
Heeft u al over ‘de transities in de zorg’ gehoord en/of gelezen? En weet u wat het betekent? % 
Ik ken de term en weet (ongeveer) wat het betekent. 44,8 

Ik heb de term wel eens gehoord/gelezen, maar weet niet wat het inhoudt. 26,3 
Dit is voor mij abracadabra. 28,9 

  

 
 
 

 Deze veranderingen in de zorg… % 

zijn slecht: het gaat alleen om bezuinigen en de zorg wordt er slechter door 69,8 

zijn goed, zorg kan tegelijkertijd beter en goedkoper 30,2 

  

 
 
 
 

 Mensen worden niet meer zomaar toegelaten tot een verzorgingshuis. 
 Ouderen zullen langer thuis blijven wonen. Dat vind ik… % 

een goede zaak: je bent het beste af in je eigen huis en je eigen buurt waar je de mensen kent 23,7 

een goede zaak: alleen dure zorg voor mensen die het echt nodig hebben 22,7 

een slechte zaak: daarmee worden kinderen/familie/vrienden teveel belast 26,0 

een slechte zaak: iedereen heeft recht op zorg 25,0 

geen idee / geen mening 2,7 
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Stelling: “De eigen bijdrage voor zorg mag bij rijke mensen best hoger zijn.” Wat vindt u daarvan? % 

Logisch; de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. 28,4 

Onzin; dan wordt je gestraft omdat je geld op je rekening hebt. 22,0 

Aanvaardbaar tot een bepaald bedrag. 49,6 

 

 
 

 

  De wereld van de zorg verandert snel. Weet u waar u terecht kunt voor informatie? % 

Ja, bij mij familie/vrienden 1,5 

Ja, anders, nl … 5,2 

Nee, ik zou het niet weten 13,2 

Ja, bij de gemeente 36,3 

Ja, op het internet 43,8 
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Meest genoemd:  
zorgverzekeraar en media 


