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Voorwoord
De monitor Zorg en participatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking kent dit jaar een
jubileum! Ruim twintig jaar geleden startte het Nivel het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
(NPCG). Aan de leden hiervan stelden we jaarlijks vragen over hun zorg- en leefsituatie. Daardoor kunnen we
nu over een periode van twintig jaar trends laten zien. Mensen met een chronische aandoening leven langer
dan vroeger en worden er oud mee. Daarom was het toen en is het nog steeds belangrijk om een beeld te
hebben van de situatie van mensen met een chronische aandoening. In dit boekje staat informatie over het
onderzoek en over het panel.
Tien jaar geleden is daar het Panel Samen Leven bijgekomen. Dit biedt de mogelijkheid trends te
onderzoeken in participatie en ondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit is een uniek
panel waarbij we tweejaarlijks peilen hoe zij deelnemen aan de samenleving. Ook hun familieleden stellen we
vragen. Over hun naaste, maar ook over henzelf en hun rol in de ondersteuning. Studies van het afgelopen
jaar naar mensen met een verstandelijke beperking staan in dit boekje.
Afgelopen jaar hebben we panelleden uitgenodigd om mee te denken over ons onderzoek. Een aantal van
hun suggesties hebben we in de vraagstelling van 2018 al overgenomen. Daarnaast gaven ze hun reactie
op de vragenlijsten en de nieuwsbrieven. En ook daarmee zijn we direct aan de slag gegaan. Volgend jaar
willen we samen met de doelgroep verder werken aan nog beter onderzoek. Hiervan staat een preview in
dit boekje.
Namens het onderzoeksteam van de monitor,
Hennie Boeije, programmaleider Zorg en participatie bij chronische aandoeningen
Juliane Menting, projectleider van de monitor
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De mensen achter het onderzoek
Bij de monitor waren in 2017 en 2018 de volgende mensen betrokken.

Dr. H. (Hennie) Boeije
Programmaleider zorg en participatie

Dr. J. (Juliane) Menting
Projectleider en onderzoeker zorg

Programmacommissie
Voor de monitor is een programmacommissie
ingesteld. Zij adviseren de onderzoekers.

Drs. I. (Iris) de Putter
Onderzoeker werk en inkomen

Drs. H. (Hille) Voss
Onderzoeker participatie

Drs. H. (Henrieke) Kappen
Onderzoeker zorg

Drs. S. (Suzanne) Portegijs
Onderzoeker participatie
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Dr. A. (Alexander) Haarmann
Onderzoeker participatie

Drs. F. (Femke) van Schelven
Onderzoeker zorg

M. (Marijke) de Gier
Veldwerkcoördinator panels

De heer drs. F. Gardenbroek
Voorzitter
Mevrouw drs. M. Hempenius
Ieder(in)
De heer drs. H.J. Grotenhuis
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mevrouw dr. M.M.Y. de Klerk
Sociaal en Cultureel Planbureau
Mevrouw ir. T. Lekkerkerk
Patiëntenfederatie Nederland
Mevrouw drs. M. Kersten
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Mevrouw drs. C. Starken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer dr. H.W.C. Michon
Trimbos-instituut
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van informatie zodat ze beleid kunnen ontwikkelen
waarin voldoende aandacht is voor de positie van
1. De monitor
mensen met een chronische ziekte of beperking.
Angle-Right Zorgmonitor
Om dat te bereiken, richten wij ons onderzoek op
Angle-Right Participatiemonitor
twee gebieden: zorg en participatie. Voor ons
Angle-Right Monitor Werk en inkomen
onderzoek gebruiken we panels. Hiernaast geven
wij beknopt onze activiteiten in 2017 en 2018 weer.
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VWS en SZW. In dit jaarverslag geven wij
De Monitor is een onderzoeksprogramma, geﬁnande onderzoeken en activiteiten van de
cierd door de ministeries van VWS en SZW. Het doel
monitor
inis2017
en 2018 weer.
van de
monitor
om relevante
partijen te voorzien

Ondersteuning
bij huisartsbezoek:
website ‘Naar je huisarts’

Zelfredzaamheid:
onderzoek en
conferentie

Betrokken panels
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
Panel Samen Leven met mensen met een verstandelijke beperking en naasten

1. De monitor

Angle-Right Participatiemonitor

De Participatiemonitor biedt actuele informatie over de
mate waarin mensen meedoen in de samenleving, zoals
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het gebruik van buurtvoorzieningen en arbeidsparticipatie.
Hieruit leveren we kerncijfers voor de begroting over
maatschappelijke participatie van mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen en de
algemene bevolking in Nederland over de periode 2008
tot nu.

‘De uitkomsten laten zien dat mensen vaak
niet alleen hulp ontvangen, maar zelf ook
hulp geven bijvoorbeeld als vrijwilliger.’
In 2016 is door Nederland het VN Verdrag inzake de rechten
van mensen met een beperking geratificeerd. Naast andere
bronnen worden gegevens uit de participatiemonitor
gebruikt om de naleving hiervan te monitoren. Onder
werpen binnen de monitor zijn onder meer zelfstandig
wonen, gebruik en toegankelijkheid van voorzieningen,
ervaringen met de buurt, mobiliteit, vrije tijd en een

mensen met
een chronische
ziekte of
beperking

atie

De zorgmonitor brengt de ervaringen met de zorg in kaart
en de ontwikkelingen daarin. We maken hierbij gebruik van
het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.
We bestuderen onder meer persoonsgerichte zorg en of
de zorg op maat is. We kijken of dat samenhangt met betere
uitkomsten, zoals meer eigen regie en een betere kwaliteit
van leven. Dit laat zien waar eventueel verbetering of bij
sturing nodig is, maar ook hoe mensen het ervaren om zelf
een actieve bijdrage te leveren aan hun zorg. Belangrijke
onderwerpen van onderzoek zijn: ervaren gezondheid,
kwaliteit van leven, zorggebruik en bekendheid met
voorzieningen, eigen regie, zelfmanagement, gezondheidsvaardigheden en ervaren kwaliteit van zorg waaronder de
afstemming tussen verschillende zorgverleners. In 2019
komt er een nieuwe zorgmonitor uit.
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Angle-Right Zorgmonitor

Monitor

Zo

In de monitor kiezen we ervoor om de situatie te onderzoeken vanuit het perspectief van mensen met een
chronische aandoening zelf. Zo vult de monitor registraties aan van bijvoorbeeld overheden, zorgaanbieders en
verzekeraars. Het doel van de monitor is om relevante partijen te voorzien van informatie zodat ze beleid
kunnen ontwikkelen waarin voldoende aandacht is voor de positie van mensen met een chronische ziekte of
beperking. De monitor laat trends en ontwikkelingen zien over een periode van ruim tien jaar.
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De participatiemonitor 2018 rapporteert
trends over 2008 tot 2016. Belangrijke
resultaten over meedoen van mensen met
een verstandelijke beperking zijn:

Mensen met een verstandelijke beperking geven
aan steeds vaker activiteiten te ondernemen in
hun vrije tijd en regelmatig contact te hebben
met vrienden.
Wanneer we alle participatie bij elkaar optellen,
zien naasten in de periode 2008 tot 2016 een
afname voor mensen met een lichte verstandelijke
beperking.
Vooral jongere mensen met een verstandelijke
beperking hebben behoefte aan werk of opleiding.
Ruim een derde van de mensen met een verstandelijke beperking voelt zich weleens eenzaam.
Bijna driekwart van de mensen met een
verstandelijke beperking is op vakantie geweest.
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zaamheid. Recente kerncijfers levert het Nivel voor de
Rijksbegroting die elk najaar worden gepresenteerd en voor
de Staat van Volksgezondheid en Zorg, bijvoorbeeld over
maatschappelijke participatie door mensen met een
lichamelijke en mensen met een verstandelijke beperking
en over inzage van medische gegevens door mensen met
een chronische ziekte met behulp van eHealth, zelfmeting
en telemonitoring. Doel van de Staat VenZ is het leveren
van kerncijfers voor het VWS-beleid.

Lees meer over de
participatiemonitor 2018.

Angle-Right Monitor Werk en inkomen

In de monitor Werk en inkomen worden ontwikkelingen
op het gebied van arbeidsparticipatie, sociale zekerheid en
inkomensbescherming beschreven voor mensen met een
chronische aandoening of beperking. Belangrijke onder
werpen zijn de gewenste en ontvangen ondersteuning bij
het vinden en behouden van werk voor mensen met een
chronische aandoening. Onderwerpen in deze monitor zijn:
(behoefte aan) betaald werk, ervaren problemen op het
werk, ondersteuning, inkomen, zorggerelateerde uitgaven,
financiële deprivatie en zorgverzekering.
De monitor Werk en inkomen 2018 rapporteert trends over
2005 tot 2017. Om de sociale voorzieningen betaalbaar te
houden, stimuleert de overheid oudere werknemers om
langer door te werken. Uit de monitor blijkt dat het de
ouderen met een chronische ziekte of beperking vooralsnog
niet lukt om - net als de algemene bevolking- langer door te
werken. De arbeidsparticipatiegraad van 45- tot 75-jarige
mensen met een chronische ziekte of beperking is in de
periode 2005-2017 niet toe- of afgenomen en ligt in 2017
op 12%. Wel zijn werknemers met een chronische ziekte of
beperking gemiddeld meer uren per week gaan werken en
verlaten zij minder vaak vroegtijdig de arbeidsmarkt. U vindt
de monitor Werk en inkomen op onze website.

2. Zorg en participatie
Het onderzoek binnen de monitor vindt plaats op twee terreinen: zorg en participatie. Goede zorg en
ondersteuning zijn van belang voor de ervaren kwaliteit van leven. Er is steeds meer aandacht voor het leveren
van persoonsgerichte zorg en passende ondersteuning. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning aansluiten
bij de behoeften en mogelijkheden van mensen die thuis wonen. Zij wensen vaak zelf de regie daarover en
dragen mede zelf verantwoordelijkheid voor een goede gezondheid en optimale kwaliteit van leven,
bijvoorbeeld door aanpassing van leefstijl en zorgvuldig geneesmiddelengebruik.

Angle-Right Zorg en ondersteuning
Zelfredzaamheid
Aan mensen met een verstandelijke beperking
vroegen we hoe ze hun woonsituatie ervaarden.
Hieruit bleek dat mensen die zelf of samen met
hun naasten kiezen voor hun woning en hun huisgenoten,
hun woonsituatie hoger waarderen dan mensen die niet zelf
hebben kunnen kiezen. Veel mensen met een verstandelijke
beperking hebben ondersteuning nodig om zelfredzaam te
zijn bij onder meer hun huishouding. We rapporteerden dit
onderzoek in de publicatie ‘Mijn eigen stekkie: woonbeleving
van mensen met een verstandelijke beperking’ .
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Bij mensen met een lichamelijke beperking in het NPCG
stelden we vragen over zelfredzaamheid en eigen regie.
Het kan zo zijn dat iemand bijna niet voor zichzelf kan
zorgen, maar wél regie ervaart. Er blijken veel verschillen te
zijn tussen mensen. Mensen die minder regie ervaarden,
waren over het algemeen minder tevreden met hun leven.
Zij hebben behoefte aan andere zorg en ondersteuning,
dan mensen die wel regie ervaren. Dit onderzoek rapporteerden we in de publicatie ‘Voorbij zelfredzaamheid:
maatwerk voor mensen met een lichamelijke beperking’.

In november 2017 organiseerden we de invitational conference ‘Zelfredzaamheid: spagaat tussen denken en doen’.
Het doel van de conferentie was om op basis van Nivel-onderzoek in gesprek te gaan met verschillende partijen, zoals
onderzoekers, adviseurs, nationale en lokale beleidsmakers,
cliënten en professionals uit de praktijk. Centrale vraag was
wat er van mensen verwacht mag worden als het gaat om
zelfredzaamheid en hoe dit optimaal ondersteund kan
worden.

‘Maatwerk bij ondersteuning
vraagt om aandacht voor het versterken
van eigen regie.’
Anne-Greet Keizer gaf een presentatie over het rapport
‘Weten is nog geen doen’ van de WRR. Daarna volgden drie
pitches van mensen uit zorg en welzijn. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid vraagt aandacht voor het doenvermogen van mensen. De inrichting van de zorg zou ‘het
doen’ moeten vergemakkelijken. Maatwerk bij ondersteuning vraagt om aandacht voor het versterken van eigen regie
(het gaat niet alleen om ‘het doen’).

Lees hier meer over de
E-health monitor.
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Evaluatie hervorming langdurige zorg
In 2018 verscheen het rapport van het SCP
over de landelijke evaluatie van de Hervorming
Langdurige Zorg. In dit kader onderzochten we
de bekendheid en het gebruik van de wijkverpleging met
behulp van het NPCG. Daarnaast onderzochten we de
eerste ervaringen met de nieuwe regels van familieleden van
mensen met een verstandelijke beperking en bestudeerden
we de bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning.
Factsheet Veel onduidelijkheid bij familieleden
van mensen met een verstandelijke beperking over
veranderingen in de langdurige zorg.

E-health monitor
In 2017 stelden we vragen aan mensen met
een chronische aandoening van het NPCG over
het gebruik van e-health. We deden dit al voor
de derde keer voor de e-health monitor die Nictiz in samenwerking met het Nivel uitbrengt. De vragen gaan over inzage
van medische gegevens via elektronische apparaten thuis,
het zelf meten van waarden en contact met zorgverleners
via e-mail. In 2019 zullen we deze vragen opnieuw stellen
om te onderzoeken of er ontwikkelingen zijn in het gebruik
van e-health.

Ondersteuning bij huisartsbezoek Steffie.nl
Mensen met een lichte verstandelijke
beperking vinden het moeilijk om te bepalen
wanneer ze voor een klacht naar de huisarts
moeten. Hierdoor kunnen hun klachten onnodig verergeren.
In samenwerking met Stichting Leer Zelf Online heeft het
Nivel daarom een website (Steffie.nl) ontwikkeld die hen
helpt bij het zoeken van medische hulp. In 2016 is een
aantal leden en naasten van het Panel Samen Leven hiervoor geïnterviewd. Op de website leggen we moeilijke
dingen makkelijk uit. Dit project werd gefinancierd door
Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Fonds verstandelijk
gehandicapten.

Impact reuma op dagelijks leven
We gebruikten het NPCG om onderzoek
te doen naar de impact van reuma op het
dagelijks leven in opdracht van het Reumafonds. Tijdens het 90-jarige jubileum van het Reumafonds
zijn de eerste resultaten naar buiten gebracht en in juni
2017 is het rapport aangeboden aan André Rouvoet,
voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

‘Niet iedereen weet de weg in de
hulpverlening en regelingen.’
Patiënten met reuma ontvangen ruim vier keer zo vaak
thuiszorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor persoonlijke verzorging is dit zelfs vijf keer. Reumatische aandoe
ningen komen vooral bij ouderen voor en juist in deze groep
is de zorgvraag nog hoger. Een groot deel van de mensen
heeft ook nog andere chronische aandoeningen. Niet iedereen weet de weg in de hulpverlening en regelingen. Het is
belangrijk dat zorgverleners en instanties zich hiervan
bewust zijn. In 2018 hebben we voor de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland een kennisagenda gemaakt.
1. Rapport impact reuma
2. Kennisagenda

Angle-Right Participatie

Longmonitor
De Longmonitor bestaat uit circa 1.000 zelfstandig wonende mensen met een medische
diagnose astma, COPD of een zeldzame longziekte van
15 jaar of ouder. De monitor wordt sinds 2001 jaarlijks
uitgevoerd in opdracht van het Longfonds, met als doel een
representatief overzicht te geven van de situatie van
mensen met een longziekte in Nederland.
Uit onderzoek met de Longmonitor in 2018 bleek dat
lang niet iedereen met astma en COPD zijn medicijnen
zoals voorgeschreven neemt. Bijna 1 op de 4 mensen met
COPD (24%) en meer dan 1 op de 3 mensen met astma
(36%) wijkt af van het medicatievoorschrift van de arts.
Veel patiënten geven aan dat ze behoefte hebben aan
extra hulp. Deze kan bestaan uit extra controle, uitleg
over bijwerkingen, ademhalingsoefeningen en wat te
doen bij verergering van de klachten.
Factsheet therapietrouw bij astma
Factsheet therapietrouw bij COPD

Monitoring VN Verdrag inzake de rechten
van mensen met een beperking
Het College voor de Rechten van de Mens
gaf het Nivel opdracht onderzoek te doen naar
de participatie van mensen met een handicap in Nederland.
Dat deed het College omdat ze de naleving monitort van
het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een
handicap. Op basis van onder meer ons rapport, schreef
het College haar rapportage ‘Inzicht in Inclusie II’. Hiermee
informeren en adviseren ze het internationale CRPD-comité
en onze eigen overheden.
Het verdrag dat Nederland ratificeerde in 2016, beoogt
de volledige inclusie van mensen met een handicap in de
maatschappij. De vragen die we hiervoor stelden aan
panelleden gaan vooral over de mogelijkheid voorzieningen,
zoals winkels en bioscopen te bezoeken, over werk en
wonen, en over zelf keuzen kunnen maken. Het onderzoek
gaat zowel over mensen met een chronische ziekte als
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
We werkten samen met het Trimbos-instituut zodat we
ook konden bestuderen hoe het gaat met mensen met
een psychische aandoening.
Rapport monitoring VN Verdrag
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Beter Werken
Het Nivel bundelde 20 online hulpprogramma’s
over werken bij gezondheidsproblemen op de
overzichtssite Beter Werken. De website is ontwikkeld
samen met mensen met een beperking die deelnemen aan
het NPCG. Zulke zelfmanagementprogramma’s kunnen
helpen bij het aan het werk blijven of (weer) aan het werk
komen, bijvoorbeeld door het leren van nieuwe vaardigheden of het beter omgaan met de aandoening. De gevonden
programma’s voldoen nog niet aan het ideaalplaatje: ze zijn
vaak niet op maat en de mogelijkheid ontbreekt vaak om
ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers. De onderzoekers doen aanbevelingen voor verbeteringen van de
websites. Het UWV financierde het project dat het Nivel
uitvoerde in samenwerking met de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG.

Factsheet over werkenden met een chronische
ziekte en de waardering van hun werk.
Journaal in Huisarts en Wetenschap verschenen
over de rol van de huisarts bij mensen met een
chronische ziekte die werken.
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Toegankelijkheid van verkiezingen
in Nederland
Met behulp van alle panels deden we in 2017
in opdracht van het College voor de Rechten
van de mens onderzoek naar de toegankelijkheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. We vroegen aan meer dan
1.000 mensen of ze zijn gaan stemmen, welke hindernissen
zij hadden ondervonden en welke oplossingen zij daarvoor
zagen.

‘Mensen met een verstandelijke
beperking begrepen de informatie niet
altijd en ze vonden het stembiljet moeilijk.
Ze zijn vaak niet gaan stemmen. ’

Mensen die blind zijn of slechtziend, konden de informatie
vaak niet goed lezen. Ze moesten moeite doen om zelf te
kunnen stemmen. Mensen met een verstandelijke beperking begrepen de informatie niet altijd en ze vonden het
stembiljet moeilijk. Zij mogen geen hulp in het stemhokje.
Mensen met een lichamelijke beperking vonden het moeilijk
om naar het stembureau toe te gaan. Mensen met een
psychische beperking vonden stemmen niet zo lastig. De
mensen die meededen aan het onderzoek noemden veel
oplossingen. Ook willen ze graag informatie die ze kunnen
begrijpen. Sommige oplossingen zijn er al, maar ze worden
niet gebruikt. Verbeteringen hoeven niet duur te zijn.
Inmiddels zijn er al weer verkiezingen geweest in 2018
voor de gemeenten en in 2019 zijn er verkiezingen voor
de Provinciale staten. Misschien is de situatie voor hen
inmiddels verbeterd.
Rapport toegankelijkheid verkiezingen

3. Panels
Panels zijn geschikt om grootschalig onderzoek te doen naar ervaringen en visies van mensen. Zo kunnen
we onderzoeken wat mensen in hun leven merken van beleid. Bij de monitor werken we met twee panels.

Angle-Right Nationaal Panel Chronisch zieken en
Gehandicapten

Het eerste panel is het Nationaal Panel Chronisch zieken en
Gehandicapten (NPCG) waaraan circa 3.500 zelfstandig
wonende mensen deelnemen met een chronische ziekte
en/of lichamelijke beperking.

aan de slag gegaan. We vereenvoudigden de taal van de
vragen en hebben vragenlijst en nieuwsbrieven voor de
leden meer eigentijds en persoonlijk gemaakt.

Angle-Right Panel Samen Leven

Het tweede panel is het Panel Samen Leven (PSL) waarin
circa 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke
beperking participeren. Daarnaast doen er circa 350
naasten mee van mensen met een verstandelijke beperking.
Om te vergelijken met de algemene bevolking en ouderen
maken we tevens gebruik van het Consumentenpanel
Gezondheidszorg van het Nivel waaraan bijna 12.000
mensen van achttien jaar en ouder deelnemen.

Inbreng van panelleden

Angle-Right

In het voorjaar van 2018 gingen we met panelleden in gesprek over hun ervaringen met het
onderzoek. Zo nodigden we panelleden van
het NPCG uit. We zijn gelijk met enkele van de uitkomsten
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Belangrijke thema’s voor panelleden zijn:
•

Kwaliteit van leven

•

Deelname aan de samenleving (wonen,
werken, reizen, bewegen)

•

Vinden van hulp en ondersteuning,
bv. bij medicatie en voorlichting

•

Financiële ondersteuning van begeleiding
en andere zorgkosten

•

Communicatie tussen arts en patiënt en
bejegening

•

Afstemming tussen hulpverleners, zoals
specialisten onderling, en instanties

‘Deelnemers vinden dat de onderwerpen
waarover we hen vragen stellen, goed
aansluiten bij hun situatie.’
Panelleden gaven aan dat we meer mogen vragen naar hun
ervaringen, bijvoorbeeld met vervoer. Ook vinden ze het fijn
wanneer vragen concreet zijn en verdiepend en wanneer de
resultaten worden teruggekoppeld. Met de nieuwe nieuwsbrieven voorzien we al meer in deze behoefte.
Ook naasten van het Panel Samen Leven deelden hun
ervaringen. Zij zijn tevreden over de inhoud en vorm van de
vragenlijst en waardeerden een ‘kijkje achter de schermen’.
Met wat we hoorden gaan we ons onderzoek verbeteren.

Een aantal bevindingen op een rij:
• Wat het Nivel vraagt aan naasten, sluit aan bij wat
belangrijk is voor deelname aan de samenleving voor
mensen met een verstandelijke beperking.
• Zij vinden het ook belangrijk dat we vragen naar:
digitalisering, zorg en ondersteuning, ouder worden
en welbevinden.
• Panelleden zelf willen ook graag worden gehoord
over de zorg voor hun naasten, bijvoorbeeld over hun

taken in zorg en ondersteuning, en de ervaren
voldoening en belasting hiervan.
• Het invullen van de vragenlijsten vinden ze belangrijk.

‘Familieleden worden graag gehoord over de
zorg voor hun naaste met een verstandelijke
beperking en hun eigen situatie. ’

In cijfervorm voor 2018:

Nationaal Panel Chronisch zieken en
Gehandicapten
3.429 panelleden
2.665 vragenlijsten ingevuld (respons 78%)

Mensen met longziekten 2017
1.053 mensen met een longziekte
730 vragenlijsten ingevuld (respons 70%)

Naasten van Panel Samen Leven 2017
Naasten van mensen met een verstandelijke beperking

337 mensen
242 vragenlijsten ingevuld (respons 72%)

Mensen met een verstandelijke beperking
2018 (PSL)
500 interviews
427 mensen deden mee (respons 85%)

Lees meer over het
NPCG en het PSL via
nivel.nl/nl/panels
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4. Preview 2019
Komend jaar zullen we opnieuw panelleden actief
betrekken bij ons onderzoek. Dit is afgelopen jaar in
beweging gezet en leidt tot een mooie samenwerking
tussen onderzoekers en de doelgroep.
Ook zullen we ons komend jaar bezig houden met
ouder worden. Ouderenzorg is belangrijk nu veel
ouderen langer thuis wonen. We zullen ons niet
alleen bezig houden met participatie en meedoen
van ouderen en eenzaamheid, maar ook met kwaliteit
van leven en zorg en ondersteuning.
Daarnaast komt er in 2019 een nieuwe zorgmonitor
uit en verzamelen wij weer informatie over mensen
met een longziekte in de Longmonitor.

‘Focus op het opnieuw actief betrekken van
panelleden, de zorgmonitor en ouderen.’
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