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Praat vandaag over
morgen

 

 
Nederland vergrijst in snel tempo. Dat vraagt iets van ons allemaal. Hoe we de zorg
voor ouderen organiseren én wat we voor elkaar kunnen en willen doen. Hoe wilt u

ouder worden? Welke wensen en verwachtingen heeft u? Kortom... hoe wilt u ouder
worden? Het Ledenpanel is uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek 

"Praat vandaag over morgen" 
Hieronder de resultaten van het onderzoek.
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Envida ledenservice
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70% van de leden wendt zich tot de
huisarts wanneer ze ondersteuning
nodig hebben bij hulp- en / of
zorgtaken. 51%  zoekt contact met
Envida ledenservice. Rondom de 48%
klopt hiervoor aan bij naasten.
Gemeente en WMO consulent haalt een
42%. De zorgmedewerker staat op
plaats 6 met 30%. 

 

Mantelzorg 47%

47% van de leden geeft aan zich bezwaard
te voelen indien ze afhankelijk (zouden)
worden van een naaste. 25% geeft aan hier
geen/ minder moeite mee te hebben. 

Wat zou u doen om uzelf voor te
bereiden op de zorg in de toekomst?

55% zou gebruik gaan maken van
gemaksdiensten. 54% zou er voor kiezen
om de woning aan te passen, terwijl 35%
er voor kiest om te verhuizen naar een
andere woning. 32% zou zowel gebruik
maken van technologie voor thuis en meer
contact leggen met mensen om hen heen.
30% kiest voor een gezondere leefstijl.

55%

Zorg verlenen aan een ander

Bij verzorging en verplegen van een ander blijft het percentage op 65% staan als het om
de partner gaat. Voor familie, ouders of kinderen is het percentage een stuk lager, rond

de 35%. 20% van onze leden zou buren en of vrienden verzorgen en verplegen. 

65% van de leden is bereid praktische hulp te bieden aan een ander. Dit is het gemiddelde
van hulp aanbieden aan partner, familie, buren en of vrienden. Het percentage voor hulp
aanbieden aan ouders of kinderen ligt iets lager, rondom de 50%. Opvallend is dat leden

eerder praktische hulp via een vraag / aanbod platform voor buurtbewoners zouden
aanbieden, dan dat ze er om zouden vragen. 

65%

Hulp bij mantelzorg

0% 25% 50% 75%

Overzicht van hulpmiddelen 

Instructievideo's 

Cursus en/of dienstaanbod 

Routekaart 

64% ontvangt graag een overzicht van hulpmiddelen
die de mantelzorger ondersteunen in de hulp- en/of
zorgtaak. 52% heeft behoefte aan instructievideo's
hoe zelf zorghandelingen uit te voeren (bv.
steunkous aan te trekken). Ook heeft 49% behoefte
aan cursus / dienstaanbod op het gebied van het
uitvoeren van zorghandelingen. 47% ontvangt graag
een routekaart waarin opgenomen is waar een
mantelzorger recht op heeft en waar men hiervoor
terecht kan (denk hierbij aan verlofregelingen, aftrek
reiskosten etc. 

Op welke wijze zou u het liefst informatie over
het verlenen van mantelzorg ontvangen?

70% ontvangt de informatie graag in een
persoonlijk gesprek. 39% leest de informatie

graag op een website. 35% ontvangt de
informatie graag op papier. En 30% wil de

informatie graag in de vorm van (instructie)
video's. 25% geeft de voorkeur aan een fysieke

groepsbijeenkomst. 

Zorg ontvangen van een ander

Hulp vragen  bij verzorging en verplegen van een ander blijft het percentage op 60% staan
als het om de partner gaat. Voor familie, ouders of kinderen is het percentage een stuk

lager, rond de 20%. Professionele zorg schiet hier omhoog, naar een 80%.

60% van de leden is bereid praktische hulp te vragen aan partner. Hulp vragen aan ouders,
kinderen of familie ligt 20% lager. 30% zou Envida Ledenservice inschakelen en 11%
professionele zorg.

60%


