerste oproeping 

 
8 Van de 24 statutaire artsen werken er 6 op niveau A2, 17 op niveau A3 en 1 op niveau A4.  
9 De gemiddelde dagelijkse loonkost voor niveau B bedraagt 162,5 euro 
10 We rekenen met een gemiddelde dagelijkse loonkost voor niveau C van 149 euro.  
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aanwezig was, of pas kwam opdagen op de tweede afspraak. De meeste aangeduide artsen hebben een eigen 
praktijk: op het moment dat ze onnodig wachten op iemand die door de DG Personen met een handicap werd 
opgeroepen, kunnen ze geen eigen patiënten zien. Een daling in het no-showpercentage kan dus ook een belangrijke 
impact hebben op de motivatie bij de aangeduide artsen. Aangezien het experiment focust op de eerste oproeping, 
is het niet mogelijk om een aparte berekening voor de aangeduide artsen te maken voor de gehele procedure. 

Impact op maatschappij 

Naast de bovenstaande financiële winsten kunnen andere positieve maatschappelijke effecten geïdentificeerd 
worden. DG Personen met een Handicap speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van een sociaal en 
economisch inclusiebeleid.  Het risico op armoede of sociale uitsluiting is statistisch gezien hoger bij personen met 
een handicap (Eurostat, 2020).  Het doel is dan ook om de dienstverlening van de DG Personen met een Handicap zo 
toegankelijk en klantvriendelijk mogelijk te maken. Elke actie dient bij te dragen aan de sociale cohesie, zijnde “het 
vermogen van een maatschappij om te zorgen voor het welzijn van al haar leden, door ongelijkheden te beperken 
en marginalisering te vermijden” (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2008). Om gebruik te kunnen 
maken van rechten is het essentieel dat mensen begrijpen wat ze moeten ondernemen om hun recht te bekomen. 
Hier dragen een duidelijkere oproepingsbrief en het gebruik van een brochure tot bij. Door het gebruik van symbolen, 
heldere taal en een duidelijke stappenplannen in zowel de oproepingsbrief als in de brochure, kunnen bijvoorbeeld 
anderstalige en mentaal zwakke personen de brief gemakkelijker begrijpen. Op die manier onderschrijft de dienst de 
gelijkheid van kansen op vlak van de toegang tot diensten en informatie.   
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE

Het doel van dit onderzoek was om met behulp van nudgetechnieken een antwoord te bieden op het hoge no show-
percentage op de doktersafspraak. Dat probleem zorgt immers voor efficiëntieverlies, zowel voor de burger (langere 
wachttijden), als voor de DG Personen met een Handicap (verlies van tijd en middelen). Op basis van een 
gedragsonderzoek werden drie interventies ontwikkeld: een nieuwe oproepingsbrief, een brochure en een 
herinnerings-sms. Deze interventies werden getest via een gerandomiseerd controleonderzoek.  

De resultaten zijn gunstig: het effect van elke interventie heeft in beide provincies een positief effect op de 
aanwezigheid op de doktersafspraak en op het tijdig herinneren bij afwezigheid. De herinnerings-sms had daarbij het 
meest gunstig effect, gevolgd door de brochure en de nieuwe oproepingsbrief. In de leeftijdscategorieën 31-65 en 
65+ werd de grootste gedragsverandering vastgesteld. De onderzoeksopzet is dus geslaagd. We hebben daarnaast 
kunnen vaststellen dat het opgeven van een gsm-nummer bij de aanvraag geen voorspeller is voor aanwezigheid. 
Ook de informatie die specifiek gericht was op het aanzetten tot het organiseren van alternatief vervoer, heeft het 
gewenste effect gemist. De resultaten van dit experiment hebben zowel voor de burger als voor de DG Personen met 
een Handicap een grote positieve impact. De kosten- en batenanalyse toont dat de nieuwe oproepingsbrief 
zou kunnen leiden tot een besparing van 121.002 euro op jaarbasis. Indien we de brochure daaraan toevoegen, 
stijgt dit bedrag naar 132.392 euro, met een herinnerings-sms zou dat kunnen leiden tot 166.428 euro. Deze 
interventies zullen de komende maanden dan ook geïmplementeerd worden in de DG Personen met een Handicap. 

Er moet echter opgemerkt worden dat kwantitatief onderzoek nooit perfect is. Zo had ons gerandomiseerd 
controleonderzoek enkele beperkingen. Ten eerste was er de technische moeilijkheid met het sms-systeem. 
Daardoor werden aan de start van het experiment in Hasselt enkele sms’en verstuurd met foutieve informatie. Ten 
tweede werd dit onderzoek gevoerd in een beperkt tijdskader, waardoor de grootte van de steekproeven in enkele 
testgroepen relatief klein is gebleven. Het experiment was in de eerste plaats bedoeld om de DG kennis te laten 
maken met nudging. Hierna kan een uitgebreider onderzoek plaatsvinden om gevolg te geven aan dit pilootproject. 
Gebaseerd op het principe ‘Test-Learn-Adapt’ kunnen in de toekomst experimenten opgezet worden om de 
oproepingsbrief verder te optimaliseren. Enerzijds kunnen tests in de overige basisteams worden opgezet, waarbij 
gepoogd wordt om bovenstaande resultaten te repliceren (validiteit). Anderzijds kan in een diepgaander experiment 
het effect van de afzonderlijke nudgetechnieken onderzocht worden. Verdere onderzoeken kunnen ook meer de 

specifieke persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld pathologie, in de onderzoeksopzet opnemen.  

Naast de positieve resultaten van het nudge-experiment, willen we ook de meerwaarde van enkele andere principes 
benadrukken, voornamelijk het vernieuwend werken op basis van gedragsinzichten. We moeten als 
organisatie bewuster gaan kijken naar het gedrag van de burgers. Nudgetechnieken kunnen helpen om dit gedrag 
voor een deel te beïnvloeden, maar we moeten verder gaan dan enkel reageren. Dankzij het gedragsonderzoek 
hebben we een groter inzicht ontwikkeld in het no-showprobleem. Hetzelfde geldt ongetwijfeld ook voor andere 
aspecten van onze dienstverlening. Niet enkel om het probleem beter te kunnen begrijpen, maar ook om 
naar oplossingen of alternatieven te zoeken, is het erg waardevol en soms zelfs cruciaal om de burger te 
betrekken in het proces.  

Daarnaast zijn ‘evidence based’ werken en ‘kleinschalig testen’ principes die we heel hoog in het vaandel dragen. 
We gaan vaak uit van assumpties, maar die zijn vaak gebaseerd op onze eigen ervaringen, kennis, 
denkpatronen en cognitieve bias. Als (overheids)organisatie is het waardevol om indien mogelijk een ‘testfase’ met 
een prototype van een maatregel in te voeren, alvorens een maatregel nationaal te implementeren. Door de effecten 
van de interventie op kleine schaal grondig te evalueren, kan de maatregel nog worden aangescherpt of aangepast. 
Op die manier kan op een meer bewuste en doordachte manier omgegaan worden met het ontwikkelen van 
beleid, wat de zowel de interne organisatie als de burger ten goede komt.  
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8. BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: OUDE OPROEPINGSBRIEF  
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BIJLAGE 2: NIEUWE OPROEPINGSBRIEF  
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BIJLAGE 3: TOEGEPASTE NUDGES IN OPROEPINGSBRIEF  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beperk het aantal benodigde 
stappen en maak ze gemakkelijk. 
Visualiseer het proces dat de 
persoon moet doorlopen in een 
simpel stappenplan.  

Persoonlijke aanspreking 

Dit speelt in op het principe van 
commitment. Door te verwijzen 
naar hun initiatief om een 
aanvraag in te dienen, stimuleer 
je de persoon om zich consistent 
met dat gedrag te gedragen. 

Geef positieve feedback. Door te 
vermelden dat ze de aanvraag 
correct hebben ingevuld, 
bevestigen we dat ze de eerste 
stap goed hebben doorlopen. Deze 
feedback motiveert de persoon om 
de volgende stappen te 
ondernemen. 

Principe van een ‘action oriented 
way’: je maakt duidelijk wat de 
eerstvolgende stap van actie is. 

Formuleer de boodschap in termen 
van winst. De promotieframing 
wordt opgewekt doordat naar de 
toekomst wordt verwezen. Het is 
namelijk belangrijk om op de 
afspraak aanwezig te zijn om de 
aanvraag verder te kunnen zetten. 

Geef een duidelijk 
handelingsperspectief. Door 
concreet te benoemen wat iemand 
moet doen stimuleer je het gedrag. 
De vraag om de afspraak nu in de 
agenda te plaatsen, zet aan tot 
directe actie. 

Maak belangrijke informatie 
opvallend: dikgedrukt en in kaders, 
en maak gebruik van 
ondersteunende afbeeldingen. 
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Neem kopjes op in de vorm van 
een relevante vraag voor de lezer. 

Er wordt gebruik gemaakt van de 
sociale norm door te zeggen dat 
wanneer mensen tijdig laten 
weten dat ze niet aanwezig kunnen 
zijn, ze de plaats aan de volgende 
wachtende kunnen doorgeven en 
dat de dokter niet onnodig moet 
wachten. 

De preventiefocus wordt 
opgewekt doordat ‘de afspraak’ 
refereert naar de huidige situatie 
en ‘het risico om opnieuw 
achteraan de wachtrij te staan’ 
naar verlies gerelateerde doelen. 
Personen hebben een aversie voor 
verlies. Door de nadelen van het 
ongewenste gedrag te benoemen, 
worden mensen gestuurd om het 
gewenste gedrag te vertonen. 

Maak belangrijke informatie 
opvallend: dikgedrukt en in 
kaders, en maak gebruik van 
ondersteunende afbeeldingen. 

Persoonlijke afsluiting. 

 

Neem kopjes op in de vorm van 
een relevante vraag voor de lezer. 
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BIJLAGE 4: BROCHURE  
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BIJLAGE 5: TOEGEPASTE NUDGES IN DE BROCHURE  
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