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Abstract 

In this article, the solidarity of the Dutch population with fictitious patients (vignettes) 
is studied. For the explanation of people’s stated solidarity principles and sentiments, 
we focus on the social-demographic characteristics of patients, their diseases and 
complaints, and how they interact. We use data from a factorial survey to test whether 
the solidarity principles embedded in the recently in Parliament accepted Dutch 
Compulsory Health Insurance Act match the views of the public as reported in a public 
opinion survey we held. Each respondent was asked to judge 12 vignettes of fictitious 
patients. Because of the multi level structure of the data (1,597 respondents and 19,164 
fictitious patients) we use an ordinal probit analysis with a cluster correction for the 
nesting of the vignette judgements within respondents. The findings show that the 
public’s solidarity with patients appears to be quite high in the Netherlands today. In 
accordance with the principles as incorporated in the new Act respondents are of the 
opinion that solidarity should not be a one-way process but based on reciprocity. 
Respondents are prepared to act solidarily towards patients, but expect in turn that 
patients are prepared to give a financial contribution to the costs of their treatment. 
Contrary to the principles of the Act respondents think that especially lifestyle 
characteristics should be taken into account for the assessment of who pays and who 
gets what in terms of contributions paid and benefits received. 

1 Inleiding 

Het politieke en maatschappelijke debat over de nieuwe Zorgverzekeringswet heeft in 
Nederland de vraag naar het wat en waarom van georganiseerde solidariteit in de 
gezondheidszorg weer actueel gemaakt. Aan welke solidariteitsbeginselen zou ons 
stelsel van gezondheidszorg niet alleen idealiter moeten, maar ook feitelijk kunnen 
voldoen? Omdat tussen droom en daad nu eenmaal wetten en praktische bezwaren in de 
weg staan, zullen in de Nederlandse gezondheidszorg leer en leven altijd wel van elkaar 
verschillen. Dat heeft niet alleen te maken met financiële beperkingen, de macht der 
gewoonte en institutionele traagheid, maar ook met verschillen in de voorkeuren die de 
betrokkenen er op nahouden. Dit laatste aspect, de verschillende ambities en idealen die 
in Nederland worden gekoesterd met betrekking tot solidariteit in de gezondheidszorg, 
staat in dit artikel centraal. Sporen de politiek dominante opvattingen over solidariteit in 
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de gezondheidszorg, zoals die hun neerslag hebben gevonden in de nieuwe 
Zorgverzekeringswet, wel met de opvattingen die leven onder de Nederlandse bevolking? 

Een van de door de politiek verwoorde principes waaraan de in te voeren 
basisverzekering moet voldoen, is dat iedereen moet worden toegelaten tot de 
verzekering en dat er geen premiedifferentiatie mag worden toegepast. Sociaal-
demografische verschillen tussen verzekerden (zoals geslacht, leeftijd, huwelijkse staat, 
aantal kinderen, inkomen, etniciteit, arbeidsstatus en beroep) en verschillen in 
gezondheid (het ziek dan wel gezond zijn) en ziektekansen (het al dan niet erfelijk 
belast zijn, het er op nahouden van riskante gewoonten) mogen volgens de wetgever 
geen rol spelen bij toetreding en premieheffing. Het valt niet te ontkennen dat aan de 
politieke keuze voor dit nondiscriminatiebeginsel goede ethische, juridische en 
pragmatische redenen ten grondslag liggen, maar dat betekent nog niet dat deze keuze 
onverkort wordt gedeeld door een meerderheid van de Nederlandse bevolking. In dit 
artikel staat dan ook meer specifiek de vraag centraal wat het draagvlak is voor dit 
principe onder de Nederlandse bevolking. Hoe solidair is de Nederlandse bevolking 
eigenlijk met patiënten en cliënten in het algemeen en met bepaalde categorieën ervan 
in het bijzonder? Maken gewone Nederlanders in tegenstelling tot politici misschien wel 
onderscheid in de solidariteitswaardigheid van patiënten en cliënten, en zo ja, op basis 
waarvan en in welke mate en met welke consequenties? 

De opbouw van dit artikel is als volgt. Allereerst wordt in paragraaf 2 onderzocht of 
in de huidige theorie en praktijk van de Nederlandse gezondheidszorg bepaalde criteria 
worden gepropageerd en gehanteerd die differentiële toebedeling van schaarse 
gezondheidszorg mogelijk maken, en zo ja, welke die criteria dan wel zijn. Vervolgens 
wordt in paragraaf 3 gekeken naar wat voor soorten onderzoek beschikbaar zijn en 
worden verricht als men de publieke opinie over de al dan niet gewenste solidariteit in 
de gezondheidszorg empirisch wil vastleggen. Uit deze terreinverkenning volgt de 
keuze voor een onderzoeksdesign, een zogenaamd factorial survey of vignetonderzoek, 
dat het meest geschikt lijkt voor het beantwoorden van onze vraagstelling1. Dit design 
wordt toegelicht en uitgewerkt in paragraaf 4. Met behulp ervan is het mogelijk de 
solidariteitsgevoelens die mensen koesteren ten aanzien van bepaalde categorieën van 
(fictieve) patiënten en cliënten beter te onderzoeken dan met een doorsnee vragenlijst 
zoals die gebruikelijk is in enquêtes. De empirische bevindingen worden besproken in 
paragraaf 5. Het artikel sluit af in paragraaf 6 met conclusies en een discussie. 

2 Zorgtoebedeling in theorie en praktijk 

Sinds het rapport Kiezen en delen van de Commissie Keuzen in de Zorg (1991), naar 
haar voorzitter ook wel de Commissie Dunning genoemd, is in Nederland de 
beleidsdiscussie en de besluitvorming over een solidaire en rechtvaardige toebedeling 
van gezondheidszorg niet alleen systematischer geworden, maar ook deels op een 
andere leest geschoeid. Op basis van een drietal modellen (het individuele, het medisch-
professionele en het gemeenschapsmodel), die elk verschillende aspecten benadrukken, 
formuleerde de Commissie Dunning een vijftal toedelingscriteria: 1) noodzakelijkheid; 
2) doelmatigheid; 3) werkzaamheid; 4) eigen rekening; en 5) eigen verantwoordelijkheid. 
Ondanks hun eenvoud bleken deze criteria niet onmiddellijk toepasbaar in de praktijk. 
Een van de problemen was dat de verschillende criteria niet tegelijkertijd maximaal te 
verwezenlijken zijn, wat bij toepassing vraagt om afruil- of optimaliseringstrategieën. 
Dit ‘trade-off’-probleem werd door het RIVM in zijn rapport Gezondheid op koers? 
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(2002a: 17) vragenderwijs toegelicht aan de hand van de aangekondigde nieuwe 
Zorgverzekeringswet: 

 ‘[Er]… doen zich nogal wat dilemma’s voor: offeren we solidariteit op voor doelmatigheid, 
bijvoorbeeld met eigen bijdragen? Breiden we het basispakket uit, of moet men maar 
bijverzekeren?’ 

Een ander probleem was dat het onduidelijk is hoe de verschillende criteria precies in 
praktijk moesten worden gebracht. Stolk e.a. (2001, 2002, 2003) hebben zowel de 
discussie als de besluitvorming over het rapport van de Commissie Dunning verder 
gebracht door oplossingen te genereren voor zowel het optimaliserings- als het 
operationaliseringvraagstuk en die oplossingen onder te brengen in het zogenaamde 
iMTA-model. ‘Noodzakelijkheid’ definiëren zij in termen van ziektelast en 
‘doelmatigheid’ en ‘werkzaamheid’ in termen van (kosten)effectiviteit. Hoe hoger de 
ziektelast (dus hoe zieker de patiënt), des te noodzakelijker de behandeling. Hoe lager 
de ziektelast, des te strenger de eisen van doelmatigheid en werkzaamheid. Hierbij 
aansluitend concludeert de Gezondheidsraad in zijn rapport Contouren van het basis-
pakket (2003: 10) dat ‘(individuele) ziektelast in combinatie met ‘kosteneffectiviteit’ in 
principe een goede basis vormt voor de afbakening van een basispakket dat op 
solidariteitsgrondslag voor iedereen beschikbaar is’. 
 De criteria ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘eigen rekening’ blijken lastiger te 
operationaliseren. Stolk e.a. (2001) bezien beide begrippen vooral in relatie tot het 
begrip leefstijl, dat vooral wordt gebruikt bij luxe geneeskunde, bij persoonlijke keuzes 
en bij compensatie van ongezond gedrag. Luxe geneeskunde (zoals haartransplantaties) 
dient men zelf te bekostigen als er geen sprake is van gezondheidsproblemen; is dat 
laatste wel het geval, dan geldt het criterium noodzakelijkheid. Bij persoonlijke 
voorkeuren voor bepaalde verstrekkingen en verschaffingen (zoals IVF behandeling bij 
kinderloosheid) kan dezelfde redenering worden gehanteerd. Wat niet uitsluit dat er 
maatschappelijke solidariteit bestaat met onvrijwillig kinderlozen. Ongezond gedrag, 
zoals roken en drinken, levert meer problemen op. Als verzekerden ongezond gedrag 
vertonen, moet dat dan worden afgestraft op het moment dat dit tot ziekten of 
aandoeningen leidt (retrospectief) of nu al worden verdisconteerd in de premieheffing 
(prospectief)? Stolk e.a. (2001) kiezen ervoor het verleden te laten rusten en slechts naar 
de toekomst te kijken, dus geen retrospectieve discriminatie bij behandeling van 
bestaande aandoeningen, maar wel prospectieve differentiatie bij preventie van nieuwe 
aandoeningen. Wat het criterium ‘eigen rekening’ betreft, koos de Commissie Dunning 
voor het verwijderen uit het basispakket van eenmalige of incidentele verschaffingen en 
verstrekkingen die betrekkelijk goedkoop zijn. Het zou vanwege administratieve kosten 
zeer inefficiënt zijn deze risico’s collectief te dekken. Behandeling van aandoeningen 
die grote financiële lasten met zich brengen, wordt wel vergoed, omdat de financiële 
lasten ervan voor maar weinig mensen zelf te dragen zijn. Het kan daarbij zowel gaan 
om eenmalige, zeer kostbare als om vaak herhaalde veel minder kostbare behandelingen 
en verstrekkingen, bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen. In al deze gevallen gaat 
het om de vraag of iets wel of niet vergoed moet worden. Echter, zeker in relatie tot het 
thema basisverzekering is ook de vraag van belang in welke mate vergoeding zou 
moeten plaatsvinden. Door burgers zelf aan hun gezondheidszorg mee te laten betalen, 
kan het doel worden bereikt dat burgers bewust worden van de kosten van zorguitgaven 
en ze afgeremd worden om onnodige zorg te gebruiken (Ministerie van VWS, 2001; zie 
ook CVZ, 2003). 
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Hoewel opvattingen die onder de bevolking leven niet noodzakelijk hoeven te 
sporen met gemaakte politieke keuzen of medisch-professionele overwegingen, bieden 
ze wel aanknopingspunten voor het maken van deze keuzen en het verantwoorden ervan 
(Mossialos & King, 1999). De mate van overeenstemming tussen politieke en medisch-
professionele opvattingen en de publieke opinie, zegt iets over het draagvlak dat er voor 
beleid en praktijk bestaat. Bestaat er in de Nederlandse bevolking wel een breed 
gedragen inkomens- en risicosolidariteit (tussen hoge en lage inkomens, tussen jong en 
oud, tussen gezond en ziek, tussen klein- en groot/veelgebruikers) zoals in beleid wordt 
voorgestaan (zie SER, 2000; Gezondheidsraad, 2003; Ministerie van VWS, 2002)? Of 
laten Nederlanders zich eerder leiden door billijkheidsprincipes, die vooral letten op de 
(wan)prestaties van de patiënten en cliënten, dan door de gelijkheids- en 
behoefteprincipes die ten grondslag liggen aan inkomens- en risicosolidariteit? Vinden 
zij bijvoorbeeld dat striktere criteria moeten worden aangelegd ten aanzien van degenen 
die er riskante gewoonten op nahouden, zoals roken en drinken, die de gezondheid 
(nodeloos) in gevaar brengen? Het verwerven van inzicht in dergelijke opvattingen 
maakt het mogelijk gerichter beleid te formuleren ten aanzien van de gehanteerde 
criteria (bijvoorbeeld door ze bij te stellen), dan wel een beleid te ontwikkelen om een 
breder draagvlak voor de gehanteerde criteria te scheppen (bijvoorbeeld in de vorm van 
voorlichting, overleg en overreding). 

3 Publieke opinieonderzoek naar solidariteit in de gezondheidszorg 

Hoewel publieke opinieonderzoek naar solidariteit in de Nederlandse gezondheidszorg 
slechts in beperkte mate voorhanden is2, is er internationaal wel veel onderzoek op dit 
terrein verricht. Dit onderzoek overziend valt op dat de verschillende studies sterk van 
elkaar kunnen verschillen in hun methodologische aanpak, hun reikwijdte en het 
analyseniveau. Wat de methodologische aanpak betreft, is het voornaamste onderscheid 
er een tussen kwantitatieve benaderingen (via grootschalige enquêtes) en kwalitatieve 
benaderingen (vaak door middel van kleinschalige diepte-interviews of groepsdiscussies 
met respondenten) (zie bijvoorbeeld Mossialos & King, 1999; Ryan e.a., 2001). De 
reikwijdte van studies heeft vooral betrekking op de onderwerpkeuze, waarbij sommige 
studies gericht zijn op algemene principes in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld: ‘moet 
er ruimte zijn voor selectie op risicogedrag?’), terwijl andere zich juist richten op 
specifieke deelonderwerpen (bijvoorbeeld: ‘wie komen er voor orgaandonatie in 
aanmerking?’). Een laatste onderscheid, niveau van analyse, verwijst naar het type 
kenmerken dat ter verklaring voor solidariteitsverschillen wordt meegenomen. De 
meeste studies richten zich op de (persoons)kenmerken van zorgontvangers (patiënten 
en cliënten), hoewel sommige studies (vooral als het gaat om meningen over het 
gezondheidszorgstelsel als geheel) zich ook of juist richten op kenmerken van 
beslissers. De aspecten methodologie, reikwijdte en niveau van analyse kunnen 
analytisch van elkaar worden gescheiden, maar zijn in de onderzoekspraktijk vaak sterk 
met elkaar verbonden (zie Olsen & Smith, 2001). 

Omdat zorg nu eenmaal schaars is, moeten er in de medische praktijk beslissingen 
worden genomen over wie als eerste behandeld wordt, wie op een wachtlijst wordt 
geplaatst en wie helemaal niet wordt behandeld. Zorgbehoefte is daarbij een belangrijk 
beslissingscriterium. Deze wordt meestal afgemeten aan de winst die behandeling 
oplevert voor de lengte en de kwaliteit van iemands leven (Dolan & Olsen, 2001). Als 
indicator voor zorgbehoefte wordt dan de gezondheidsmaat Quality Adjusted Life Years 
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(QALY) gebruikt. Publieksonderzoek richt zich vaak op de vraag of zorgtoedeling aan 
patiënten en cliënten op basis van deze indicator morele steun vindt bij de bevolking. 
Maar ook andere individuele kenmerken spelen in de medische praktijk een rol als 
toedelingsmaatstaven en worden in het publieksonderzoek meegenomen. Het gaat er 
dan niet zozeer om óf, en zo ja, in hoeverre mensen zorg behoeven, maar of ze zorg 
verdienen. Levensloop en levensstijl zijn dan de belangrijkste beslissingsmaatstaven 
(Charny, Lewis & Farrow, 1989; Elchardus, Tresignie & Derks, 2002). Wat is het effect 
van de dingen die mensen in hun leven overkomen (zoals ouder, moeder of werkloos 
worden) op hun solidariteitswaardigheid en wat is het effect van hun levensstijl (zoals 
roken, drinken en/of sport bedrijven)? 

4 Onderzoeksopzet 

Designkeuze en onderzoekspopulatie 
Omdat we willen bepalen wie er volgens de Nederlandse bevolking eerder dan een 
ander zorg behoeft en verdient, hebben wij gekozen voor een kwantitatieve in plaats van 
een kwalitatieve benadering. We vragen respondenten of principes voor differentiële 
toedeling eventueel binnen de basisverzekering zouden moeten worden toegepast, en zo 
ja, welke dat zijn en in hoeverre. We stellen deze problemen echter niet in abstractum 
aan de orde, maar via vragen over fictieve of hypothetische patiënten en cliënten die aan 
bepaalde ziektes lijden of het gevaar lopen door bepaalde aandoeningen getroffen te 
worden en die bepaalde sociaal-demografische kenmerken hebben. Die fictieve gevallen 
zijn vertaald in scenario’s, ook wel vignetten genoemd. Een dergelijk onderzoeksdesign, 
ook wel factorial survey genoemd, is in Nederland in het verleden vaker gebruikt voor 
het bestuderen van rechtvaardigheidsoordelen (zie onder andere Hermkens, 1983; 
Houtman, 1994; Hansen, 2005). Voor de uitvoering van het onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van het CentER Telepanel, een panel van ruim 2000 respondenten die 
wekelijks via de computer thuis een vragenlijst krijgen voorgelegd. Dit panel is 
nagenoeg representatief voor de Nederlandse bevolking (zie CentERdata, 2004). Na een 
introductietekst waarin het doel van het onderzoek wordt toegelicht, wordt aan 
respondenten gevraagd om voor hypothetische patiënten/cliënten, met bepaalde 
(dreigende) aandoeningen en bepaalde sociaal-demografische en levensstijlkenmerken, 
te beoordelen of deze in aanmerking komen voor een verstrekking of behandeling. 
Respondenten beoordelen twaalf vignetten in totaal. Een groot voordeel bij het gebruik 
van vignetten boven ‘gewone’ enquêtevragen is dat deze een meer realistische 
benadering bieden van feitelijk voorkomende gevallen en dat ze de mogelijkheid bieden 
het relatieve belang van verschillende kenmerken simultaan te bepalen. 

Keuze van aandoeningen 
Bij de keuze aan welke doelen schaarse middelen in de gezondheidszorg bij voorrang 
dienen te worden besteed, is allereerst van belang hoe verschillende terreinen van 
gezondheidszorg ten opzichte van elkaar worden gewaardeerd (Olsen & Donaldson, 
1998). Om die waardering bij de bevolking te bepalen, krijgen respondenten enige 
ziekten en aandoeningen voorgelegd binnen de drie overkoepelende vormen van 
gezondheidszorg: preventieve zorg, curatieve zorg en verzorging. Bij die keuze passen 
enige waarschuwingen. Allereerst zijn de drie terreinen in de praktijk vaak niet los van 
elkaar te zien. Het zijn soms opeenvolgende stadia in een ziekteproces en vaak in ieders 
levensloop. Daarnaast is een scheiding tussen preventie, cure en care niet altijd 
ondubbelzinnig te maken; ze overlappen elkaar nogal eens (RIVM, 2002a). Ten slotte is 
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het in het beleid ook niet altijd verstandig om het onderscheid te willen maken. De RVZ 
(2001) pleit er bijvoorbeeld voor het beleid in de gezondheidszorg te richten op een 
samenhangende benadering van deze deelterreinen. Een integraal beleid op dit terrein 
zou veel gezondheidswinst kunnen opleveren. 

Gegeven deze beperkingen wordt binnen de drie domeinen een keuze gemaakt van 
te beoordelen ziektes of aandoeningen op basis van vergelijkbaarheid en beleidsrelevantie. 
Wat de laatste maatstaf betreft, is het van belang een keuze te maken aan de hand van 
thema’s die in de huidige beleidsdiscussie veel aandacht krijgen of waarvan te 
verwachten is dat ze in de toekomst grote actualiteitswaarde zullen hebben, bijvoorbeeld 
vanwege medische ontwikkelingen of demografische veranderingen. Verder is het 
belangrijk dat de samenstelling van de te onderzoeken populatie van patiënten en 
cliënten evenwichtig en realistisch is, onder andere in leeftijdsopbouw en geslacht, en 
dat deze samenstelling een flinke variatiebreedte kent. Een andere afweging geldt de 
omvang van de patiëntenpopulatie per ziekte en het vereiste kennisniveau van de 
respondenten van deze ziekten. Kiezen voor een aantal veel voorkomende en bekende 
ziekten heeft als voordeel dat ze geen hoog niveau van voorkennis vereisen om ze te 
beoordelen en dat een deel van de onderzoeksgroep hier zelf in de naaste omgeving mee 
is geconfronteerd. (Door een vraag toe te voegen over de ervaring van respondenten met 
bepaalde ziektes, is het mogelijk solidariteitsgevoelens en overwegingen van 
welbegrepen eigenbelang te scheiden). Voor de vergelijkbaarheid tussen ziektes zijn in 
het verleden verschillende generieke maten ontwikkeld, in het bijzonder door een 
classificatie van de ernst hiervan. Een bekend voorbeeld is de DALY-maat, waarin 
DALY staat voor ‘Disability-Adjusted Life Years’ (zie RIVM, 2002a) waarin jaren van 
ziekte worden gewogen voor ernst van de ziekte. Een ander voorbeeld is de ‘Burden of 
Disease’-maat, ook wel ziektelast genoemd (zie Stolk e.a., 2002). Vooral op het gebied 
van preventie en care is de ernst van een aandoening, en daarmee de medische noodzaak 
van behandeling, echter niet zo eenvoudig te bepalen. Zo heeft preventie betrekking op 
aandoeningen (zoals hypertensie en een te hoog cholesterolgehalte) die niet direct de 
gezondheidstoestand verslechteren, maar wel een risicofactor zijn voor het ontstaan van 
toekomstige gezondheidsproblemen (Stolk e.a., 2002). Bij care is de aandoening wel 
ondubbelzinnig vast te stellen, maar hierbij is de kwaliteit van leven voor en na 
behandeling moeilijk te meten (Wolleswinkel-Van den Bosch, Hoeymans & Treurniet, 
2003). Een laatste afweging bij de keuze voor een ziekte is het beroep dat hiermee 
wordt gedaan op het zorgbudget. In het bijzonder ziekten die langdurige en intensieve 
zorg voor grote aantallen patiënten vereisen, brengen hoge kosten met zich. Hierbij valt 
onder andere te denken aan verstandelijke handicaps of dementie. Ook aan coronaire 
hartziekten en beroertes zijn hoge kosten verbonden (RIVM, 2002b). Vooral bij 
dergelijke ziekten zal ruimhartige toebedeling op basis van sterke gevoelens van 
solidariteit grote gevolgen hebben in kostentermen. 

Op basis van bovenstaande overwegingen is gekozen voor de volgende zes 
aandoeningen of ziektes met bijbehorende verstrekkingen en behandelingen:  

 
Preventie: 1) statines tegen een te hoog cholesterolgehalte, 
    2) CT-scan tegen longkanker. 
Cure:   3) dotteren tegen aderverkalking, 
    4) medicijnen tegen depressie. 
Care:    5) thuiszorg voor dementiepatiënten, 
    6) thuiszorg voor reumapatiënten. 
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Voor al deze aandoeningen en ziektes geldt dat de medische noodzaak voor behandeling 
en verstrekking relatief hoog is en/of dat ze verantwoordelijk zijn voor een groot 
aandeel van de totale kosten van de gezondheidszorg (zie RIVM, 2002c). Hieronder 
worden de verschillende ziektes en aandoeningen en de ervoor benodigde 
behandelingen en verstrekkingen kort toegelicht. 
 Statines tegen een te hoog cholesterolgehalte. Op het terrein van de preventie krijgt 
de verstrekking van cholesterolremmers (statines) veel aandacht. Het gebruik hiervan 
verbetert de prognose voor personen met (potentiële) hart- en vaatziekten aanzienlijk. 
 CT-scan tegen longkanker. Een tweede preventieve maatregel die op het ogenblik 
veel aandacht krijgt (vgl. Gezondheidsraad, 2000), is het verrichten van een CT-scan 
(computertomografie) ter vaststelling, al in een vroeg stadium, van longkanker. Deze 
techniek kan longkanker opsporen nog voordat er klachten of symptomen zijn, waardoor 
de kans op genezing toeneemt. 
 Dotteren tegen aderverkalking. Deze aandoening leidt bij uitblijven van behandeling 
tot infarcten en vasculaire sterfte. Een gangbare behandelwijze van arteriosclerose is 
PTCA-behandeling (dotteren). Aandoening en behandeling liggen in het verlengde van 
de statineverstrekking bij een te hoog cholesterolgehalte. 

Medicijnen tegen depressie. De curatieve behandeling van personen met een 
depressie heeft raakvlakken met care. Depressies leiden niet tot een sterk verminderde 
levensverwachting, maar resulteren wel in een groot verlies in kwaliteit van leven. 

Thuiszorg voor dementiepatiënten. Dementie leidt tot een sterk verminderde 
levensverwachting. Veelal wordt deze aandoening ingedeeld in de stadia milde, matige en 
ernstige dementie. In het eerste stadium is (thuis)zorg veelal nog niet noodzakelijk, in het 
laatste geval wel, bijvoorbeeld in de vorm van permanent toezicht en intensieve zorg. 
 Thuiszorg voor reumapatiënten. Niet alleen ouderen worden geconfronteerd met 
thuiszorg, maar ook jongeren, in het bijzonder indien ze een lichamelijke handicap 
hebben. Dit is onder andere het geval bij reuma, een verzamelnaam voor een groot 
aantal aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Reuma is een chronische aandoening 
die niet te genezen is. 

Vormgeving vignetten 
Bij de beoordeling van de solidariteitswaardigheid van patiënten/cliënten met bepaalde 
sociaal-demografische en ziektekenmerken wordt niet alleen in de introductie, maar ook 
in de vraagstelling expliciet een koppeling met de basisverzekering aangebracht. Per 
voorgelegde fictieve patiënt/cliënt worden bepaalde (realistische) kosten van 
behandeling gepresenteerd (binnen grenzen willekeurig variërend tussen patiënten), 
gevolgd door de vraag of de behandeling in de basisverzekering thuis hoort, en zo ja, of 
er een eigen financiële bijdrage moet worden geleverd en hoe groot die bijdrage dan wel 
moet zijn. Dit leidt tot de volgende antwoordcategorieën: 

 
− Ja, de behandeling van deze patiënt/cliënt moet volledig worden vergoed. 
− Ja, deze moet deels worden vergoed; hij/zij betaalt een eigen bijdrage van 50 euro of 

minder per jaar. 
− Ja, deze moet deels worden vergoed; hij/zij betaalt een eigen bijdrage tussen 51 en 

100 euro per jaar. 
− Ja, deze moet deels worden vergoed; hij/zij betaalt een eigen bijdrage tussen 101 en 

150 euro per jaar. 
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− Ja, deze moet deels worden vergoed; hij/zij betaalt een eigen bijdrage van 151 euro 
of meer per jaar. 

− Nee, deze moet niet worden vergoed 
 
De hoogte van de eigen bijdrage verschilt tussen de verschillende aandoeningen. De 
kosten en eigen bijdragen zijn in alle gevallen, ook bij de behandeling dotteren dat eens 
in de vijf jaar plaatsvindt, herleid tot jaarbasis. 

Systematische variatie van de vignetkenmerken 
Hoewel de voorgelegde ziektes op een aantal punten vergelijkbaar zijn, zijn er ook 
duidelijke verschillen. Zo is er een relatie tussen bepaalde aandoeningen en de riskante 
gewoonten van patiënten, zoals roken in het geval van longkanker, aderverkalking en 
een hoog cholesterolgehalte. Om die reden worden per overkoepelend terrein (preventie, 
cure, care) bepaalde kenmerken systematisch weggelaten en toegevoegd, en wel twee 
per terrein. Hiertoe wordt de totale respondentenpopulatie per terrein in vier 
willekeurige deelpopulaties gesplitst. Bij het eerste kwart worden beide kenmerken 
weggelaten, bij het tweede en derde kwart alleen één van beide kenmerken, en bij het 
laatste kwart worden beide kenmerken ter beoordeling opgenomen. Deze opzet biedt 
niet alleen de mogelijkheid om extra kenmerken voor te leggen voor bepaalde ziektes, 
maar levert tevens informatie op over hoe de oordelen van respondenten verschillen 
wanneer bepaalde kenmerken wel of niet in de overweging worden meegenomen. Is het 
bijvoorbeeld zo dat respondenten meer solidair zijn met patiënten wanneer ze niet 
geconfronteerd worden met hun mogelijke risicogedrag, of let men in dat geval sterker 
op overige kenmerken? De weg te laten kenmerken zijn per thema:  

 
Preventie: risicogedrag en erfelijkheid 
Cure:   risicogedrag en inkomen 
Care:   etniciteit en leeftijd 
 
Aangezien er in beleidsdiscussies verschil van mening bestaat over de vraag óf, en zo ja, 
op welke wijze het risicogedrag van patiënten een rol dient te spelen, wordt aan dit 
kenmerk zowel bij preventie als cure aandacht besteed. Bij de twee onderscheiden care-
onderwerpen speelt risicogedrag nauwelijks een rol. De mogelijke invloed van 
genetische factoren, iemands inkomen en leeftijd zijn daarnaast kenmerken die vaak 
gehanteerd worden als (mogelijke) beleidscriteria. Ditzelfde geldt niet voor de etniciteit 
van patiënten. Desondanks is het interessant dit onderwerp mede te onderzoeken, vooral 
gerelateerd aan de vraag of men thuiszorg binnen Nederland wil ontvangen of 
daarbuiten. Omdat niet alle kenmerken voor alle terreinen van gezondheidszorg even 
relevant zijn, wordt de omvang van de deelpopulatie van respondenten per weggelaten 
kenmerk strategisch gekozen. Zo speelt risicogedrag alleen een rol bij preventie en cure, 
en etniciteit alleen bij care. Leeftijd is een kenmerk dat alleen bij cure wordt 
weggelaten, maar dat als sociaal-demografisch kenmerk wel op de andere terreinen is 
meegenomen. Hetzelfde geldt voor inkomen in het geval van care. Om deze reden 
wordt uit de hele respondentenpopulatie een wat grotere steekproef getrokken van 
respondenten met kenmerken die in alle gevallen voorkomen. Deze deelpopulatie is in 
Figuur 1 grijs gearceerd. De term ‘X’ verwijst naar de kenmerken die in alle gevallen 
voorkomen, zoals sekse en thuissituatie. 
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Figuur 1 Verdeling van respondenten over de kenmerken en thema’s  

Resp. pop. Preventie Cure Care Alle cases 
 Risico Erfelijkheid Risico Inkomen Etniciteit Leeftijd X et cetera 
0               
…               
¼               
…               
½               
               

¾               
1               

Operationaliseringen 
De drie verschillende domeinen van de gezondheidszorg maken vanwege hun ‘eigen 
aardige’ karakter lichte verschillen in operationalisering van vignetkenmerken nodig. 
Wat ze gemeen hebben, is dat de (fictieve) patiënten/cliënten te kampen hebben met 
bepaalde (dreigende) aandoeningen en daarom in meer of mindere mate aanspraak 
maken op bepaalde behandelingen en verstrekkingen. In de medische praktijk wordt de 
legitimiteit van die aanspraken, als ze een groot beroep doen op schaarse middelen, nogal 
eens beoordeeld in termen van ziektelast (medische noodzaak) en (kosten)effectiviteit 
(doelmatigheid en werkzaamheid). Die kunnen van domein tot domein (enigszins) 
verschillen. Daarmee zullen we rekening moeten houden. Ook sociaal-demografische 
kenmerken en verschillen in feitelijke gezondheid en in ziektekansen zullen domein-
specifieke verschillen laten zien. Ook die moeten worden verdisconteerd. 

Verschillen in ziektelast en kosteneffectiviteit 
Er wordt in de medische praktijk onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire 
preventie. Iedereen heeft baat bij het gebruik van statines, maar sommigen (bij wie de 
medische noodzaak evident is) meer dan anderen (bij wie dat niet het geval is). Een 
aanspraak op de verstrekking van statines is des te klemmender als men bijvoorbeeld te 
kampen heeft met een te hoog cholesterolgehalte. De omschrijving op het vignet luidt 
als volgt:  
 Heeft een [licht] [sterk] verhoogd cholesterolgehalte. 
Een aanspraak maakt ook meer indruk naarmate de doeltreffendheid van behandeling 
evidenter is. De gekozen formulering luidt:  
 Behandeling leidt tot een [geringe] [sterke] verlaging van het cholesterolgehalte. 
Bij CT-scans om al in een vroeg stadium longkanker te ontdekken, hangt de medische 
noodzaak af van bijvoorbeeld risicogedrag of erfelijke aanleg. De aanspraak wordt 
sterker als de noodzaak groter is. De formulering luidt:  
 Heeft een [licht] [sterk] verhoogde kans op longkanker. 
Wat de doeltreffendheid betreft, luidt de formulering:  
 Behandeling leidt tot een [geringe] grote] kans dat deze tijdig ontdekt wordt. 
 
Binnen het domein curatieve zorg (cure) worden twee ziekten behandeld, aderverkalking 
en depressie. Het bepalen van de medische noodzaak van behandeling hiervan gebeurt 
met behulp van de volgende formulering:  
 Heeft een [licht] [sterk] verhoogde kans op een hartinfarct. 
Doeltreffendheid is ook hier weer geformuleerd in termen van behandelkansen:  
 Behandeling leidt tot een [geringe] [grote] kans dat een hartinfarct wordt voorkomen. 
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Bij depressie kan een onderscheid worden gemaakt tussen lichte, matige en ernstige 
depressie. Omdat voor respondenten moeilijk is te beoordelen wanneer een lichte 
depressie overgaat in een matige, is gekozen voor de beide uiteinden van de schaal:  
 Heeft een [lichte] [zware] depressie. 
Doeltreffendheid is hierbij als volgt geformuleerd:  
 Bij behandeling vermindert de depressie [enigszins] [aanzienlijk]. 
 
De medische noodzaak van hulpverlening (care) bij dementie hangt onder meer af van 
de mate waarin een patiënt zelfstandig kan functioneren. De formulering op het vignet 
luidt als volgt:  
 De patiënt in kwestie kan met [enige] [veel] moeite zelfstandig functioneren. 
Doeltreffendheid is in het geval van care niet in herstelkansen uit te drukken. Wel kan 
worden aangegeven in hoeverre de (thuis)zorg in kwestie het leven van de patiënt 
verlicht. Hiervoor wordt de volgende omschrijving gehanteerd:  

De aangeboden thuiszorg kan het leven van de patiënt [enigszins] [aanzienlijk] 
verlichten. 

Ook in het geval van reuma wordt de medische noodzaak gekoppeld aan de mate waarin 
de patiënt zelfstandig kan functioneren. De formulering op het vignet is als volgt:  
 De patiënt in kwestie kan met [enige] [veel] moeite zelfstandig functioneren. 
Doeltreffendheid is op dezelfde manier geformuleerd als bij dementie:  

De aangeboden thuiszorg kan het leven van de patiënt [enigszins] [aanzienlijk] 
verlichten. 

Sociaal-demografische kenmerken 
De leeftijden van de te beoordelen patiënten zullen we laten variëren. Voor een te hoog 
cholesterolgehalte, depressie en reuma wordt de ondergrens gelegd bij de leeftijd van 25 
jaar. Dat betekent natuurlijk nog niet dat in de werkelijkheid van alle dag deze ziekten 
alleen voorkomen bij mensen boven deze leeftijd, maar dat bij jongeren het voorkomen 
ervan eerder uitzondering dan regel is. In geval van longkanker, arteriosclerose en 
dementie is de ondergrens op 45 jaar gesteld. Hierbij geldt weer dezelfde aantekening. 
Uit praktisch oogpunt wordt gekozen voor een variatie in stappen van 10 jaar. Hieronder 
staan de leeftijden weergegeven voor de verschillende aandoeningen:  

 
Preventie:  Verstrekking van statines: van 25 tot 75 jaar. 
    CT-scan tegen longkanker: van 45 tot 75 jaar. 
Cure:    Behandeling van arteriosclerose: van 45 tot 75 jaar. 
    Behandeling van depressie: van 25 tot 75 jaar. 
Care:    Thuiszorg voor reumapatiënten: van 25 tot 75 jaar. 
    Thuiszorg voor dementiepatiënten: van 45 tot 75 jaar. 
 
Op elk vignet wordt een beschrijving gegeven van het geslacht van de te beoordelen 
persoon. Aangezien sekse in het beleid met betrekking tot de basisverzekering tegen 
ziektekosten geen selectiecriterium is, wordt in de beschrijving slechts terloops 
aandacht besteed aan iemands geslacht en wordt dit kenmerk gepresenteerd als 
onderdeel van een algemene persoonsbeschrijving gecombineerd met leeftijd. Dit maakt 
het voor respondenten gemakkelijker om zich de betreffende persoon voor te stellen en 
zich er eventueel mee te identificeren. Personen worden bijvoorbeeld omschreven als: 
 Een [30]-jarige [man] [vrouw]. 
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Ook de thuissituatie van een patiënt mag volgens de wetgever in de basisverzekering 
geen rol spelen. Het is echter heel goed mogelijk dat respondenten iemands thuissituatie 
wel degelijk relevant achten. Misschien vinden zij behandeling of verstrekking voor de 
een dringender of belangrijker dan voor de ander omdat de een wel jonge kinderen 
opvoedt en de ander niet. Als een patiënt zowel een partner als volwassen kinderen 
heeft, dan kan men misschien van oordeel zijn dat thuiszorg niet nodig is. Het spreekt 
voor zich dat de op de vignetten omschreven thuissituatie wordt afgestemd op de 
leeftijd van de te beoordelen patiënt. Zo is het hoogst onwaarschijnlijk dat een 70-jarige 
vrouw nog opgroeiende kinderen heeft en fysiek onmogelijk dat een 25-jarige vrouw of 
man al volwassen kinderen heeft. De kenmerken zijn gesplitst in de vraag of men een 
partner heeft en de vraag of men kinderen heeft:  
 Heeft [geen] [een] partner. 
 Heeft [minderjarige] [volwassen] [geen] kinderen. 
 
Een ander aspect van iemands thuissituatie is diens inkomen. Aangezien een hoog 
inkomen door respondenten kan worden beschouwd als een teken van erkenning en 
verdienste of van functioneel belang voor de samenleving, is het mogelijk dat zij van 
mening zijn dat hogere inkomensgroepen het verdienen eerder behandeld te worden dan 
lagere inkomensgroepen. Een andere mogelijkheid is dat respondenten van oordeel zijn 
dat juist patiënten met lagere inkomens het verdienen eerder voor behandelingen of 
verstrekkingen uit de basisverzekering in aanmerking te komen. Personen met hogere 
inkomens kunnen gemakkelijker zelf hun zorg betalen of in ieder geval er een hogere 
eigen financiële bijdrage aan leveren. Volgens die respondenten zouden ook in het 
kader van de basisverzekering de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 
Aan alle te beoordelen patiënten is gevraagd hoe hoog hun premie voor de 
basisverzekering zou moeten zijn. Inkomen is hierbij van belang voor zover dat een 
indicatie geeft van iemands bestedingsruimte of koopkracht. Daarom is niet het bruto 
inkomen van de patiënt zelf van belang, maar het netto inkomen van het huishouden 
waarvan hij deel uitmaakt. Dit laatste bepaalt immers – naast iemands vermogen – de 
bestedingsruimte voor zorguitgaven. Als leidraad voor de keuze van te hanteren 
inkomenscategorieën zijn de inkomensgrenzen in het sociale stelsel gekozen, te weten 
bijstandsniveau voor alleenstaanden, bijstandsniveau voor stellen, het minimuminkomen, 
modaal, 1½ keer modaal, 2 keer modaal en 3 of meer keer modaal. De formulering luidt:  

Heeft een netto huishoudinkomen van [8.000] [13.000] [15.000] [25.000] [37.500] 
[50.000] [75.000 of meer] euro per jaar. 

Bijzondere kenmerken: risicogedrag, erfelijkheid en etniciteit 
Risicogedrag dat de te beoordelen patiënten erop nahouden, is slechts voorgelegd bij 
aandoeningen op het terrein van curatieve zorg en preventie. De twee belangrijkste 
riskante gewoonten zijn rookgedrag en alcoholgebruik. Iemands rookgedrag is vooral 
gerelateerd aan de onderwerpen statineverstrekking, arteriosclerose en CT-scans tegen 
longkanker. Bij depressie speelt alleen overmatig alcoholgebruik een rol. Om die reden 
wordt in de eerste gevallen iemands rookgedrag voorgelegd en in het laatste geval 
iemands alcoholgebruik. Bij de operationalisering van rookgedrag is gevraagd of men 
momenteel (al dan niet; veel of weinig) rookt, dan wel gerookt heeft:  

Rookt niet en heeft nooit gerookt; rookt niet en heeft hiervoor wel gerookt; rookt af 
en toe; rookt een half pakje sigaretten per dag; rookt een pakje sigaretten per dag. 
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Bij alcoholgebruik wordt een onderscheid gemaakt tussen matig en overmatig gebruik:  
Drinkt geen alcohol; drinkt af en toe alcohol; drinkt 1 tot 3 glazen alcohol per dag; 
drinkt 3 tot 6 glazen alcohol per dag; drinkt meer dan 6 glazen alcohol per dag. 

 
He kenmerk erfelijkheid is alleen voorgelegd in het geval van preventie. Het gaat om de 
vraag of patiënten een erfelijke aanleg hebben voor een bepaalde ziekte. Om de vraag 
voor de respondenten begrijpelijk te maken, is verwezen naar de mate waarin de 
betreffende aandoening of ziekte in de familie van de patiënt voorkomt. In vignetvorm:  
Bij statines: In de familie van de patiënt komen vaat- en hartklachten [nauwelijks] 

[vaker] voor. 
Bij CT-scan: In de familie van de patiënt komt longkanker [nauwelijks] [vaker] voor. 
 
Zowel vanwege de vergrijzing van de eerste generatie arbeidsmigranten als vanwege de 
verbeterde inkomens- en vermogenspositie van gepensioneerden, wordt de situatie 
steeds actueler dat personen die zorg behoeven, deze graag in Nederland of elders 
ontvangen. Bijvoorbeeld, omdat ze terug willen naar het land van herkomst of omdat ze 
van mening zijn dat zorg in een ander land meer aansluit bij hun persoonlijke behoeften. 
Ook de mogelijkheden daartoe worden steeds groter mede door de zogenaamde 
‘dienstenrichtlijn’ waarin het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie wordt 
geregeld. Om die reden is het kenmerk etniciteit in combinatie met behandeling in het 
buitenland opgenomen in de care-vignetten. Aan respondenten is de situatie voorgelegd 
dat autochtone Nederlanders dan wel allochtone Nederlanders in een ander land hun 
zorg willen ontvangen. In het geval van allochtone Nederlanders is daarbij vermeld dat 
de betreffende patiënt/cliënt al langer in Nederland woonachtig is, om zo te 
benadrukken dat het personen betreft die al langer zorgpremies hebben betaald in plaats 
van personen die pas onlangs in Nederland zijn komen wonen. De gehanteerde 
categorieën zijn:  

 
− Is van Nederlandse afkomst en wil de verzorging graag in Nederland ontvangen. 
− Is van Nederlandse afkomst en wil de verzorging graag in het buitenland ontvangen. 
− Is allochtoon, woont ruim 20 jaar in Nederland en wil de verzorging graag in 

Nederland ontvangen. 
− Is allochtoon, woont ruim 20 jaar in Nederland en wil de verzorging graag in het 

land van herkomst ontvangen. 
 
Alle bovenstaande kenmerken zijn in willekeurige combinaties via de vignetten aan 
respondenten ter beoordeling voorgelegd. Een voorbeeld van een voorgelegd vignet is te 
zien in Figuur 2, toegespitst op de aandoening ‘te hoog cholesterolgehalte’. Om de 
vraag te kunnen beantwoorden welke categorieën respondenten meer solidair zijn dan 
andere, is het nodig om additionele vragen te stellen over deze respondenten en hun 
sociaaldemografische kenmerken.  

In de analyses zijn elf kenmerken van respondenten opgenomen, gangbaar in 
soortgelijk publieksonderzoek. Hierbij is opleidingsniveau gemeten via het hoogste 
bereikte opleidingsniveau, omgerekend naar het aantal jaren dagopleiding na het lager 
onderwijs. Inkomensniveau is gemeten als de natuurlijke logaritme van iemands netto 
maandelijkse huishoudinkomen. Voor kerklidmaatschap is de vraag gesteld of men zich 
beschouwt als behorend tot een kerkgenootschap (ja versus nee). De vraag bij 
stemgedrag luidde: ‘Als er vandaag verkiezingen zouden zijn voor een nieuwe Tweede 
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Kamer, op welke partij zou u dan stemmen?’. Men kon een keuze maken uit een lijst 
van bestaande Nederlandse politieke partijen, maar ook ‘blanco’, ‘mag niet stemmen’, 
‘zou niet gaan stemmen’ of ‘weet niet’ antwoorden. De antwoorden zijn ingedeeld in 
vier categorieën: ‘op een christelijke partij (CDA, Christen Unie of SGP)’, ‘op een 
linkse partij (PvdA, Groen Links, SP en D66)’, ‘op een rechtse partij (VVD of LPF)’ en 
de restcategorie ‘op geen partij of weet niet’. Iemands type ziektekostenverzekering is 
vastgesteld met de vraag ‘Bent u tegen ziektekosten verzekerd en, zo ja, op welke 
wijze?’ (Antwoordmogelijkheden: ‘ziekenfonds’, ‘particulier’, ‘ambtenarenregeling 
IZA/IZR’ of ‘niet verzekerd’). Aangezien de laatste categorie niet in het panel voorkomt 
en de respondenten in de tweede en derde categorie sterk overeenstemmen in 
opleidings- en inkomensniveau is er slechts onderscheid gemaakt tussen ‘ziekenfonds’ 
en ‘particulier of ambtenarenregeling’. Voor de bepaling van de riskante gewoonten van 
beoordelaars wordt gekeken naar hun rook- en drinkgedrag. Allereerst is gevraagd of 
men wel eens rookt. Antwoordmogelijkheden zijn ‘ja, elke dag’, ‘ja, af en toe’, ‘nee, 
vroeger elke dag’, ‘nee, vroeger af en toe’ en ‘nee, nooit gerookt’. In de analyses zijn 
rokers vergeleken met niet-rokers. Voor alcoholgebruik is gevraagd hoe vaak men 
alcoholhoudende drank drinkt. Categorieën zijn ‘nee, nooit’, ‘ja, minder dan 1 dag per 
week’, ‘ja, 1 tot 3 dagen per week’ en ‘ja, 4 tot 7 dagen per week’. In de analyses wordt 
de laatste categorie vergeleken met de overige. 

Figuur 2 Voorbeeld van een voorgelegd vignet voor de kwestie cholesterolgehalte 

 
Situatie 1. De volgende persoon heeft een te hoog cholesterolgehalte en komt mogelijk in aanmerking voor 
                 medicijnen hiertegen. Deze moeten meerdere jaren gebruikt worden. 

           Voor informatie kies: cholesterolgehalte. 
 

55-jarige man. 
Heeft een sterk verhoogd cholesterolgehalte.  
Behandeling zorgt voor een geringe verlaging van het cholesterolgehalte. 
In de familie van de patiënt komen hartklachten vaker voor. 
Rookt niet en heeft nooit gerookt.  
Heeft een partner.  
Heeft volwassen kinderen. 
Heeft een netto huishoudinkomen van € 25.000 per jaar. 
 
Bij deze persoon zijn de kosten van behandeling ongeveer 600 euro per jaar.  
Vindt u dat deze kosten in de basisverzekering horen? 
◘ Ja, deze moeten volledig worden vergoed. 

◘ Ja, deze moeten deels worden vergoed; hij/zij betaalt een eigen bijdrage van 50 euro of minder per jaar. 

◘ Ja, deze moeten deels worden vergoed; hij/zij betaalt een eigen bijdrage tussen 51 en 100 euro per jaar.  

◘ Ja, deze moeten deels worden vergoed; hij/zij betaalt een eigen bijdrage tussen 101 en 150 euro per jaar.  

◘ Ja, deze moeten deels worden vergoed; hij/zij betaalt een eigen bijdrage van 151 euro of meer per jaar. 

◘ Nee, deze moeten niet worden vergoed. 
 

Zoals eerder vermeld, is gebruik gemaakt van het CentER-panel. Er is uitvoerige 
informatie beschikbaar over de sociaal-demografische kenmerken (zoals geslacht, 
leeftijd en inkomen) van deze respondenten. Ook wordt in het CentER-panelonderzoek 
de zogenaamde Gezondheidsmonitor bijgehouden, waardoor de eigen gezondheids-
toestand van respondenten bekend is. Additionele vragen die wij in dit onderzoek 
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hebben gesteld, gaan bijvoorbeeld over de ervaring van respondenten zelf (of hun 
directe omgeving) met de voorgelegde aandoeningen. Deze vragen zijn aan het einde 
van het interview gesteld om te vermijden dat er een verstoring van de beoordeling van 
de vignetten plaatsvindt. 

Voor de vaststelling van de algehele gezondheidstoestand van beoordelaars is 
gebruik gemaakt van de Gezondheidstoestand Schaal zoals samengesteld in de 
CentERdata Gezondheidsmonitor (Van Heck & Vingerhoets, 2001). Deze bestaat uit 
acht vragen en stellingen3. De antwoorden op al deze vragen zijn omgekeerd in richting 
en opgeteld tot één somscore, zodat hogere scores een betere gezondheid indiceren. De 
interne consistentie van de samengestelde maat is hoog; de alpha-coëfficient is 0,90. Tot 
slot is per ziekte gevraagd of beoordelaars dan wel personen in hun omgeving één van 
de voorgelegde aandoeningen hebben. Deze ja-nee-vraag is gesteld voor henzelf, hun 
eventuele partner of kinderen, ouders, andere familieleden of goede bekenden. Per 
ziekte zijn drie categorieën gevormd: ‘niemand heeft de betreffende ziekte’ 
(referentiecategorie), ‘iemand in de directe omgeving (respondent zelf, hun partner, 
kind of ouder)’ of ‘in de verdere omgeving (ander familielid of goede bekende)’4. 

Dataset en methode 
In totaal hebben 1597 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Elk van hen 
beoordeelde 12 vignetten over fictieve patiënten met hun specifieke sociaal-demografische 
en ziektekenmerken, waardoor het totale aantal beoordeelde patiënten 19164 bedraagt. 
Van het totale aantal respondenten heeft een derde (522 personen) vignetten beoordeeld 
die voor alle ziekten en aandoeningen dezelfde soorten sociaal-demografische kenmerken 
bevatten (in totaal 6264 vignetten). 

Voor de analyses is de datamatrix, waarbij de kenmerken en oordelen van elke 
respondent worden gepresenteerd door één rij met per kolom verschillende scores, 
omgezet naar een datamatrix waarbij niet de respondent de eenheid van analyse is, maar 
de op een vignet uitgebeelde fictieve patiënt/cliënt. Elke patiënt heeft dus een aparte rij 
(wat betekent dat er twaalf patiëntenrijen per respondent zijn). De hierdoor ontstane 
datastructuur is een zogenaamd ‘meerniveaubestand’, waarbij waarnemingen op het 
laagste niveau (fictieve patiënten) geclusterd zijn binnen waarnemingen op een hoger 
niveau (respondenten). Meerniveau-analyse maakt het mogelijk te controleren voor de 
correlatie van observaties binnen het hogere niveau. Meer specifiek wordt gebruik 
gemaakt van een ordinale probit-analyse, met een clustercorrectie voor de ‘nesting’ van 
beoordelingen binnen respondenten. Hierbij wordt op basis van de ordinale rangorde 
van antwoordcategorieën een onderliggende (latente) structuur gemodelleerd, waarbij 
positieve coëfficiënten aangeven dat een kenmerk iemands positie op de latente maat 
voor solidariteit vergroot. Analyses zijn uitgevoerd in het statistische programma Stata5. 
De bespreking van de resultaten in de volgende paragraaf vindt op twee manieren 
plaats. De eerste manier bestaat eruit dat alle zes aandoeningen met elkaar worden 
vergeleken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het effect van kenmerken die 
niet in alle vignetten zijn opgenomen, het gaat daarbij in het bijzonder om risicogedrag, 
erfelijkheid en etniciteit. Bij de tweede manier worden deze kenmerken wel in de 
analyses betrokken (waarbij ze dus soms wel en soms niet meespelen). Alle 
aandoeningen worden dan noodgedwongen afzonderlijk en niet in relatie tot elkaar 
geanalyseerd, al dan niet met inbegrip van deze extra kenmerken. 
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5 Resultaten 

Om het algemene draagvlak voor solidariteitsbeginselen te bepalen, los van bijvoorbeeld 
de situatie van de respondenten zelf, worden eerst geen kenmerken van respondenten in 
de analyses meegenomen. Dat zal later wel gebeuren om de morele opvattingen van 
respondenten te corrigeren voor hun overwegingen van welbegrepen eigenbelang. 

Algemene oordelen 
Inzake de algemene oordelen over alle ziektes samen en de relatie tot elkaar, blijkt uit 
het geschatte eerste model in Tabel 1 dat de respondenten duidelijk verschil maken in de 
solidariteitswaardigheid van patiënten bij de verschillende ziektes. Zij zijn ruimhartiger 
in hun toebedeling van collectieve middelen bij dotteren tegen aderverkalking en bij 
thuiszorg bij reuma of dementie dan bij het verstrekken van statines tegen een te hoog 
cholesterolgehalte (referentiecategorie). Tussen het verstrekken van statines, CT-scans 
en medicijnen tegen depressies wordt geen verschil gemaakt. 

Tabel 1: Mate van vergoeding van behandeling voor alle casussen gezamenlijk (op basis van kenmerken die in alle 
gevallen voorkomen) 

 Model 1 Model 2 
 Patiëntkenmerken Ziekte * medische 

noodzaak 
Rangorde in vragenlijst – 0.00  – 0.00  
Leeftijd patiënt – 0.00 – 0.00 
Patiënt is vrouw  0.05+ 0.05+ 
Medische noodzaak groot  0.05 0.22** 
Doeltreffendheid behandeling hoog  0.01 0.01 
Patiënt heeft partner  0.06* 0.06* 
Patiënt heeft meerderjarig kind (ref. = minderjarig) – 0.15** – 0.15** 
Patiënt heeft geen kinderen (ref. = minderjarig) – 0.11** – 0.11** 
Log inkomen patiënt – 0.84** – 0.84** 
Kosten behand. Patiënt – 0.00 – 0.00 
Casus 2: ct-scan longkanker (ref.= statines) 0.06 0.12+ 
Casus 3: dotteren aderverkalking (ref.= statines) 0.18* 0.30** 
Casus 4: medicijnen depressie (ref.= statines) 0.04 0.11+ 
Casus 5: thuiszorg reuma (ref.= statines) 0.16** 0.30** 
Casus 6: thuiszorg dementie (ref.= statines) 0.24** 0.37** 
Interactie noodzaak * casus 2: CT-scan – 0.12 
Interactie noodzaak * casus 3: dotteren – 0.23* 
Interactie noodzaak * casus 4: depressie – 0.14 
Interactie noodzaak * casus 5: reuma – 0.28** 
Interactie noodzaak * casus 6: dementie – 0.26** 
Aantal patiënten 6264 6264 
Pseudo Loglikelihood – 9.754 – 9.748 
Wald chi-square 587 607 
Df 15 20 
Pseudo R-square 0.08 0.08 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 
 
Omdat het hanteren van één ziekte als referentie het niet mogelijk maakt om van de 
andere ziektes te bepalen of ze onderling misschien significant van elkaar verschillen in 
solidariteitswaardigheid, zijn dezelfde analyses herhaald, telkens met een andere ziekte 
als referentiecategorie (zie Tabel 2)6. Ook uit deze tabel blijkt dat respondenten het 
meest ruimhartig in hun oordeel zijn als het om dementie, reuma en dotteren gaat. 
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Kijkend naar de voorgelegde vignetkenmerken valt op dat de leeftijd van patiënten er 
kennelijk niet toe doet, net zo min als medische noodzaak, doeltreffendheid en kosten 
van behandeling. Wel belangrijk voor de solidariteitsbeleving zijn het hebben van 
minderjarige kinderen, het hebben van een partner en het inkomen van de patiënt (de 
eerste twee hebben een positief effect op solidariteitsgevoelens, de derde een sterk 
negatief effect). Blijkbaar zijn medisch-technische criteria voor respondenten minder 
belangrijk dan de thuissituatie van patiënten en hun inkomenspositie. 

Tabel 2: Onderlinge relatie zes ziektes: vergelijking van coëfficiënten 

 Referentiecategorie 
 Statines 

cholesterol 
CT-scan 

longkanker 
Dotteren 

aderverkalking 
Medicijnen 
depressie 

Thuiszorg 
reuma 

CT-scan longkanker 0.06     
Dotteren aderverkalking 0.18* 0.12+    
Medicijnen depressie 0.04 – 0.02 – 0.14+   
Thuiszorg reuma 0.16** 0.10+ – 0.02 0.12*  
Thuiszorg dementie 0.24** 0.18** 0.06 0.20** 0.08* 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 

 
In het iMTA-model (zie paragraaf 2) waarin de relatie tussen medische noodzaak en 
(kosten)effectiviteit centraal staat, is sprake van een trade-off tussen beide. Hoe groter 
de medische noodzaak, des te minder doelmatig de behandeling of verstrekking hoeft te 
zijn en vice versa. Hoe denken de respondenten hierover? Ten eerste blijkt dat 
doeltreffendheid en kosten van behandeling geen significant effect hebben en kennelijk 
geen rol spelen in de beoordeling. Ook een interactieterm tussen doeltreffendheid en 
kosten van behandeling is statistisch niet significant; doelmatigheid speelt voor 
respondenten dus geen grote rol. Hetzelfde geldt voor de interactie tussen 
doeltreffendheid, kosten van behandeling en medische noodzaak. Er zijn dus geen 
aanwijzingen dat respondenten over alle ziektes heen van mening zijn dat bij patiënten 
die ernstiger ziek zijn de doelmatigheid van behandeling lager mag zijn en vice versa7. 
Dit sluit natuurlijk de mogelijkheid niet uit dat dit verband bij sommige ziektes en 
behandelingen wel kan worden gevonden. Daarom zijn interacties opgenomen tussen de 
verschillende ziektes en medische noodzaak, doeltreffendheid en de combinatie ervan. 
In de tweede kolom zijn de resultaten weergegeven van een model met de interactie 
tussen medische noodzaak en de voorgelegde ziektes. 

Duidelijk blijkt dat de ernst van iemands aandoening er bij sommige ziektes meer 
toe doet dan bij andere. Vooral bij patiënten die voor cholesterolverlagers (statines) in 
aanmerking komen, is de medische noodzaak duidelijk van belang. Dit valt af te leiden 
uit het feit dat bij de casussen dotteren tegen aderverkalking en bij thuiszorg bij reuma 
of dementie de medische noodzaak van behandeling een veel kleinere rol speelt dan bij 
de referentiecategorie, statines (negatief significant effect). Ditzelfde verschil tussen 
ziektes treedt niet op bij de doeltreffendheid van behandeling, bij de combinatie 
medische noodzaak en doeltreffendheid en bij de combinatie medische noodzaak, 
doeltreffendheid en kosten van behandeling. Al deze interactietermen zijn statistisch 
niet significant8. 

Specifieke oordelen per ziekte 
Voor elke ziekte worden in deze subparagraaf de resultaten getoond met en zonder 
weglating van bepaalde kenmerken. Dit betekent dat de verschillende modellen steeds 
betrekking hebben op andere deelpopulaties van respondenten. Hierdoor is het niet 
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mogelijk statistisch te toetsen of bijvoorbeeld het effect van medische noodzaak in het 
ene model significant afwijkt van het effect ervan in het andere model. 

In het geval van verstrekking van statines tegen een te hoog cholesterolgehalte zijn 
het risicogedrag van patiënten en de erfelijkheid van de aandoening niet altijd in de 
vraagstelling opgenomen. Waar dat wel het geval was, bleken respondenten, zoals blijkt 
uit de eerste kolom van Tabel 3, minder solidair te zijn met patiënten die roken en dus 
volgens hen een hogere eigen bijdrage moeten betalen dan niet-rokers. Of een hoog 
cholesterolgehalte al dan niet in de familie voorkomt, speelt echter geen rol in hun 
oordeel (effect is klein en niet significant). Hetzelfde geldt voor de kosten en 
doeltreffendheid van behandeling. Wel speelt de medische noodzaak een rol, maar 
tegengesteld aan onze verwachting: respondenten zijn minder solidair met personen 
voor wie de medische noodzaak van behandeling of verstrekking groter is, zij moeten 
volgens hen juist een hogere eigen bijdrage betalen. Misschien denken respondenten 
arglistig dat als patiënten zoveel belang hebben bij een behandeling of verstrekking, ze 
zelf wel voor een deel van de kosten willen opdraaien. Vooral iemands inkomen blijkt 
zwaar te wegen: naarmate dit hoger is, is diens solidariteitswaardigheid geringer en zijn de 

respondenten van oordeel dat ze in mindere mate voor vergoeding uit de basisverzekering 
in aanmerking komen. De opvatting dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 
dragen, lijkt ook ten aanzien van de basisverzekering breed gedeeld te worden. 
Misschien is dit een effect van een sterke gewenning met en aanpassing aan het oude 
duale systeem van ziekenfonds en particuliere ziekteverzekeringen waardoor men nog 
niet voorbereid is op het nieuwe systeem. 

Tabel 3: Mate van vergoeding van behandeling bij casus 1: statines (met verschillende kenmerken) 

 
Model 1 

Risicogedrag en 
erfelijkheid 

Model 2 
Alleen 

risicogedrag 

Model 3 
Alleen 

 erfelijkheid 

Model 4 
Zonder 
beide 

Rangorde in vragenlijst  – 0.01  – 0.04* – 0.04+ – 0.02+ 
Leeftijd patiënt – 0.00 – 0.00 0.00 0.00 
Patiënt is vrouw  0.11 – 0.07 – 0.24* 0.09+ 
Noodzaak behandeling groot  – 0.32* 0.10 0.14 0.17** 
Doeltreffendheid behandeling hoog  0.01 0.11 – 0.09 0.07 
Heeft partner  – 0.07 0.05 0.01 0.02 
Heeft meerderjarig kind (ref. = minderjarig) – 0.29 – 0.21+ – 0.02 – 0.03 
Heeft geen kinderen (ref. = minderjarig) – 0.37+ – 0.09 – 0.08 – 0.09 
Log inkomen patiënt – 0.80** – 0.74** – 0.76** – 0.75** 
Kosten behandeling patiënt – 0.00 0.00 – 0.00 0.00 
Risicogedrag patiënt (roken) – 0.48** – 0.33** 
Ziekte komt voor in familie (erfelijkheid) – 0.07  0.08 
Aantal patiënten 230 708 502 1754 
Pseudo Loglikelihood – 354 – 1.139 – 810 – 2.819 
Wald chi-kwadraat 92 148 96 297 
Df 12 11 11 10 
Pseudo R-kwadraat 0.102 0.069 0.07 0.06 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 
 
De vergelijking van modellen 2 tot en met 4 laat zien hoe oordelen veranderen bij het 
weglaten van kenmerken. Wordt alleen risicogedrag voorgelegd, dan worden nog steeds 
rokers vaker dan niet-rokers van vergoeding uitgesloten maar de medische noodzaak 
van iemands behandeling of verstrekking speelt dan geen rol meer. Bij het alleen 
voorleggen van erfelijkheid speelt medische noodzaak ook geen rol, maar hetzelfde 
geldt voor erfelijkheid zelf. Dat is echter niet zo verwonderlijk omdat erfelijkheid in 
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model 1, waarin ook risicogedrag was opgenomen, al geen rol speelde. Opvallend 
genoeg zijn respondenten dan wel minder solidair met vrouwen en worden ze vaker van 
vergoeding uitgesloten dan mannen. Dat is zacht gezegd een curieuze bevinding die om 
nader onderzoek vraagt. Het zou kunnen zijn dat het effect van vrouw samenhangt met 
hoe solidair men is met alleenstaande moeders (interactie-effect met kinderen). Tot slot 
blijkt dat bij weglating van beide kenmerken men weer meer solidair is met vrouwen in 
plaats van minder. Ook heeft medische noodzaak in dat geval een omgekeerd effect: bij 
een grotere medische noodzaak komt men vaker voor vergoeding in aanmerking. 
Blijkbaar letten respondenten wat hun solidariteitsoordeel betreft primair op 
risicogedrag (samen met inkomen, maar erfelijkheid speelt geen rol) en veel minder op 
criteria als medische noodzaak en doeltreffendheid. 

Bij casus 2 (CT-scan tegen longkanker) worden, net als bij statines, erfelijkheid en 
risicogedrag soms opgenomen en soms weggelaten. Risicogedrag heeft een negatief 
effect op het solidariteitsoordeel: patiënten die roken, hebben volgens de publieke 
opinie minder recht op een vergoeding uit de basisverzekering dan niet-rokers. Van de 
overige kenmerken speelt alleen iemands inkomen een (negatieve) rol. Ditzelfde beeld 
duikt op wanneer alleen risicogedrag wordt opgenomen. Bij het alleen voorleggen van 
erfelijkheid zijn meer veranderingen te zien. Niet alleen komen patiënten met een 
erfelijke aandoening dan vaker voor vergoeding in aanmerking, maar daarnaast let men 
dan ook op de medische noodzaak van iemands behandeling en de doeltreffendheid van 
de behandeling. Beide verhogen de kans op vergoeding van behandeling uit de collectieve 
middelen van de basisverzekering. Vreemd genoeg valt het effect van doeltreffendheid 
weer weg in het laatste model zonder beide kenmerken, terwijl het effect van medische 
noodzaak wordt versterkt (zie Tabel 4).  

Tabel 4: Mate van vergoeding van behandeling bij casus 2: CT-scan (met verschillende kenmerken) 

 
Model 1 

Risicogedrag en 
genetische factor

Model 2 
Alleen 

risicogedrag 

Model 3 
Alleen 

genetische factor 

Model 4 
Zonder 
beide 

Rangorde in vragenlijst – 0.02  – 0.05** – 0.05* – 0.01
Leeftijd patiënt 0.00 – 0.00 – 0.00 0.00 
Patiënt is vrouw  0.23 – 0.06 0.05 0.01 
Noodzaak behandeling groot 0.06 0.09 0.18+ 0.12* 
Doeltreffendheid behandeling hoog  0.08 – 0.06 0.24* – 0.01 
Heeft partner  0.10 – 0.11 0.10 0.01 
Heeft meerderjarig kind (ref. = minderjarig) – 0.14 – 0.09 – 0.20 – 0.07 
Heeft geen kinderen (ref. = minderjarig) – 0.27 – 0.12 – 0.23 – 0.15* 
Log inkomen patiënt – 0.70** – 0.56** – 0.92** – 0.77** 
Kosten behandeling patiënt 0.00 – 0.00 0.00 0.00 
Risicogedrag patiënt (roken) – 0.42** – 0.38**   
Ziekte komt voor in familie (genetische factor) – 0.06  0.30**  
Aantal patiënten 230 708 502 1754 
Pseudo Loglikelihood – 374 – 1.178 – 767 – 2.803 
Wald chi-kwadraat 52 104 144 309 
Df 12 11 11 10 
Pseudo R-kwadraat 0.07 0.05 0.10 0.07 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 

 
Wellicht leggen respondenten een verband tussen doeltreffendheid en erfelijkheid. 
Wanneer men ziet dat longkanker deels erfelijk bepaald wordt, verwacht men dat 
behandeling alleen zinvol is bij een hogere doeltreffendheid. Een andere opvallende 
bevinding is dat men minder solidair is met patiënten zonder kinderen; zij zouden 
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minder vaak een vergoeding behoren te krijgen dan patiënten met minderjarige 
kinderen. Blijkbaar acht men het nodig dat mensen met zorgtaken (tijdig) behandeld 
worden. In het geval van dotteren tegen aderverkalking worden iemands leeftijd en 
risicogedrag soms weggelaten en soms opgenomen (Tabel 5). In het volledige model 
zijn beoordelaars minder solidair met rokers en patiënten met een hoog inkomen. Beide 
verlagen iemands kans op vergoeding, terwijl men verder nauwelijks tussen patiënten 
onderscheid maakt. In de modellen met weglating van kenmerken ontstaan wel 
verschillen tussen patiënten. Zo is men (wanneer alleen risicogedrag wordt voorgelegd) 
meer solidair met patiënten met jonge kinderen, dan met patiënten zonder kinderen 
maar ook meer solidair met mensen zonder partner. Verder let men sterker op leeftijd als 
rookgedrag geen overweging vormt: oudere patiënten komen in dat geval minder voor 
vergoeding in aanmerking. Het lijkt alsof de respondenten de vignetkenmerken gebruiken 
als criteria om patiënten van vergoeding te kunnen in- of uitsluiten. Vervalt één dergelijk 
criterium, dan worden andere criteria belangrijker. 

Tabel 5: Mate van vergoeding van behandeling bij casus 3: dotteren (met verschillende kenmerken) 

 
Model 1 

Risicogedrag 
en leeftijd 

Model 2 
Alleen 

risicogedrag 

Model 3 
Alleen 
leeftijd 

Model 4 
Zonder 
beide 

Rangorde in vragenlijst – 0.02 0.01 – 0.02+ – 0.01 
Leeftijd patiënt – 0.00  – 0.01*  
Patiënt is vrouw  – 0.15 – 0.02 0.14* – 0.00 
Medische noodzaak behandeling groot 0.14 – 0.02 0.01 – 0.05 
Doeltreffendheid behandeling hoog  0.01 0.02 0.08 0.12 
Heeft partner  0.03 – 0.19* 0.07 – 0.00 
Heeft meerderjarig kind (ref. = minderjarig) – 0.09 – 0.20 – 0.21** – 0.17 
Heeft geen kinderen (ref. = minderjarig) – 0.02 – 0.27* – 0.14+ – 0.20 
Log inkomen patiënt – 0.68** – 0.70** – 0.80** – 0.66** 
Kosten behandeling patiënt – 0.00 0.00 – 0.00 0.00+ 
Risicogedrag patiënt (roken) – 0.53** – 0.54**   
Aantal patiënten 522 604 1518 550 
Pseudo Loglikelihood – 822 – 939 – 2.316 – 841 
Wald chi-kwadraat 112 171 302 92 
Df 12 11 11 10 
Pseudo R-kwadraat 0.07 0.08 0.08 0.06 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 
 
Bij medicijnverstrekking tegen depressie wordt iemands leeftijd en risicogedrag soms 
weggelaten en soms opgenomen, waarbij risicogedrag de vorm aanneemt van overmatig 
alcoholgebruik. Ook deze riskante gewoonte heeft een negatieve invloed op iemands 
oordeel (zie Tabel 6). Verder heeft doeltreffendheid van behandeling een licht positieve 
invloed: indien een behandeling meer effect heeft, stijgt de kans dat patiënten in het 
oordeel van de respondenten voor vergoeding in aanmerking komen9. Ook personen 
met jonge kinderen komen vaker voor vergoeding in aanmerking. In het model met 
alleen risicogedrag, speelt medische noodzaak wel een rol: bij een grote medische 
noodzaak van behandeling of verstrekking vinden de respondenten eerder dat de kosten 
ervan moeten worden vergoed uit de basisverzekering. Ditzelfde geldt wanneer zowel 
leeftijd als risicogedrag worden weggelaten. In dat laatste geval heeft ook 
doeltreffendheid een positieve invloed op het solidariteitsoordeel. Deze resultaten 
onderschrijven eveneens het beeld dat respondenten in mindere mate medisch-technische 
criteria hanteren, dan dat ze letten op ‘deservingness’-criteria. Worden dit soort 
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leefstijlkenmerken niet opgenomen, dan wordt echter wel degelijk op medisch-
technische gronden geoordeeld althans bij depressie. 

Tabel 6: Mate van vergoeding van behandeling bij casus 4: depressie (met verschillende kenmerken) 

 Model 1 
risicogedrag en 

leeftijd 

Model 2 
alleen 

risicogedrag 

Model 3 
alleen leeftijd 

Model 4 
zonder beide 

Rangorde in vragenlijst – 0.00 0.01 – 0.01 0.01 
Leeftijd patiënt 0.00  – 0.00  
Patiënt is vrouw  0.09 – 0.17+ – 0.03 0.08 
Medische noodzaak behandeling groot 0.09 0.22* 0.07 0.23* 
Doeltreffendheid behandeling hoog  0.18+ 0.02 0.05 0.22* 
Heeft partner  – 0.12 0.07 0.08 0.13 
Heeft meerderjarig kind (ref.= minderj.) – 0.16 – 0.04 – 0.16* – 0.19+ 
Heeft geen kinderen (ref.= minderj.) – 0.25* – 0.09 – 0.14+ – 0.03 
Log inkomen patiënt – 0.61** – 0.77** – 0.91** – 0.89** 
Kosten behandeling patiënt 0.00 – 0.00 – 0.00+ – 0.00 
Risicogedrag patiënt (alcoholgebruik) – 0.30** – 0.31**   
Aantal patiënten 522 604 1518 550 
Pseudo Loglikelihood – 863 – 957 – 2.348 – 855 
Wald chi-kwadraat 92 158 355 142 
Df 12 11 11 10 
Pseudo R-kwadraat 0.05 0.08 0.09 0.09 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 
 
De laatste twee casussen zijn thuiszorg bij reuma en dementie. In beide gevallen is de 
leeftijd van een patiënt soms weggelaten en soms opgenomen. Hetzelfde geldt voor het 
allochtoon dan wel autochtoon zijn en/of men behandeling in het buitenland of in het 
binnenland wil (Tabel 7 en 8). 

Tabel 7: Mate van vergoeding van behandeling bij casus 5: reuma (met verschillende kenmerken) 

 
Model 1 

Etniciteit en 
inkomen 

Model 2 
Alleen 

etniciteit 

Model 3 
Alleen 

inkomen 

Model 4 
Zonder 
beide 

Rangorde in vragenlijst 0.03* – 0.01  0.03** 0.03+ 
Leeftijd patiënt – 0.00 0.00 – 0.00* 0.00 
Patiënt is vrouw  – 0.03 – 0.04 – 0.00 0.06 
Medische noodzaak behandeling groot 0.12 0.11 – 0.05 – 0.02 
Doeltreffendheid behandeling hoog  0.02 – 0.03 0.02 0.14 
Heeft partner  – 0.05 – 0.06 0.07 – 0.09 
Heeft meerderjarig kind (ref. = minderjarig) 0.21 – 0.16 – 0.18* – 0.20 
Heeft geen kinderen (ref. = minderjarig) 0.01 – 0.05 – 0.09 – 0.17 
Log inkomen patiënt – 0.64**  – 0.95**  
Kosten behandeling patiënt 0.00 – 0.00 – 0.00 – 0.00 
Patiënt autochtoon, verzorging buitenland (ref. = 2 x inheems) – 0.49** – 0.67**   
Patiënt allochtoon, verzorging binnenland (ref. = 2 x inheems) 0.01 0.04   
Patiënt allochtoon, verzorging buitenland ref. = 2 x inheems) – 0.65** – 1.04**   
Aantal patiënten 542 524 1542 586 
Pseudo Loglikelihood – 861 – 850 – 2.298 – 809 
Wald chi-kwadraat 128 85 374 12 
Df 14 13 11 10 
Pseudo R-kwadraat 0.07 0.05 0.10 0.01 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 
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In het geval van reuma valt op dat zowel autochtone als allochtone Nederlanders die in 
het buitenland behandeld willen worden, volgens de respondenten in mindere mate voor 
vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking behoren te komen. De 
referentiecategorie is autochtone Nederlanders die in Nederland behandeld willen 
worden. Van de twee dimensies – behandeling in het buitenland en etniciteit – blijkt 
alleen de eerste dimensie voor respondenten een grond om patiënten van vergoeding uit 
te sluiten.  

Tabel 8: Mate van vergoeding van behandeling bij casus 6: dementie (met verschillende kenmerken) 

 Model 1 
Etniciteit en 

Model 2 Model 3 Model 4 
Alleen Alleen Zonder 

inkomen etniciteit inkomen beide 
Rangorde in vragenlijst 0.04** 0.01 0.03** 0.02 
Leeftijd patiënt 0.00 0.01* – 0.00 – 0.00 
Patiënt is vrouw  – 0.05 0.19* 0.04 – 0.05 
Medische noodzaak behandeling groot 0.12 – 0.02 – 0.01 – 0.06 
Doeltreffendheid behandeling hoog  0.02 0.08 – 0.03 – 0.03 
Heeft partner  0.24** – 0.21* – 0.02 – 0.23* 
Heeft meerderjarig kind. (ref. = minderjarig) 0.13 – 0.18 – 0.22** 0.06 
Heeft geen kinderen (ref. = minderjarig) 0.03 – 0.11 – 0.07 0.02 
Log inkomen patiënt – 0.73**  – 0.88**  
Kosten behandeling patiënt 0.00 0.00 – 0.00 0.00 
Patiënt autochtoon, verzorging buitenland (ref. = 2 x inheems) – 0.76** – 0.73**   
Pat. allochtoon, verzorging binnenland (ref. = 2 x inheems) – 0.14 – 0.05   
Patiënt allochtoon, verzorging buitenland (ref. = 2 x inheems) – 0.96** – 0.88**   
Aantal patiënten 542 524 1542 586 
Pseudo Loglikelihood – 829 – 846 –2.279 – 806 
Wald chi-kwadraat 188 69 351 11 
Df 14 13 11 10 
Pseudo R-kwadraat 0.10 0.05 0.09 0.01 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 

 
Wel bestaat er minder solidariteit met allochtonen die thuiszorg in het buitenland willen 
dan met autochtone Nederlanders die hierom vragen (het effect is -0,65 tegenover -
0,49). Bij zowel inkomen als etniciteit geldt dat als het ene kenmerk wordt weggelaten, 
het negatieve effect van het andere kenmerk op solidariteit toeneemt (model 2 en 3). Dit 
onderschrijft de gedachte dat respondenten op zoek zijn naar in- en uitsluitingscriteria 
bij hun solidariteitsoordeel en bij het wegvallen ervan sommige andere criteria zwaarder 
laten meewegen. Opvallend daarbij is dat bij het tegelijkertijd weglaten van beide 
bovengenoemde kenmerken (etniciteit en behandeling in het buitenland, maar ook 
inkomen) beoordelaars relatief unaniem in hun oordeel worden: geen enkel ander 
kenmerk vormt dan een reden om patiënten strenger te beoordelen. 

Het beeld dat opdoemt bij dementie komt sterk overeen met dat bij reuma (Tabel 8). 
Respondenten letten vooral op iemands inkomen en de wens om in het buitenland behandeld 
te worden. Vervalt een van deze kenmerken, dan wordt het solidariteitsoordeel op grond 
van het andere kenmerk strenger. Hoeft men met geen van beide zaken rekening te houden, 
dan speelt bij dementie – in tegenstelling tot wat het geval was bij reuma – een andere 
kwestie een rol: personen met een partner zouden dan volgens de respondenten minder 
recht behoren te hebben op vergoeding voor thuiszorg dan personen zonder partner. 
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Verschillen tussen respondenten 
Vervolgens gaan we in op verschillen tussen respondenten en de relatie tussen respondent- 
en patiëntkenmerken. De resultaten per ziekte worden hieronder besproken. In de tabellen 
zijn alleen kenmerken van respondenten en interactietermen opgenomen. 

Tabel 9 toont de resultaten voor beide ziektes op het terrein van preventie. De 
respondenten oordelen betrekkelijk overeenkomstig. Wel zijn personen die stemmen op 
een christelijke partij meer solidair met patiënten met longkanker dan personen die op een 
rechtse partij stemmen. Verder zijn interactietermen opgenomen tussen de leeftijd en het 
inkomen van patiënten en beoordelaars en tussen hun beider rookgedrag. Slechts één 
effect komt naar voren: rokers zijn meer solidair en dus ruimhariger in hun vergoedings-
bereidheid dan niet-rokers in verband met de behandeling van rokers met longkanker. 

Tabel 9: Mate van vergoeding van behandeling bij ziekte 1 en 2: patiënt- plus respondentkenmerken 

 Statines cholesterol CT-scan longkanker 
Respondent is vrouw – 0.19 – 0.17 0.01 0.02 
Leeftijd respondent 0.00 – 0.02 0.01 0.01 
Opleidingsniveau in jaren – 0.01 – 0.01 0.03 0.03 
Is ziekenfonds verzekerd (ref. = particulier, IZA/IZR) 0.10 0.09 – 0.11 – 0.09 
Log netto huishoudinkomen respondent – 0.27 0.59 – 0.24 – 5.63 
Respondent is lid kerkgenootschap – 0.07 – 0.10 – 0.12 – 0.12 
Respondent of iemand in directe omgeving heeft ziekte (ref. = niet) 0.26 0.30 – 0.39 – 0.44 
Iemand in de verdere omgeving heeft ziekte (ref. = niet) – 0.36 – 0.32 – 0.36 – 0.41+ 
Stemt op christelijke partij (ref.= rechts) 0.63+ 0.67+ 0.71* 0.65+ 
Stemt op linkse partij (ref. = rechts) 0.15 0.18 0.35 0.31 
Stemt niet of weet niet (ref. = rechts) 0.37 0.41 0.45 0.38 
Respondent rookt 0.31 0.19 0.23 – 0.07 
Drinkt (bijna) dagelijks alcohol 0.28 0.30 0.18 0.18 
Gezondheidstoestand  – 0.02 – 0.02 – 0.00 – 0.00 
Leeftijd patiënt * leeftijd respondent  0.00+  – 0.00 
Inkomen patiënt * inkomen respondent  – 0.09  0.53 
Patiënt rookt * respondent rookt  0.28  0.80** 
Aantal patiënten 230 230 230 230 
Pseudo Loglikelihood – 339 – 338 – 364 – 360 
Wald chi-kwadraat 150 155 102 124 
Df 26 29 26 29 
Pseudo R-kwadraat 0.14 0.14 0.09 0.10 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 
  
Bij de ziektes aderverkalking en depressie speelt het stemgedrag van beoordelaars geen 
rol van betekenis (Tabel 10). In het geval van dotteren is er zelfs geen enkel 
beoordelaarkenmerk dat tot een verschillend solidariteitsoordeel leidt. Eén verklaring 
hiervoor is dat de opvattingen nogal sterk overeenstemmen binnen de respondenten-
populatie, een andere dat verschillen in solidariteitsopvattingen gestuurd worden door 
andere factoren dan degenen die hier zijn onderzocht. Bij de verstrekking van 
antidepressiva zijn er wel enkele verschillen in opvatting. Ouderen vinden dat deze 
verstrekking minder vaak vergoed moet worden, personen die zelf iemand in hun 
omgeving kennen met een depressie zijn van oordeel dat vergoeding juist vaker moet 
gebeuren. Verder is het effect van het risicogedrag en de gezondheidstoestand van de 
respondenten zelf opvallend. Zowel overmatige gebruikers van alcohol als personen met 
een slechtere algehele gezondheid staan positiever tegenover vergoeding voor 
antidepressiva. Bij de andere ziektes is er geen verschil tussen personen met een goede 
en een slechte algehele gezondheid10. Ook zijn de interactietermen niet significant. Het 
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is dus niet zo dat alcoholgebruikers milder oordelen over de alcoholconsumptie van 
anderen, maar wel ruimhartiger zijn in hun oordeel over de mate van vergoeding van de 
kosten van behandeling aan mensen die aan depressies lijden. 

Tabel 10: Mate van vergoeding van behandeling bij ziekte 3 en 4: patiënt- plus respondentkenmerken 

 Dotteren aderverkalking Medicijnen depressie 
Respondent is vrouw 0.06 0.06 0.07 0.05 
Leeftijd respondent – 0.00 – 0.02 – 0.01* – 0.00 
Opleidingsniveau in jaren – 0.00 – 0.00 – 0.00 0.00 
Is ziekenfonds verzekerd (ref. = particulier IZA/IZR) – 0.18 – 0.17 0.01 0.01 
Log netto huishoudinkomen respondent – 0.10 – 1.69 0.08 – 3.44+ 
Respondent is lid kerkgenootschap 0.18 0.18 0.08 0.06 
Respondent of iemand in directe omgeving heeft ziekte (ref.= niet) – 0.03 – 0.03 0.27 0.27 
Iemand in verdere omgeving heeft ziekte (ref. = niet) – 0.09 – 0.08 0.38** 0.39** 
Stemt op christelijke partij (ref. = rechts) – 0.18 – 0.17 – 0.09 – 0.10 
Stemt op linkse partij (ref. = rechts) 0.17 0.17 0.12 0.12 
Stemt niet of weet niet (ref. = rechts) 0.03 0.02 – 0.00 – 0.00 
Respondent rookt 0.12 0.04 – 0.08 – 0.06 
Drinkt (bijna) dagelijks alcohol 0.21 0.22 0.40** 0.53** 
Gezondheidstoestand  – 0.01 – 0.01 – 0.02* – 0.03* 
Leeftijd patiënt * leeftijd respondent  0.00  – 0.00 
Inkomen patiënt * inkomen respondent  0.16  0.34+ 
Patiënt rookt of drinkt * respondent rookt of drinkt  0.18  – 0.34 
Aantal patiënten 522 522 522 522 
Pseudo Loglikelihood – 815 – 814 – 843 – 839 
Wald chi-kwadraat 126 131 120 128 
Df 26 29 26 29 
Pseudo R-kwadraat 0.08 0.08 0.08 0.08 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 
 
Tot slot gaan we in op beide care-vraagstukken (Tabel 11). In het geval van thuiszorg 
bij reuma vallen drie zaken op. Niet alleen zijn rokers meer solidair dan niet-rokers, 
maar hetzelfde geldt voor personen die op linkse partijen stemmen of niet stemmen ten 
opzichte van mensen die op rechtse partijen stemmen. Verder zijn personen die iemand 
in hun wijdere omgeving met reuma kennen juist minder solidair. Wellicht zien deze 
respondenten in hun kennissenkring dat mensen met reuma nog steeds zonder hulp van 
anderen kunnen functioneren, of ze zijn niet op de hoogte van het feit dat dezen 
(thuis)hulp krijgen. In het geval van thuiszorg bij dementie zijn respondenten 
betrekkelijk unaniem in hun oordeel. Alleen personen die links stemmen oordelen 
positiever dan de referentiecategorie (rechts stemmen). 
Het valt op dat over het geheel genomen, dus de verschillen tussen de ziektes veron-
achtzamend, twee persoonskenmerken het best de verschillen tussen respondenten in 
solidariteitsgevoelens verklaren, te weten politieke voorkeur en de eigen gezondheids-
toestand. Wat politieke voorkeur betreft, zijn personen die op rechtse partijen stemmen 
relatief het minst solidair. Twee zaken die sterk met politieke voorkeur samenhangen – 
inkomensniveau en type zorgverzekering – hebben zo’n effect niet. Blijkbaar komt dit 
gebrek aan solidariteit niet zozeer voort uit zelfzuchtige, maar veeleer uit ideologische 
overwegingen. Mensen (in dit geval patiënten en cliënten) zijn naar hun opvatting 
vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.  
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Tabel 11: mate van vergoeding behandeling bij ziekte 5 en 6: patiënt- plus respondentenkenmerken 

 Thuiszorg reuma Thuiszorg dementie 
Respondent is vrouw – 0.07 – 0.07 – 0.09 – 0.09 
Leeftijd respondent 0.00 0.00 0.00 0.00 
Opleidingsniveau in jaren 0.04+ 0.04+ 0.02 0.02 
Is ziekenfonds verzekerd (ref. = particulier, IZA/IZR) 0.07 0.07 0.04 0.04 
Log netto huishoudinkomen respondent – 0.09 – 0.88 0.11 – 1.57 
Respondent is lid kerkgenootschap 0.03 0.03 0.13 0.13 
Respondent of iemand uit directe omgeving heeft ziekte (ref.= niet) 0.07 0.07 – 0.28 – 0.27 
Iemand uit verdere omgeving heeft ziekte (ref. = niet) – 0.28* – 0.28* – 0.11 – 0.10 
Stemt op christelijke partij (ref. = rechts) 0.20 0.20 0.02 0.01 
Stemt op linkse partij (ref. = rechts) 0.48* 0.48* 0.44* 0.43* 
Stemt niet of weet niet (ref. = rechts) 0.42* 0.42* 0.24 0.23 
Respondent rookt 0.28* 0.28* 0.04 0.04 
Drinkt (bijna) dagelijks alcohol 0.12 0.12 0.02 0.02 
Gezondheidstoestand  – 0.01 – 0.01 – 0.02+ – 0.02+ 
Leeftijd patiënt * leeftijd respondent  – 0.00  – 0.00 
Inkomen patiënt * inkomen respondent  0.08  0.16 
Aantal patiënten 542 542 542 542 
Pseudo Loglikelihood – 844 – 844 – 817 – 816 
Wald chi-kwadraat 171 172 215 216 
Df 28 30 28 30 
Pseudo R-kwadraat 0.09 0.09 0.12 0.12 
+ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01 
 
Wat de gezondheidstoestand van respondenten aangaat, valt vooral op dat personen die 
zelf tot de risicogroep voor een bepaalde aandoening behoren over de aanspraken van 
lijders aan dergelijke aandoeningen relatief milder oordelen (respectievelijk rokers bij 
longkanker en overmatig alcoholgebruikers en personen met een slechte gezondheid bij 
depressie)11. Of dit een weerspiegeling is van inlevingsvermogen, eigenbelang, of een 
combinatie van beide is moeilijk te bepalen. 

6 Conclusie en discussie 

In dit artikel zijn de resultaten gepresenteerd van een vignetonderzoek naar de 
solidariteitsgevoelens die Nederlanders koesteren ten aanzien van patiënten die lijden 
aan en cliënten die een grote kans lopen op een zestal veel voorkomende ziektes of 
aandoeningen die een aanzienlijk beslag leggen op de financiële middelen van 
ziektekostenverzekeringen. Deze ziekten beslaan het hele scala van de hoofdterreinen 
van gezondheidszorg: preventie, cure en care. 

Uit het onderzoek blijkt dat solidariteit met patiënten – opgevat als het 
(conditioneel) willen vergoeden van hun kosten van behandeling of verstrekking uit de 
collectieve financiële middelen van de basisverzekering – betrekkelijk hoog is in 
Nederland. Immers, een ruime meerderheid van de patiënten (88%) dient volgens de 
respondenten voor vergoeding van hun behandelingen en verstrekkingen in aanmerking 
te komen (op basis van hier niet weergegeven beschrijvende resultaten). Maar de 
solidariteit dient volgens de respondenten niet van één kant te komen. Men is in vele 
gevallen slechts bereid tot solidariteit onder voorwaarde dat de betrokken patiënten zelf 
een aanvullende financiële bijdrage leveren. Het draagvlak onder de bevolking voor het 
invoeren van een eigen bijdrage in de basisverzekering is kennelijk groter dan door veel 
politici gedacht of gewenst. Hetzelfde geldt voor het non-discriminatiebeginsel. Een 
grote meerderheid van de respondenten blijkt van mening dat niet iedereen gelijk hoeft te 
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worden behandeld in de basisverzekering. De vergoeding kan huns inziens verschillen 
van patiënt tot patiënt afhankelijk van sociaal-demografische en ziektekenmerken. Over 
de opvatting dat in- en uitsluitingscriteria dienen te worden gehanteerd bij beslissingen 
om bepaalde behandelingen en verstrekkingen wel volledig te vergoeden uit de 
basisverzekering en andere niet, bestaat in ruime mate overeenstemming. 

De vraag die onmiddellijk opkomt, is welke criteria volgens de respondenten vooral 
dienen te worden gehanteerd. Hierbij blijkt een duidelijk verschil te bestaan tussen de 
opvattingen die in de medische praktijk opgeld doen en de opvattingen die er onder de 
bevolking leven. Waar in de praktijk van alle dag vooral medisch-technische criteria de 
leidraad vormen om al dan niet tot behandeling of verstrekking over te gaan, let het 
gewone publiek juist minder op dergelijke criteria en meer op concretere leefstijlken-
merken. Risicogedrag van patiënten wordt vaak van belang geacht evenals of 
behandeling in Nederland dan wel in het buitenland plaatsvindt. Ook iemands inkomen 
speelt een grote rol: patiënten met een hoger inkomen komen minder in aanmerking 
voor vergoeding van hun behandeling, dan patiënten met een lager inkomen. Blijkbaar 
wordt ook binnen het nieuwe zorgverzekeringsstelsel een groot belang gehecht aan het 
principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Worden dat soort 
‘deservingness’-criteria niet in de overwegingen van respondenten meegenomen, omdat 
ze niet zijn voorgelegd, dan wordt overigens door de respondenten wel iets sterker op 
medisch-technische gronden geoordeeld. 

Behalve dat medisch-technische criteria in de publieke opinie minder prominent 
aanwezig zijn, is het bovenal opvallend dat de kosten van behandeling nauwelijks of niet 
relevant worden geacht. Het lijkt erop dat respondenten zich niet laten leiden door 
kostenoverwegingen, vooral niet wanneer deze kosten betrekkelijk abstract in de over-
wegingen zijn ingekaderd. De vraag die hieruit voortvloeit, is of respondenten dezelfde 
mening zijn toegedaan wanneer zij direct met de kosten die hun oordelen voor henzelf 
opleveren worden geconfronteerd. Deze vraag naar de prijs die respondenten bereid zijn 
voor hun solidariteitsgevoelens te betalen, wordt in een ander artikel behandeld12. 

Een laatste punt van discussie betreft de overeenkomsten en verschillen tussen de 
voorgelegde casussen. Als men naar de verschillende gevallen tegelijkertijd kijkt en 
alleen maar let op die gevallen waarin dezelfde verzameling van kenmerken wordt 
voorgelegd, dan is het algemene beeld dat opdoemt betrekkelijk diffuus. De meeste 
medisch-professionele, sociaal-demografische en gezondheidskenmerken blijken er dan 
niet zozeer toe doen. Voor zover kenmerken wel effect hebben, is iemands inkomen het 
belangrijkste. Als echter afzonderlijk naar de verschillende casussen wordt gekeken, dan 
blijken er wel degelijk beleidsrelevante verschillen te bestaan. Bijvoorbeeld alleen bij de 
casussen over preventie blijkt medische noodzaak van doorslaggevend belang te zijn (en 
in overeenstemming met de gangbare verwachting: patiënten wier behandeling medisch 
gezien meer noodzakelijk is, dienen eerder en vaker voor vergoeding in aanmerking te 
komen.) In andere gevallen treden de verschillen niet zozeer op tussen de 
hoofdterreinen van gezondheidszorg (preventie, cure of care), maar tussen afzonderlijke 
ziektes. Zo heeft iemands leeftijd alleen bij dotteren bij aderverkalking en thuiszorg bij 
reuma een (negatieve) invloed: oudere leeftijdscategorieën komen minder voor 
vergoeding in aanmerking. Dergelijke resultaten wijzen erop dat het draagvlak voor het 
hanteren van leeftijdsgrenzen bij behandeling en verstrekking van aandoening tot 
aandoening verschilt. Voor een generiek leeftijdgericht beleid in de gezondheidszorg 
blijkt in de publieke opinie nauwelijks steun te vinden, maar wel dient er kennelijk 
ruimte te zijn voor specifiek leeftijdgericht beleid dat rekening houdt met verschillen 
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tussen aandoeningen en patiënten. Zowel beleidsmakers als artsen dienen zich er dan 
ook van bewust te zijn dat er een mogelijke discrepantie bestaat tussen hun generieke 
opvattingen en de meer specifieke ideeën die er onder de bevolking leven over 
leeftijdgericht beleid. 
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Noten
 
1 Vgl. Rossi (1979) en Rossi & Nock (1982). Hox, Kreft & Hermkens (1991) en Beck & Opp (2001). 
2 Een lovenswaardige uitzondering is Bernts (1991). 
3 De precieze vragen luiden als volgt: ‘Hebt u de laatste maand lichamelijke pijn gehad?’, ‘Bent u de 
laatste maand meerdere dagen achtereen lichamelijk vermoeid geweest?’, ‘In welke mate hebben uw 
lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand belemmerd in uw alledaagse 
activiteiten, zoals een eindje lopen, trappen opgaan, uzelf aankleden, zich wassen, naar het toilet gaan?’, 
‘In welke mate hebben uw lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand 
belemmerd in uw sociale activiteiten, zoals vrienden of bekenden bezoeken?’, ‘In welke mate hebben uw 
lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand belemmerd in uw werk, 
bijvoorbeeld in uw baan, in het huishouden of op uw school?’, ‘Ik maak mij zorgen over mijn 
gezondheid’, ‘Ik word eerder ziek dan andere mensen’, ‘Ik voel me de laatste tijd ziek’. 
Antwoordcategorieën van de eerste vijf vragen zijn: ‘helemaal niet’, ‘vrijwel niet’, ‘een beetje’, ‘tamelijk 
veel’, ‘heel erg veel’. Antwoordcategorieën van de zesde vraag zijn: ‘nooit’, ‘bijna nooit’, ‘soms’, ‘zeer 
vaak’, ‘altijd’, en van de zevende en achtste vraag ‘helemaal niet waar’, ‘grotendeels niet waar’, ‘weet ik 
niet’, ‘grotendeels waar’, ‘helemaal waar’ (Van Heck & Vingerhoets, 2001). 
4 Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld zowel de partner als een goede 
bekende. Aangezien categorieën elkaar dienen uit te sluiten in de analyses verwijst de derde categorie 
(verdere omgeving) naar de situatie dat men wel een ander familielid of bekende heeft met de ziekte, 
maar niemand uit de directe omgeving. 
5 Bij alle multivariate analyses wordt een p-waarde van 5% gehanteerd als grenswaarde voor statistisch 
significante effecten. Omdat in sommige gevallen een vooropgezet idee bestaat over de richting van een 
effect wordt een eenzijdige in plaats van een tweezijdige toets gehanteerd en wordt de bijbehorende 
grenswaarde van 10% aangehouden. Bij de bespreking van resultaten wordt in principe uitgegaan van 
tweezijdig toetsen, tenzij anders vermeld. 
6 Hiertoe is gebruik gemaakt van zogenaamde dummyvariabelen. 
7 Deze resultaten zijn niet opgenomen in Tabel 1, maar kunnen worden opgevraagd bij de eerste auteur. 
8 Idem. 
9 Bij dit criterium hanteren we een eenzijdige toets van het significantieniveau. Ook volgens formele 
beleidscriteria is de verwachting immers dat een hogere doelmatigheid van behandeling deze eerder 
rechtvaardigt. 
10 Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat gezondheidstoestand vooral is gemeten met subjectieve 
opvattingen over iemands gezondheid, bv. of men zich vaak zorgen maakt over de eigen gezondheid, en 
of men hierdoor in het contact met anderen wordt belemmerd. Deels weerspiegelt deze maat dus een 
somberder levensvisie, waardoor men mogelijk meer inlevingsvermogen met depressiepatiënten heeft. 
11 Alleen bij rokers geldt dat ze niet alleen meer solidair zijn bij longkanker, maar ook bij reuma. 
12 Ook opgenomen in dit nummer. 
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