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Barometer Vertrouwen update met cijfers uit 2018 

De Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg geeft het publiek vertrouwen weer in een aantal 
sectoren, instellingen en personen. De resultaten van 2018 zijn nu beschikbaar op de Nivel website. 

 
 

 

Barometer Vertrouwen 
Respondenten kunnen aangeven ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’ vertrouwen te hebben in een 
bepaalde sector, instelling of persoon. Daarnaast is het mogelijk voor de respondenten om ‘geen mening’ 
aan te kruisen. De antwoordcategorieën ‘heel veel vertrouwen’ en ‘veel vertrouwen’ zijn in de barometer 
samengenomen tot één percentage over ‘vertrouwen’. Het publiek vertrouwen wordt om het jaar 
gemeten binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. 

 

In onderstaande Figuur is alleen voor een beperkte periode (2006-2018) voor een selectie van sectoren, 
instellingen en personen het publiek vertrouwen weergegeven. Een compleet overzicht van de jaren 
(1997-2018) en sectoren, instellingen en personen is te raadplegen via de Barometer Vertrouwen 
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg. 

 

 
* In 2006, 2008 en 2010 is het vertrouwen in Zorgverzekeraars niet gemeten binnen het Consumentenpanel 

Gezondheidszorg. 

Meer weten? Onderzoek doen met het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg? 
• Mail  met consumentenpanel@nivel.nl 
• Of kijk op onze website. 

Bron: Kooijman, M.P., Brabers, A. & De Jong, J., Barometer Vertrouwen 
update met cijfers uit 2018. Utrecht: Nivel, 2019. 
Wanneer u gegevens uit de Barometer Vertrouwen wil overnemen kan dat 
met bronvermelding: M.P. Kooijman, A.E.M. Brabers en J.D. de Jong: 
Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg. Nivel: Utrecht. 
[https://www.nivel.nl/consumentenpanel], [datum]. 

U vindt deze en alle andere Nivel-publicaties in PDF-format op 
nivel.nl/consumentenpanel. De gegeven mogen met bronvermelding 
worden gebruikt. 

© 2019 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht 

Vertrouwen in de jaren 2006-2018 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
https://www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen-de-gezondheidszorg
mailto:consumentenpanel@nivel.nl
http://www.nivel.nl/consumentenpanel
http://www.nivel.nl/consumentenpanel
http://www.nivel.nl/consumentenpanel

