2 methoden van scoren
We hebben gebruik gemaakt van twee verschillende methodes om de adviezen van de sites een
score te geven. Bij eerste ligt het zwaartepunt op het feit of de voordeligste polis ook vermeld wordt
op de eerste of tweede plaats.
De tweede methode kent een gewicht toe aan de 10 polissen: De eerste polis krijgt 10 punten, de
tweede 9 punten etc.
Vervolgens kun je de score door twee delen.

Eerste scoringsmethode
Staat de nummer 1 bovenaan in de lijst?
Het is heel belangrijk naar mijn mening dat in een vergelijking de voordeligste poliscombinatie van de
basiszorgverzekering met aanvullende verzekering in het overzicht staat. Een vergelijkingssite moet
alle verzekeringen vergelijken. Anders dekt het schip de lading niet.

Omdat dit zo belangrijk is, heb ik de score van de adviezen als volgt berekend en een heel zwaar
gewicht aan de voordeligste polis gehangen:

Als de voordeligste poliscombinatie die aan de gevraagde voorwaarden voldoet met de juiste premie
op de eerste of tweede plek staat krijgt de site 5 punten.
Verder heb ik gekeken hoeveel combi-polissen (basis+aanvullend) van de resterende negen met de
juiste premie in mijn lijst van 15 staan. Hier waren nog 5 punten te verdelen.
Ik zal een voorbeeld mag geven bij de eerste casus:
De voordeligste polis is PMA Menzis Vrij met ExtraVerzorgd1: 122,50 euro. Alleen de
consumentenbond(CB) en Independer vermelden deze polis. Deze twee sites hebben dus alvast 5
punten omdat ze de voordeligste polis bovenaan zetten. Er blijven dan nog 5 punten over om te
verdelen.

Ik heb gekeken naar de volgende negen geadviseerde verzekeringen Staan deze ook bij de eerste 15
verzekeringen van basis-zorgverzekeringen? Als alle 9 zorgverzekeringen in de lijst van basiszorgverzekeringen staan, dan kon ik nog 5 punten toekennen.
Verder met ons rekenvoorbeeld: De Consumentenbond vermeldt niet de polissen van
Zorg&Zekerheid en de IZZ variant Restitutie. Daarom krijgt de Consumentenbond zeven van de
resterende negen punten. Bijgevolg krijgt de CB dus 5 + (7/9)* 5= 8,88 punten.
Bij Independer ontbreekt “PMA Menzis Basis Vrij” en “United Consumer VGZ Eigen Keuze” en
“Zorg&Zekerheid”. Dus er staan 6 van de overige 9 combinaties in hun selectie. Bijgevolg heeft
Independer 5+ (6/9*5)= 8,33 als puntentotaal.

Tweede methode van scoren:
De poliscombinatie die in mijn overzicht op de eerste plaats staat (PMA Menzis Basis Vrij) kreeg 10
punten. OHRA restitutie 9 punten. Zekur Vrij 8 punten, FBTO 7, Menzis Basis Vrij 6, PMA-Menzis 5,
United Consumers VGZ 4, Zorg&Zekerheid 3, IZZ-resititutie 2 en UNIVE Zorg Vrij 1 punt. Maximaal
behaalbare score 55 punten. Eindscore is score gedeeld door 55

Ik heb als laatste de beide scores gemiddeld.

