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van anderen is licht toegenomen. Update met cijfers uit 2021.

De Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft de solidariteit onder de algemene bevolking in 
Nederland weer. Het Nivel meet binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg sinds 2013 om het jaar de 
solidariteit door te vragen naar de bereidheid om te betalen voor zorgbehandelingen waar men zelf geen 
gebruik van maakt, maar anderen wel. In 2021 geeft 78% van de Nederlandse bevolking aan bereid te zijn om 
te betalen voor zorgbehandelingen van anderen (solidariteit). Het percentage dat bereid is om te betalen voor 
anderen is licht toegenomen over de jaren, van 73% in 2013 naar 78% in 2021. Zes op de tien mensen (61%) 
verwachten dat anderen bereid zijn om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen (verwachte 
solidariteit). Dit percentage is door de jaren heen niet veranderd.

Benieuwd naar de solidariteit in andere jaren of uitgesplitst naar groepen verzekerden? Bekijk alle resultaten 
hier: https://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-solidariteit.

B A R O M E T E R  S O L I D A R I T E I T

Solidariteit en verwachte solidariteit in de jaren 2013-2021
Per jaar gewogen naar leeftijd en geslacht (N=571 – 780)

Methode Vragenlijst (schriftelijk en online) binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het 

Nivel in 2013, 2015, 2017, 2019 en 2021. Er is een regressieanalyse uitgevoerd naar de 

solidariteit en verwachte solidariteit door de tijd, waarin is gecontroleerd voor leeftijd, 

geslacht, opleidingsniveau en ervaren gezondheid.

Steekproef N=1.500, per jaar representatief voor de algemene bevolking in Nederland van 18 jaar en 

ouder naar leeftijd en geslacht.

Respons De respons varieert van 42% t/m 56%. De samenstelling van de respondenten is ieder jaar 

naar leeftijd en geslacht niet helemaal representatief voor de algemene bevolking van 18 

jaar en ouder in Nederland. Er is ieder jaar een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.
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