Tabellenboek
evaluatie FNO-programma
Meer Veerkracht, Langer Thuis

1

Ruimte voor een partnerlogo

Tabellenboek
evaluatie FNO-programma
Meer Veerkracht, Langer Thuis

Renate Verkaik
Suzanne van Hees
Veerle Mariën
Hennie Boeije
Mieke Rijken
November 2019

030 272 97 00
nivel@nivel.nl
www.nivel.nl
© 2019 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT
Gegevens uit deze uitgave mogen worden overgenomen onder vermelding van Nivel en de naam van de
publicatie. Ook het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en
scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

2

Inhoud
1

Tabellen bij hoofdstuk 3

5

2

Tabellen bij hoofdstuk 4 – totale groep deelnemers MVLT en referentiegroepen

9

3

Tabellen bij hoofdstuk 4 – primaire doelgroep MVLT en referentiegroepen

45

4

Tabellen bij hoofdstuk 4 – totale groep uitgesplitst naar projectkenmerken

69

5

Tabellen bij hoofdstuk 6

73

Tabellenboek evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

3

Tabellenboek evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

4

1

Tabellen bij hoofdstuk 3

Tabel F3.1: Invloed organisatorische aspecten op slagen projectactiviteiten
In %
(N=47)
Organisatorisch aspect
Deelnemers konden meedoen zonder
aanmelding vooraf
Deelnemers konden zich vooraf
aanmelden/kaartje kopen
Deelnemers konden op vaste
momenten aan de activiteit
deelnemen
Deelnemers werden op de hoogte
gehouden van de activiteit
Deelnemers konden zelf bepalen
waar ze wel of niet aan meededen
Deelnemers dronken tijdens of na de
activiteit koffie/thee met elkaar

Invloed
Positief van
invloed

Niet van
invloed

Negatief van
invloed

Niet van
toepassing

49% (n=23)

13% (n=6)

2% (n=1)

36% (n=17)

36% (n=17)

17% (n=8)

4% (n=2)

43% (n=20)

60% (n=28)

19% (n=9)

0% (n=0)

21% (n=10)

72% (n=34)

11% (n=5)

0% (n=0)

17% (n=8)

72% (n=34)

9% (n=4)

4% (n=2)

15% (n=7)

82% (n=39)

9% (n=4)

0% (n=0)

9% (n=4)

Tabel F3.2: Invloed eigenschappen van activiteiten op slagen projectactiviteiten
In %
(N=47)
Eigenschap activiteit
De activiteit werd afgerond met een
certificaat van deelname
De activiteit werd afgestemd op het
niveau van de deelnemers
De activiteit is door ouderen zelf
bedacht
De activiteit sloot aan bij de
achtergrond van de deelnemers
De activiteit was herkenbaar
De activiteit was kleinschalig

Invloed
Positief van
invloed

Niet van
invloed

Negatief van
invloed

Niet van
toepassing

2% (n=1)

9% (n=4)

0% (n=0)

89% (n=42)

87% (n=41)

2% (n=1)

0% (n=0)

11% (n=5)

51% (n=24)

21% (n=10)

0% (n=0)

28% (n=13)

96% (n=45)

4% (n=2)

0% (n=0)

0% (n=0)

68% (n=32)
74% (n=35)

15% (n=7)
15% (n=7)

0% (n=0)
2% (n=1)

17% (n=8)
9% (n=4)
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Tabel F3.3: Invloed kenmerken van begeleiding en betrokkenen op slagen projectactiviteiten
In %
(N=47)
Kenmerken begeleiding en
betrokkenen
Aanwezigheid van vitale ouderen bij
activiteit
Aanwezigheid van vrijwilligers bij
activiteit
Aanwezigheid van professional(s) bij
activiteit
De begeleiding en de deelnemers zijn
van dezelfde leeftijd
De begeleiding is van een andere
leeftijd/generatie dan de deelnemers
De begeleiding en de deelnemers zijn
van hetzelfde geslacht
De begeleiding en de deelnemers
hebben dezelfde achtergrond
De begeleiding neemt contact op met
een deelnemer als deze een tijd niet
geweest is
De begeleiding biedt deelnemers een
veilig gevoel
De begeleiding biedt een vast
aanspreekpunt voor deelnemers

Invloed
Positief van
invloed

Niet van
invloed

Negatief van
invloed

Niet van
toepassing

74% (n=35)

15% (n=7)

0% (n=0)

11% (n=5)

62% (n=29)

13% (n=6)

0% (n=0)

26% (n=12)

85% (n=40)

2% (n=1)

0% (n=0)

13% (n=6)

19% (n=9)

38% (n=18)

2% (n=1)

40% (n=19)

51% (n=24)

40% (n=19)

0% (n=0)

9% (n=4)

9% (n=4)

51% (n=24)

0% (n=0)

40% (n=19)

26% (n=12)

30% (n=14)

0% (n=0)

45% (n=21)

66% (n=31)

4% (n=2)

0% (n=0)

30% (n=14)

83% (n=39)

6% (n=3)

0% (n=0)

11% (n=5)

94% (n=44)

6% (n=3)

0% (n=0)

0% (n=0)
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Tabel F3.4: factoren van invloed op de werving van deelnemers
In %

Invloed
(N=80)

Heel
succesvol

Succesvol

4% (n=3)

16% (n=13)

21% (n=17)

4% (n=3)

1% (n=1) 54% (n=43)

1% (n=1)

1% (n=1)

1% (n=1)

1% (n=1)

0% (n=0) 95% (n=76)

8% (n=6)

13% (n=10)

14% (n=11)

4% (n=3)

1% (n=1) 61% (n=49)

8% (n=6)

29% (n=23)

20% (n=16)

10% (n=8) 1% (n=1) 32% (n=26)

5% (n=4)

25% (n=20)

20% (n=16)

14% (n=11) 1% (n=1) 35% (n=28)

18% (n=14) 30% (n=24)

15% (n=12)

3% (n=2)

0% (n=0) 35% (n=28)

38% (n=30) 33% (n=26)

8% (n=6)

3% (n=2)

0% (n=0) 20% (n=16)

6% (n=5)

3% (n=2)

1% (n=1) 75% (n=60)

5% (n=4)

1% (n=1)

0% (n=0) 46% (n=37)

15% (n=12)

10% (n=8)

1% (n=1)

3% (n=2) 64% (n=51)

20% (n=16) 30% (n=24)

15% (n=12)

6% (n=5)

0% (n=0) 29% (n=23)

Factoren
Een bericht plaatsen in de
nieuwsbrief van de eigen
organisatie
Een mededeling op de
buurtapp
Een oproep op televisie of
andere media
Een oproep in de wijkkrant
of clubblad
Flyers verspreiden in de
wijk
Een mededeling bij een
andere activiteit voor
ouderen
Via mond op mond
reclame door ouderen zelf
Deur aan deur bij ouderen
langs gaan
Het inzetten van actieve
ouderen of ambassadeurs
Het betrekken van de
ouderenbond
Het benaderen via
zorgverleners

9% (n=7)

6% (n=5)

19% (n=15) 29% (n=23)
8% (n=6)

Noch succesvol,
Niet
Helemaal Niet van
noch niet
succesvol
niet
toepassing
succesvol
succesvol
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Tabel F3.5: Invloed activiteiten van FNO op het behalen van de projectdoelen
In %

Invloed

(N=80)
Activiteiten FNO
Het bijwonen van een bijeenkomst
voorafgaand aan de
subsidieaanvraag
Het bijwonen van
projectleidersbijeenkomsten
Het ontvangen van persoonlijke
ondersteuning door
programmamedewerkers van FNO
Het deelnemen aan trainingen en
workshops voor projectleiders
Het aanvragen van budget
neutrale verlenging
Het schrijven van
tussenrapportages en
eindrapportages
Het deelnemen aan de leergang
‘Samenwerken met je gemeente’
Het lezen van het magazine en/of
de nieuwsbrief van Meer
Veerkracht, Langer Thuis

Positief van
invloed

Niet van
invloed

Negatief van
invloed

Weet ik
niet

Niet van
toepassing

43% (n=34)

10% (n=8)

0% (n=0)

9% (n=7) 39% (n=31)

58% (n=46)

34% (n=27)

0% (n=0)

0% (n=0)

39% (n=31)

23% (n=18)

0% (n=0)

4% (n=3) 35% (n=28)

49% (n=39)

28% (n=22)

0% (n=0)

1% (n=1) 23% (n=18)

49% (n=39)

8% (n=6)

0% (n=0)

3% (n=2) 41% (n=33)

48% (n=38)

40% (n=32)

3% (n=2)

3% (n=2)

24% (n=19)

6% (n=5)

0% (n=0)

5% (n=4) 65% (n=52)

33% (n=26)

49% (n=39)

0% (n=0)

4% (n=3) 15% (n=12)

Niet van
invloed

Weet ik
niet

9% (n=7)

8% (n=6)

Tabel F3.6: Invloed factoren op doelmatigheid van het project
In %
(N=80)
Factoren
Het inzetten van professional(s)
Het inzetten van ouderen
Het inzetten van vrijwilligers
Het hebben van draagvlak
binnen de eigen organisatie
Het hebben van draagvlak bij
andere organisaties
De begeleiding door FNO
Het project (tussentijds) laten
evalueren
Het inzetten van reeds
aanwezige faciliteiten en/of
personen

Invloed
Zeer sterk van
invloed

Redelijk/matig
van invloed

Niet van
toepassing

66% (n=53)
33% (n=26)
51% (n=41)
61% (n=49)

30% (n=24)
48% (n=38)
29% (n=23)
29% (n=23)

3% (n=2) 3% (n=2) 39% (n=31)
11% (n=9) 8% (n=6) 9% (n=7)
10% (n=8) 10% (n=8) 35% (n=28)
11% (n=9) 4% (n=3) 23% (n=18)

50% (n=40)

46% (n=37)

3% (n=2)

4% (n=3)
20% (n=16)

78% (n=62)
69% (n=55)

54% (n=43)

29% (n=23)

4% (n=3) 41% (n=33)

15% (n=12) 4% (n=3) 8% (n=6)
8% (n=6) 4% (n=3) 65% (n=52)
9% (n=7)
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Tabellen bij hoofdstuk 4 – totale groep
deelnemers MVLT en referentiegroepen

Tabel F4.1: Mate waarin men sport of beweegt, in georganiseerd of niet-georganiseerd verband;
gemiddelde score over twee items (interval scores: 0-3), uitkomsten bij totale groep en
subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,7 (1,5 - 2,0)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,4 (1,3 - 1,4)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,3 (1,2 - 1,4)

Vrouwen
Mannen

1,8 (1,5 - 2,1)
1,7 (1,4 - 1,9)

1,4 (1,3 - 1,5)
1,3 (1,2 - 1,3)

1,4 (1,3 - 1,5)
1,2 (1,1 - 1,3)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

1,5
1,7
1,8
1,5

1,4
1,4
1,3
0,8

(1,3 - 1,5)
(1,3 - 1,5)
(1,2 - 1,4)
(0,6 - 1,0)

1,2 (1,1 - 1,3)
1,4 (1,4 - 1,5)
1,3 (1,2 - 1,4)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

1,8 (1,5 - 2,1)

1,1 (1,1 - 1,2)

1,2 (1,1 - 1,4)

1,7 (1,4 - 2,0)
1,7 (1,4 - 2,0)

1,4 (1,3 - 1,5)
1,5 (1,4 - 1,6)

1,3 (1,2 - 1,4)
1,4 (1,3 - 1,5)

Alleenwonenden
Samenwonenden

1,7 (1,4 - 1,9)
1,8 (1,5 - 2,0)

1,2 (1,2 - 1,3)
1,4 (1,4 - 1,5)

1,3 (1,2 - 1,4)
1,3 (1,2 - 1,4)

1,7 (1,5 - 2,0)

1,4 (1,3 - 1,4)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,6 (1,2 - 2,0)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,2 (1,0 - 1,4)

1,5 (1,2 - 1,9)

-1

-1

1,7 (1,3 - 2,0)

1,3 (1,2 - 1,5)

1,4 (1,2 - 1,5)

1,7 (1,4 - 2,0)
1,8 (1,5 - 2,0)

1,3 (1,2 - 1,3)
1,4 (1,3 - 1,5)

1,3 (1,2 - 1,4)
1,3 (1,2 - 1,4)

1,6 (1,3 - 2,0)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,3 (1,1 - 1,4)

1,8 (1,4 - 2,1)

1,4 (1,3 - 1,5)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,7 (1,4 - 2,0)

1,3 (1,3 - 1,4)

1,3 (1,2 - 1,4)

Totale groep

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland

(1,2 - 1,9)
(1,4 - 2,0)
(1,5 - 2,1)
(1,2 - 1,8)

- Tabel F4.1 wordt vervolgd -
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- vervolg Tabel F4.1 -

Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,8 (1,4 - 2,1)

1,3 (1,2 - 1,5)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,7 (1,4 - 2,0)

1,3 (1,1 - 1,4)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,7 (1,4 - 2,0)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,8 (1,4 - 2,1)

1,4 (1,3 - 1,5)

1,3 (1,2 - 1,5)

1,6 (1,3 - 1,9)

1,4 (1,3 - 1,5)

1,4 (1,2 - 1,5)

1,6 (1,3 - 2,0)

1,5 (1,3 - 1,7)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,8 (1,6 - 2,1)

1,5 (1,4 - 1,6)

1,5 (1,4 - 1,5)

1,7 (1,4 - 2,0)

1,3 (1,2 - 1,3)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,3 (1,0 - 1,7)

1,0 (0,8 - 1,1)

0,9 (0,6 - 1,1)

1,8 (1,5 - 2,0)

1,4 (1,3 - 1,4)

1,3 (1,3 - 1,4)

1,5 (1,2 - 1,9)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,2 (1,0 - 1,4)

-1

-1

-1

1,8 (1,5 - 2,1)

1,4 (1,3 - 1,5)

1,4 (1,3 - 1,4)

1,6 (1,3 - 1,9)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,3 (1,1 - 1,4)

1,5 (1,1 - 1,9)

1,2 (1,0 - 1,4)

-1

- Tabel F4.1 wordt vervolgd –
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- vervolg Tabel F4.1 -

Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,8 (1,5 - 2,0)

1,4 (1,3 - 1,5)

1,4 (1,3 - 1,5)

1,7 (1,5 - 2,0)

1,4 (1,3 - 1,4)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,5 (1,2 - 1,9)

1,1 (0,9 - 1,2)

1,3 (1,0 - 1,5)

1,8 (1,5 - 2,1)

1,3 (1,3 - 1,4)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,6 (1,3 - 1,9)

1,4 (1,3 - 1,5)

1,4 (1,2 - 1,5)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.2: Mate waarin men meedoet aan sociale activiteiten; gemiddelde score over vijf items (interval
scores: 0-3), uitkomsten bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,9 (0,8 - 1,0)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,7 (0,7 - 0,8)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,8 (0,8 - 0,8)

Vrouwen
Mannen

0,9 (0,8 - 1,1)
0,9 (0,7 - 1,0)

0,8 (0,7 - 0,8)
0,7 (0,6 - 0,7)

0,8 (0,8 - 0,9)
0,7 (0,7 - 0,8)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

0,8
0,9
1,0
0,8

0,7
0,7
0,8
0,7

(0,7 - 0,7)
(0,7 - 0,8)
(0,7 - 0,8)
(0,6 - 0,8)

0,7 (0,6 - 0,8)
0,9 (0,8 - 0,9)
0,8 (0,7 - 0,9)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

0,7 (0,6 - 0,9)

0,5 (0,5 - 0,6)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,9 (0,8 - 1,0)
1,1 (0,9 - 1,2)

0,7 (0,7 - 0,7)
0,9 (0,9 - 1,0)

0,8 (0,7 - 0,8)
1,0 (0,9 - 1,0)

Alleenwonenden
Samenwonenden

0,9 (0,8 - 1,0)
0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,7 - 0,7)
0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,8 - 0,9)
0,8 (0,7 - 0,8)

0,9 (0,8 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,8 - 0,8)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,6 - 1,0)

-1

-1

0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,9 (0,8 - 0,9)

0,8 (0,7 - 1,0)
0,9 (0,8 - 1,1)

0,6 (0,6 - 0,7)
0,8 (0,7 - 0,8)

0,7 (0,7 - 0,8)
0,8 (0,8 - 0,8)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,8)

0,9 (0,7 - 1,1)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

1,0 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,8 - 0,9)

0,9 (0,8 - 1,1)

0,8 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,8)

Totale groep

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(0,6 - 1,0)
(0,8 - 1,1)
(0,8 - 1,1)
(0,6 - 0,9)

- Tabel F4.2 wordt vervolgd –
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- vervolg Tabel F4.2 -

Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,7 - 1,1)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,8 - 0,9)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,6 (0,6 - 0,7)

0,6 (0,5 - 0,8)

0,9 (0,8 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,8 - 0,8)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,7 (0,6 - 0,8)

-1

-1

-1

1,0 (0,8 - 1,1)

0,8 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,8 - 0,9)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,8)

0,7 (0,5 - 0,9)

0,6 (0,5 - 0,7)

-1

0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,8 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,8 - 0,8)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,6 (0,5 - 0,8)

0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,8 - 0,8)

- Tabel F4.2 wordt vervolgd –
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- vervolg Tabel F4.2 -

Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

0,8 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,8)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.3: Mate waarin men in de eigen wijk of woonplaats actie heeft ondernomen om nieuwe mensen
te leren kennen of activiteiten samen met anderen te doen; gemiddelde score over twee items
(interval scores: 0-3), uitkomsten bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,0 (0,8 - 1,1)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,3 (0,3 - 0,4)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,5 (0,4 - 0,5)

Vrouwen
Mannen

1,0 (0,8 - 1,2)
0,9 (0,7 - 1,1)

0,4 (0,3 - 0,4)
0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)
0,4 (0,4 - 0,5)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

1,0
1,0
0,9
0,8

0,4
0,3
0,3
0,3

(0,3 - 0,4)
(0,3 - 0,4)
(0,3 - 0,4)
(0,2 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,5 (0,4 - 0,6)
0,5 (0,4 - 0,6)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)

1,0 (0,8 - 1,1)
1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,3 - 0,4)
0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,4 - 0,5)
0,5 (0,5 - 0,6)

Alleenwonenden
Samenwonenden

1,0 (0,8 - 1,2)
0,9 (0,7 - 1,1)

0,4 (0,3 - 0,4)
0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,6)
0,5 (0,4 - 0,5)

1,0 (0,8 - 1,1)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,9 (0,7 - 1,2)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

1,0 (0,7 - 1,2)

-1

-1

1,1 (0,9 - 1,3)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,9 (0,7 - 1,1)
1,0 (0,8 - 1,1)

0,3 (0,2 - 0,4)
0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,6)
0,4 (0,4 - 0,5)

1,0 (0,7 - 1,2)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,6)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,9 (0,7 - 1,1)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,4 - 0,5)

1,1 (0,9 - 1,3)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,5 - 0,6)

1,1 (0,9 - 1,3)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,6)

Totale groep

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(0,8 - 1,2)
(0,8 - 1,2)
(0,8 - 1,1)
(0,6 - 1,0)

- Tabel F4.3 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.3 -

Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

0,8 (0,5 - 1,0)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,6)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)

1,0 (0,8 - 1,1)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,4 (0,2 - 0,5)

1,0 (0,8 - 1,1)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,9 (0,7 - 1,2)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,6)

-1

-1

-1

1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,5 - 0,5)

0,9 (0,7 - 1,1)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,8 (0,5 - 1,1)

0,3 (0,2 - 0,5)

-1

1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,2 - 0,3)

0,5 (0,4 - 0,5)

1,0 (0,8 - 1,1)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,9 (0,7 - 1,1)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,6)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)

- Tabel F4.3 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.3 -

Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

0,9 (0,7 - 1,1)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.4: Mate waarin men op internet actie heeft ondernomen om nieuwe mensen te leren kennen,
social media te gebruiken of activiteiten samen met anderen te doen; gemiddelde score over
drie items (interval scores: 0-3), uitkomsten bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,4 (0,3 - 0,5)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,5 (0,4 - 0,5)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,5 (0,5 - 0,6)

Vrouwen
Mannen

0,4 (0,3 - 0,5)
0,4 (0,2 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)
0,4 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,6)
0,5 (0,5 - 0,6)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

0,6
0,4
0,2
0,1

0,7
0,5
0,3
0,2

(0,6 - 0,7)
(0,4 - 0,5)
(0,2 - 0,4)
(0,1 - 0,3)

0,7 (0,7 - 0,8)
0,6 (0,5 - 0,6)
0,4 (0,3 - 0,4)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

0,3 (0,2 - 0,4)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,4 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,5 (0,3 - 0,6)

0,5 (0,5 - 0,5)
0,5 (0,5 - 0,6)

0,6 (0,5 - 0,6)
0,6 (0,5 - 0,6)

Alleenwonenden
Samenwonenden

0,3 (0,2 - 0,4)
0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,4 - 0,5)
0,5 (0,5 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)
0,6 (0,5 - 0,6)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

0,4 (0,2 - 0,6)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,2 (0,1 - 0,4)

-1

-1

0,4 (0,2 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,4 (0,2 - 0,5)
0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)
0,4 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,6)
0,5 (0,5 - 0,6)

0,4 (0,2 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,6)

0,4 (0,3 - 0,6)

0,4 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,6)

0,4 (0,2 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

Totale groep

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(0,5 - 0,8)
(0,3 - 0,5)
(0,1 - 0,3)
(0,0 - 0,2)

-Tabel F4.4 wordt vervolgd -
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- vervolgd tabel F4.4

Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

0,4 (0,2 - 0,5)

0,4 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

0,4 (0,3 - 0,6)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,5 (0,4 - 0,7)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

0,5 (0,4 - 0,6)

-1

-1

-1

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,6)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,6)

-1

0,5 (0,3 - 0,6)

-1

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

0,4 (0,2 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,6)

0,3 (0,1 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,6 (0,4 - 0,7)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

- Tabel F4.4 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.4 -

Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,5 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,6)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.5: Mate waarin men zich emotioneel eenzaam voelt; gemiddelde score over drie items (interval
scores: 0-3), uitkomsten bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,8 (0,6 - 1,0)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,7 (0,6 - 0,7)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,8 (0,7 - 0,8)

Vrouwen
Mannen

0,8 (0,6 - 1,0)
0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,7)
0,6 (0,6 - 0,7)

0,7 (0,6 - 0,8)
0,8 (0,7 - 0,9)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

0,8
0,8
0,7
0,7

0,7
0,6
0,7
0,7

(0,6 - 0,8)
(0,6 - 0,7)
(0,6 - 0,8)
(0,5 - 0,9)

0,9 (0,8 - 1,0)
0,7 (0,6 - 0,8)
0,7 (0,6 - 0,8)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

0,9 (0,6 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,8 (0,6 - 1,0)
0,7 (0,5 - 0,9)

0,7 (0,6 - 0,7)
0,6 (0,5 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,8)
0,7 (0,6 - 0,8)

Alleenwonenden
Samenwonenden

1,2 (1,0 - 1,4)
0,4 (0,2 - 0,6)

0,9 (0,9 - 1,0)
0,5 (0,4 - 0,5)

1,0 (0,9 - 1,1)
0,6 (0,5 - 0,7)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,8)

-1

0,7 (0,5 - 0,8)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,8 (0,6 - 1,1)

-1

-1

0,8 (0,5 - 1,0)

0,8 (0,7 - 1,0)

0,8 (0,7 - 1,0)

0,9 (0,7 - 1,1)
0,7 (0,5 - 0,9)

0,7 (0,6 - 0,7)
0,6 (0,5 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,9)
0,7 (0,6 - 0,8)

0,9 (0,6 - 1,1)

0,6 (0,5 - 0,8)

0,8 (0,6 - 0,9)

0,8 (0,5 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,7 (0,5 - 0,9)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,6 - 1,1)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,7 (0,5 - 1,0)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,8 (0,6 - 0,9)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,7 (0,6 - 0,8)

Totale groep

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(0,5 - 1,1)
(0,6 - 1,0)
(0,5 - 0,9)
(0,5 - 1,0)

- Tabel F4.5 wordt vervolgd -
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Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,6 - 0,9)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,8 (0,5 - 1,1)

0,6 (0,5 - 0,8)

0,7 (0,5 - 0,9)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,7 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,6 - 1,2)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,9 (0,7 - 1,2)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,8)

0,8 (0,5 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,5 - 1,0)

-1

-1

-1

0,6 (0,5 - 0,8)

0,6 (0,5 - 0,7)

0,7 (0,6 - 0,8)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,8 (0,7 - 0,8)

0,7 (0,6 - 0,9)

-1

0,7 (0,5 - 0,9)

-1

0,8 (0,6 - 1,0)

0,6 (0,6 - 0,7)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,8)

0,9 (0,6 - 1,2)

0,8 (0,6 - 0,9)

0,8 (0,6 - 1,0)

0,5 (0,3 - 0,7)

0,4 (0,4 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,6)

- Tabel F4.5 wordt vervolgd -
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Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,4 (1,2 - 1,7)

1,2 (1,2 - 1,3)

1,2 (1,1 - 1,3)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.6: Mate waarin men zich sociaal eenzaam voelt; gemiddelde score over drie items (interval
scores: 0-3), uitkomsten bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,3 (1,1 - 1,6)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,3 (1,2 - 1,3)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,3 (1,3 - 1,4)

Vrouwen
Mannen

1,3 (1,0 - 1,5)
1,4 (1,1 - 1,7)

1,2 (1,1 - 1,3)
1,4 (1,3 - 1,4)

1,2 (1,1 - 1,3)
1,5 (1,4 - 1,6)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

1,6
1,4
1,2
1,1

1,2
1,2
1,3
1,0

(1,2 - 1,3)
(1,2 - 1,3)
(1,2 - 1,5)
(0,8 - 1,3)

1,4 (1,3 - 1,6)
1,3 (1,2 - 1,4)
1,3 (1,2 - 1,5)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

1,3 (1,0 - 1,6)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,4 (1,3 - 1,6)

1,4 (1,1 - 1,6)
1,4 (1,1 - 1,6)

1,3 (1,2 - 1,4)
1,2 (1,1 - 1,3)

1,4 (1,3 - 1,5)
1,2 (1,1 - 1,3)

Alleenwonenden
Samenwonenden

1,5 (1,3 - 1,8)
1,2 (1,0 - 1,5)

1,4 (1,3 - 1,5)
1,1 (1,1 - 1,2)

1,5 (1,4 - 1,6)
1,2 (1,1 - 1,3)

1,3 (1,1 - 1,6)

1,3 (1,2 - 1,3)

1,3 (1,3 - 1,4)

-1

1,3 (1,1 - 1,5)

1,4 (1,2 - 1,7)

1,4 (1,1 - 1,8)

-1

-1

1,3 (1,0 - 1,6)

1,3 (1,2 - 1,5)

1,4 (1,2 - 1,6)

1,4 (1,2 - 1,7)
1,3 (1,1 - 1,5)

1,3 (1,2 - 1,4)
1,2 (1,1 - 1,3)

1,4 (1,3 - 1,5)
1,3 (1,2 - 1,4)

1,5 (1,2 - 1,8)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,5 (1,3 - 1,7)

1,3 (1,1 - 1,6)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,3 (1,2 - 1,5)

1,3 (1,1 - 1,6)

1,2 (1,2 - 1,3)

1,3 (1,1 - 1,4)

1,3 (1,0 - 1,6)

1,3 (1,1 - 1,4)

1,4 (1,2 - 1,5)

1,4 (1,1 - 1,7)

1,3 (1,2 - 1,5)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,4 (1,1 - 1,7)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,3 (1,1 - 1,4)

Totale groep

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(1,2 - 1,9)
(1,2 - 1,7)
(1,0 - 1,5)
(0,8 - 1,4)

- Tabel F4.6 wordt vervolgd -
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Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,4 (1,1 - 1,7)

1,4 (1,2 - 1,5)

1,4 (1,2 - 1,6)

1,2 (0,9 - 1,5)

1,1 (1,0 - 1,3)

1,3 (1,2 - 1,5)

1,2 (0,8 - 1,5)

1,2 (1,0 - 1,4)

1,4 (1,2 - 1,6)

1,4 (1,2 - 1,6)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,3 (1,1 - 1,6)

1,2 (1,2 - 1,3)

1,4 (1,2 - 1,5)

1,1 (0,8 - 1,5)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,6 (1,3 - 1,9)

1,4 (1,1 - 1,6)

1,2 (1,2 - 1,3)

1,3 (1,2 - 1,4)

1,2 (0,9 - 1,5)

1,4 (1,3 - 1,5)

1,4 (1,2 - 1,7)

-1

-1

-1

1,3 (1,0 - 1,5)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,5 (1,2 - 1,7)

1,3 (1,3 - 1,4)

1,4 (1,3 - 1,6)

-1

1,5 (1,2 - 1,7)

-1

1,3 (1,0 - 1,5)

1,2 (1,1 - 1,3)

1,2 (1,1 - 1,4)

1,4 (1,2 - 1,6)

1,3 (1,2 - 1,3)

1,4 (1,3 - 1,4)

1,0 (0,7 - 1,4)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,4 (1,1 - 1,7)

1,2 (0,9 - 1,4)

1,1 (1,0 - 1,1)

1,2 (1,1 - 1,2)

- Tabel F4.6 wordt vervolgd -
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Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,8 (1,5 - 2,0)

1,7 (1,6 - 1,8)

1,8 (1,6 - 1,9)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.7: Percentage personen dat aangeeft meer te bewegen dan zes maanden geleden, uitkomsten bij
totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
23,1 (12,8 - 38,1)

Gemiddelde score
(95%-BI)
10,1 (8,7 - 11,7)

Gemiddelde score
(95%-BI)
11,8 (9,9 - 13,9)

Vrouwen
Mannen

24,6 (13,7 - 40,1)
22,2 (11,6 - 38,2)

10,4 (8,6 - 12,6)
9,6 (7,7 - 11,8)

13,9 (11,0 - 17,3)
9,8 (7,7 - 12,4)

-2
-2
-2
-2

-2
-2
-2
-2

-2
-2
-2
-1,2

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

22,3 (11,6 - 38,4)

9,7 (7,4 - 12,5)

14,0 (9,8 - 19,6)

22,5 (12,3 - 37,6)
24,6 (13,1 - 41,3)

10,0 (8,1 - 12,4)
10,7 (8,2 - 13,9)

10,4 (8,1 - 13,3)
12,7 (9,7 - 16,5)

Alleenwonenden
Samenwonenden

24,9 (13,6 - 41,1)
20,2 (10,6 - 35,1)

9,3 (7,0 - 12,2)
10,3 (8,7 - 12,2)

11,2 (8,5 - 14,6)
12,1 (9,8 - 14,9)

22,8 (12,6 - 37,6)

9,9 (8,5 - 11,6)

11,8 (9,9 - 14,1)

32,2 (15,4 - 55,4)

13,3 (8,5 - 20,3)

12,9 (7,2 - 22,0)

25,2 (11,7 - 46,2)

-1

-1

25,6 (13,1 - 44,0)

10,9 (7,8 - 15,0)

8,2 (4,7 - 13,8)

24,9 (13,7 - 41,1)
21,3 (11,5 - 36,0)

10,6 (8,3 - 13,3)
9,6 (7,7 - 11,7)

11,6 (8,5 - 15,5)
12,5 (10,1 - 15,4)

29,4 (13,5 - 52,6)

8,4 (4,8 - 14,3)

15,3 (10,3 - 22,2)

26,1 (13,2 - 45,2)

11,0 (8,4 - 14,3)

13,0 (9,2 - 18,1)

20,6 (10,7 - 35,7)

10,2 (8,2 - 12,5)

10,3 (7,9 - 13,3)

23,3 (11,5 - 41,5)

9,4 (6,7 - 13,0)

11,4 (8,1 - 15,8)

26,0 (13,6 - 43,9)

11,7 (8,1 - 16,4)

9,7 (6,4 - 14,4)

28,8 (15,5 - 47,3)

11,7 (9,2 - 14,9)

15,0 (11,7 - 19,1)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
- Tabel F4.7 wordt vervolgd -
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Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

16,2 (7,4 - 31,9)

12,2 (9,4 - 15,7)

10,4 (6,6 - 15,9)

19,6 (9,5 - 36,2)

7,3 (5,2 - 10,1)

8,7 (5,9 - 12,7)

19,6 (8,4 - 39,5)

4,9 (2,4 - 9,9)

15,8 (10,1 - 23,8)

20,5 (11,0 - 35,1)

9,2 (7,1 - 11,7)

11,2 (9,0 - 13,9)

27,6 (15,4 - 44,4)

12,2 (10,0 - 14,8)

13,1 (9,7 - 17,4)

18,8 (8,3 - 37,2)

6,7 (3,7 - 11,9)

6,8 (2,5 - 17,2)

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-1,2

-1,2

-1,2

21,0 (11,2 - 35,9)

9,6 (7,3 - 12,4)

11,6 (9,4 - 14,3)

20,4 (10,4 - 36,2)

8,5 (6,0 - 12,1)

10,6 (6,4 - 17,1)

-1

8,7 (4,0 - 17,8)

-1

22,1 (11,7 - 37,9)

9,3 (6,7 - 12,7)

10,3 (7,7 - 13,7)

18,8 (9,7 - 33,3)

9,1 (6,7 - 12,3)

12,2 (9,2 - 16,0)

20,1 (8,0 - 42,4)

7,5 (4,0 - 13,5)

20,2 (9,4 - 38,3)

20,6 (11,0 - 35,3)

9,2 (7,1 - 11,8)

11,2 (8,9 - 14,1)

- Tabel F4.7 wordt vervolgd -
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Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

20,6 (10,5 - 36,4)

9,3 (6,5 - 13,2)

11,1 (7,3 - 16,6)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
- 2 model niet geconvergeerd; geen schatting mogelijk
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Tabel F4.8: Percentage personen dat het eigen functioneren als uitstekend of (zeer) goed beoordeelt,
uitkomsten bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
89,3 (83,3 - 93,3)

Gemiddelde score
(95%-BI)
86,8 (84,3 - 88,9)

Gemiddelde score
(95%-BI)
88,1 (85,2 - 90,5)

Vrouwen
Mannen

88,0 (81,4 - 92,5)
90,6 (83,6 - 94,8)

85,6 (82,5 - 88,2)
88,3 (85,4 - 90,7)

85,6 (80,9 - 89,3)
90,7 (87,2 - 93,4)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

85,5
90,5
89,0
91,7

85,9
86,0
88,3
86,0

(82,3 - 88,8)
(82,4 - 88,9)
(84,6 - 91,2)
(77,7 - 91,6)

83,1 (76,0 - 88,5)
92,2 (88,4 - 94,8)
88,4 (83,2 - 92,1)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

86,2 (77,3 - 92,0)

85,7 (81,9 - 88,8)

87,8 (81,5 - 92,1)

90,3 (84,3 - 94,1)
89,7 (81,8 - 94,4)

86,3 (83,1 - 89,0)
88,5 (84,8 - 91,4)

88,2 (84,1 - 91,4)
88,4 (82,5 - 92,4)

Alleenwonenden
Samenwonenden

89,7 (83,6 - 93,8)
88,7 (81,6 - 93,3)

86,5 (82,9 - 89,5)
86,9 (84,2 - 89,2)

88,4 (84,3 - 91,6)
87,9 (83,7 - 91,1)

89,5 (83,6 - 93,5)

86,5 (84,0 - 88,7)

88,4 (85,4 - 90,8)

84,1 (66,2 - 93,5)

89,5 (83,1 - 93,7)

86,4 (73,1 - 93,7)

88,3 (76,2 - 94,7)

-1

-1

86,9 (76,0 - 93,2)

82,7 (77,3 - 87,0)

85,3 (76,9 - 91,1)

88,9 (82,0 - 93,3)
90,0 (83,6 - 94,1)

86,5 (83,1 - 89,3)
87,9 (84,9 - 90,3)

85,3 (79,5 - 89,7)
90,5 (86,8 - 93,2)

88,4 (78,6 - 94,1)

85,0 (77,4 - 90,3)

90,6 (82,9 - 95,1)

88,4 (80,4 - 93,4)

87,0 (83,1 - 90,1)

88,5 (81,3 - 93,1)

90,7 (84,6 - 94,6)

86,7 (83,5 - 89,4)

86,8 (82,1 - 90,4)

87,2 (77,9 - 93,0)

87,6 (83,4 - 90,8)

89,0 (83,0 - 93,1)

88,9 (81,2 - 93,7)

84,2 (78,4 - 88,6)

84,9 (77,5 - 90,2)

88,0 (79,9 - 93,1)

86,6 (82,9 - 89,6)

86,8 (81,6 - 90,7)

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(72,4 - 93,0)
(84,2 - 94,4)
(82,0 - 93,5)
(84,5 - 95,7)

- Tabel F4.8 wordt vervolgd -
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Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

92,5 (85,7 - 96,2)

89,2 (85,7 - 92,0)

89,9 (81,4 - 94,8)

87,6 (78,8 - 93,1)

87,0 (83,0 - 90,1)

90,2 (84,0 - 94,1)

93,9 (85,7 - 97,5)

85,6 (77,3 - 91,2)

89,8 (79,2 - 95,4)

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

92,0 (86,5 - 95,4)

88,9 (86,0 - 91,2)

88,8 (84,5 - 92,0)

83,7 (72,1 - 91,1)

75,1 (68,0 - 81,0)

74,1 (60,2 - 84,4)

-1

-1

-1

95,5 (91,8 - 97,6)

94,0 (91,1 - 96,0)

95,4 (92,7 - 97,2)

78,3 (66,8 - 86,6)

70,6 (65,1 - 75,6)

67,1 (56,9 - 75,9)

-1

28,4 (15,1 - 47,0)

-1

93,6 (87,0 - 97,0)

91,2 (85,9 - 94,6)

94,1 (86,9 - 97,5)

89,8 (83,2 - 94,0)

86,1 (82,6 - 88,9)

85,6 (80,0 - 89,8)

82,5 (66,9 - 91,7)

60,8 (48,2 - 72,2)

61,9 (43,4 - 77,5)

93,5 (88,7 - 96,4)

89,7 (86,9 - 91,9)

90,7 (86,6 - 93,6)

- Tabel F4.7 wordt vervolgd -
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Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

81,0 (69,6 - 88,8)

76,4 (70,2 - 81,6)

73,0 (62,9 - 81,2)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
-2 model niet geconvergeerd; geen schatting mogelijk
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Tabel F4.9: Percentage personen dat aangeeft beter te functioneren in het dagelijks leven dan zes
maanden geleden, uitkomsten bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
15,0 (6,6 - 30,6)

Gemiddelde score
(95%-BI)
12,1 (10,6 - 13,9)

Gemiddelde score
(95%-BI)
9,8 (8,2 - 11,8)

Vrouwen
Mannen

16,7 (7,5 - 33,3)
13,3 (5,3 - 29,6)

13,0 (10,9 - 15,5)
11,1 (9,1 - 13,5)

11,8 (9,2 - 15,0)
8,0 (6,2 - 10,4)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

21,3 (8,7 - 43,4)
16,2 (7,0 - 33,1)
10,8 (4,4 - 24,1)
9,5 (3,2 - 25,3)

16,5 (13,7 - 19,7)
12,3 (9,9 - 15,2)
9,9 (7,3 - 13,2)
4,6 (1,7 - 11,8)

13,0 (9,6 - 17,3)
9,1 (6,8 - 12,1)
8,8 (6,2 - 12,4)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

19,7 (8,2 - 40,3)

11,2 (8,8 - 14,2)

7,9 (4,9 - 12,4)

16,3 (7,3 - 32,8)
13,1 (5,5 - 28,2)

11,6 (9,5 - 14,1)
14,0 (11,0 - 17,6)

8,8 (6,7 - 11,5)
12,7 (9,7 - 16,5)

Alleenwonenden
Samenwonenden

16,4 (7,0 - 33,7)
12,4 (5,0 - 27,5)

11,5 (8,9 - 14,7)
12,3 (10,5 - 14,4)

9,4 (7,0 - 12,6)
10,1 (8,0 - 12,7)

14,3 (6,3 - 29,3)

11,6 (10,0 - 13,3)

9,8 (8,0 - 11,8)

-1

17,3 (11,7 - 24,9)

11,9 (6,6 - 20,5)

33,7 (13,2 - 62,8)

-1

-1

15,7 (5,9 - 35,5)

13,7 (10,1 - 18,4)

9,4 (5,6 - 15,4)

16,5 (7,1 - 34,1)
14,2 (6,1 - 29,4)

11,0 (8,7 - 13,9)
12,4 (10,3 - 14,8)

11,7 (8,6 - 15,6)
9,0 (7,1 - 11,5)

12,0 (2,8 - 38,7)

14,7 (9,6 - 22,0)

10,5 (6,5 - 16,5)

15,8 (5,7 - 37,1)

11,0 (8,4 - 14,2)

13,7 (9,8 - 18,9)

12,1 (4,8 - 27,3)

11,7 (9,5 - 14,2)

9,5 (7,2 - 12,4)

16,4 (6,4 - 35,9)

13,7 (10,3 - 17,9)

6,9 (4,4 - 10,6)

13,3 (5,5 - 28,9)

10,3 (7,1 - 14,9)

9,4 (6,3 - 14,0)

14,9 (5,8 - 33,0)

12,7 (10,0 - 15,9)

10,9 (8,1 - 14,5)

Totale groep

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
- Tabel F4.9 wordt vervolgd -
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Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

15,3 (5,7 - 35,0)

13,4 (10,5 - 17,1)

11,8 (7,7 - 17,5)

8,1 (2,7 - 22,2)

12,1 (9,3 - 15,7)

7,0 (4,5 - 10,7)

5,0 (1,3 - 17,4)

11,5 (6,8 - 18,7)

11,3 (6,6 - 18,6)

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-1,2

-1,2

-1,2

11,1 (4,4 - 24,9)

12,9 (10,1 - 16,4)

9,9 (7,3 - 13,1)

14,5 (5,8 - 32,0)

10,3 (8,0 - 13,2)

8,1 (4,9 - 13,2)

-1

11,5 (5,6 - 22,0)

-1

11,7 (4,5 - 27,1)

16,3 (12,3 - 21,3)

9,0 (6,1 - 13,0)

13,7 (5,5 - 30,1)

10,9 (8,7 - 13,6)

10,9 (8,0 - 14,6)

-1

6,0 (3,3 - 10,9)

6,3 (2,2 - 16,4)

-2

-2

-2

- Tabel F4.9 wordt vervolgd -
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Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

-2

-2

-2

-1,2

-1,2

-1,2

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
-2 model niet geconvergeerd; geen schatting mogelijk
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Tabel F4.10 Percentage personen dat enigszins of sterk eenzaam is, uitkomsten bij totale groep en
subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
52,4 (42,3 - 62,3)

Gemiddelde score
(95%-BI)
49,3 (46,6 - 52,1)

Gemiddelde score
(95%-BI)
53,8 (50,4 - 57,1)

Vrouwen
Mannen

50,5 (40,3 - 60,6)
51,0 (39,1 - 62,7)

47,4 (43,8 - 51,1)
52,0 (48,1 - 55,9)

47,5 (42,6 - 52,4)
59,9 (55,6 - 64,1)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

60,9
53,1
50,5
45,4

50,0
47,4
52,6
49,0

(45,6 - 54,3)
(43,0 - 51,7)
(47,2 - 58,0)
(37,6 - 60,5)

57,6 (51,5 - 63,5)
51,0 (45,9 - 56,0)
55,0 (49,0 - 60,8)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

51,8 (39,6 - 63,9)

48,9 (44,3 - 53,6)

57,1 (49,8 - 64,2)

54,0 (43,5 - 64,2)
50,4 (38,8 - 61,8)

51,6 (47,6 - 55,5)
46,4 (41,3 - 51,6)

55,7 (51,0 - 60,3)
48,6 (43,0 - 54,2)

Alleenwonenden
Samenwonenden

65,4 (55,1 - 74,4)
41,7 (31,3 - 52,9)

59,1 (54,3 - 63,8)
42,9 (39,8 - 46,1)

63,4 (58,3 - 68,2)
47,5 (43,4 - 51,8)

52,2 (42,2 - 62,0)

49,4 (46,5 - 52,2)

53,9 (50,5 - 57,4)

-1

51,2 (41,7 - 60,7)

60,3 (49,1 - 70,5)

55,3 (39,3 - 70,3)

-1

-1

56,6 (42,1 - 70,0)

56,1 (49,6 - 62,4)

57,7 (48,7 - 66,2)

54,8 (43,5 - 65,7)
49,7 (39,2 - 60,2)

50,4 (45,9 - 54,9)
46,8 (43,1 - 50,5)

53,2 (47,3 - 59,1)
52,7 (48,4 - 57,0)

60,7 (45,8 - 73,8)

48,8 (40,0 - 57,6)

62,4 (53,9 - 70,2)

52,2 (40,1 - 64,1)

48,3 (43,2 - 53,5)

56,4 (49,4 - 63,1)

51,5 (40,5 - 62,4)

49,7 (45,8 - 53,7)

49,0 (44,1 - 54,0)

50,0 (37,5 - 62,5)

49,8 (43,8 - 55,7)

55,7 (48,9 - 62,3)

54,0 (42,2 - 65,3)

52,6 (45,6 - 59,4)

52,6 (45,2 - 59,8)

53,1 (41,3 - 64,5)

49,8 (45,0 - 54,6)

50,5 (44,9 - 56,1)

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(45,3 - 74,6)
(42,3 - 63,7)
(39,5 - 61,6)
(32,2 - 59,3)

- Tabel F4.10 wordt vervolgd -
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Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

55,4 (42,3 - 67,7)

52,8 (47,6 - 58,0)

58,0 (49,9 - 65,8)

47,3 (35,3 - 59,6)

44,1 (38,9 - 49,5)

54,8 (48,2 - 61,3)

44,8 (30,0 - 60,6)

47,8 (37,9 - 57,9)

56,4 (46,1 - 66,2)

55,3 (44,5 - 65,7)

50,3 (45,7 - 54,9)

52,0 (47,7 - 56,4)

48,6 (37,8 - 59,7)

47,6 (43,7 - 51,5)

54,7 (48,6 - 60,7)

49,9 (34,7 - 65,1)

52,9 (44,3 - 61,3)

74,5 (59,3 - 85,4)

53,0 (42,8 - 62,9)

48,4 (45,3 - 51,4)

53,2 (49,7 - 56,8)

47,1 (33,6 - 61,1)

54,7 (48,5 - 60,8)

53,2 (40,3 - 65,7)

-1

-1

-1

47,2 (37,0 - 57,8)

44,5 (40,3 - 48,9)

48,8 (44,9 - 52,7)

59,0 (47,7 - 69,5)

55,8 (52,0 - 59,6)

58,5 (51,0 - 65,6)

-1

52,2 (41,0 - 63,2)

-1

52,7 (41,2 - 63,8)

47,4 (41,7 - 53,1)

49,5 (43,9 - 55,1)

52,5 (42,0 - 62,7)

50,4 (47,0 - 53,8)

55,7 (51,4 - 59,9)

48,1 (30,9 - 65,7)

48,6 (40,1 - 57,2)

60,4 (44,9 - 74,1)

43,6 (33,8 - 54,0)

40,6 (37,7 - 43,6)

45,8 (42,2 - 49,5)

- Tabel F4.10 wordt vervolgd -

Tabellenboek evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

37

- vervolg tabel F4.10 -

Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

73,8 (63,0 - 82,3)

71,1 (66,4 - 75,4)

71,9 (65,3 - 77,7)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.11: Percentage personen dat de eigen mogelijkheid om te leven zoals men het wil inschat als
goed of zeer goed, uitkomsten bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
72,7 (61,9 - 81,4)

Gemiddelde score
(95%-BI)
77,9 (75,4 - 80,3)

Gemiddelde score
(95%-BI)
74,3 (71,0 - 77,4)

Vrouwen
Mannen

75,2 (64,6 - 83,4)
67,6 (54,0 - 78,7)

79,8 (76,8 - 82,6)
75,4 (71,7 - 78,8)

74,4 (69,5 - 78,8)
73,5 (68,7 - 77,7)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

75,8
71,4
76,1
72,1

75,9
75,9
80,9
81,7

(71,8 - 79,5)
(71,9 - 79,6)
(76,6 - 84,7)
(72,7 - 88,2)

67,6 (60,7 - 73,9)
77,3 (72,1 - 81,8)
77,4 (71,5 - 82,4)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

69,7 (56,3 - 80,5)

76,9 (72,7 - 80,7)

78,8 (71,8 - 84,4)

74,0 (62,9 - 82,8)
72,8 (59,7 - 82,9)

78,2 (74,7 - 81,4)
78,9 (74,3 - 82,8)

74,4 (69,6 - 78,6)
71,3 (64,9 - 76,9)

Alleenwonenden
Samenwonenden

69,1 (57,3 - 78,8)
77,1 (66,3 - 85,2)

78,0 (73,8 - 81,7)
78,2 (75,3 - 80,8)

74,0 (68,7 - 78,6)
74,5 (70,0 - 78,5)

72,8 (62,0 - 81,5)

77,8 (75,2 - 80,2)

73,9 (70,4 - 77,1)

68,4 (47,8 - 83,7)

80,1 (71,8 - 86,4)

79,7 (67,1 - 88,3)

73,9 (56,6 - 86,0)

-1

-1

62,0 (46,3 - 75,6)

71,0 (64,9 - 76,4)

63,7 (54,1 - 72,4)

69,5 (57,4 - 79,3)
76,0 (65,4 - 84,2)

71,5 (67,2 - 75,5)
82,9 (80,0 - 85,6)

65,4 (59,0 - 71,4)
81,6 (77,6 - 85,0)

73,1 (57,1 - 84,7)

71,7 (62,5 - 79,4)

72,5 (62,6 - 80,5)

69,6 (55,8 - 80,6)

79,4 (75,0 - 83,2)

75,3 (67,5 - 81,8)

73,2 (61,3 - 82,5)

77,4 (73,8 - 80,6)

75,8 (70,8 - 80,2)

75,0 (61,5 - 84,9)

80,1 (75,2 - 84,3)

71,3 (63,9 - 77,6)

72,3 (60,0 - 82,0)

76,7 (70,5 - 81,9)

70,4 (62,6 - 77,2)

67,5 (54,5 - 78,2)

79,1 (75,0 - 82,7)

70,2 (64,2 - 75,6)

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(60,2 - 86,7)
(59,5 - 80,9)
(65,0 - 84,5)
(57,8 - 82,9)

- Tabel F4.11 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.11 -

Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

77,9 (65,3 - 86,9)

75,2 (70,1 - 79,6)

73,0 (63,5 - 80,8)

71,1 (58,0 - 81,5)

79,6 (75,0 - 83,5)

80,3 (73,5 - 85,7)

83,8 (70,3 - 91,9)

77,1 (67,9 - 84,2)

84,1 (73,8 - 90,8)

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-1,2

-1,2

-1,2

81,2 (71,2 - 88,2)

86,0 (82,1 - 89,1)

85,3 (81,2 - 88,6)

61,1 (47,2 - 73,3)

64,3 (59,1 - 69,1)

61,7 (53,1 - 69,7)

56,9 (35,3 - 76,1)

53,6 (41,1 - 65,7)

-1

70,7 (57,0 - 81,5)

78,6 (72,2 - 83,9)

80,7 (73,7 - 86,2)

75,0 (63,4 - 83,8)

77,5 (73,6 - 81,0)

77,0 (71,5 - 81,8)

65,1 (46,0 - 80,4)

71,2 (62,5 - 78,6)

45,5 (28,8 - 63,3)

80,1 (69,6 - 87,7)

82,1 (78,8 - 84,9)

83,4 (79,0 - 87,1)

- Tabel F4.11 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.11 -

Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

51,1 (36,6 - 65,4)

61,4 (55,1 - 67,3)

51,9 (43,1 - 60,5)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
-2 model niet geconvergeerd; geen schatting mogelijk
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Tabel F4.12: Percentage personen dat (buitengewoon of zeer) tevreden is met het eigen leven, uitkomsten
bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
82,7 (73,1 - 89,4)

Gemiddelde score
(95%-BI)
86,1 (84,0 - 87,9)

Gemiddelde score
(95%-BI)
85,8 (83,2 - 88,1)

Vrouwen
Mannen

84,0 (74,8 - 90,3)
79,4 (67,0 - 88,0)

87,1 (84,7 - 89,2)
84,7 (81,7 - 87,3)

85,2 (81,3 - 88,4)
86,2 (82,4 - 89,2)

50 t/m 64 jarigen
65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

77,7
82,3
85,7
85,0

83,2
85,5
88,0
89,4

(79,8 - 86,2)
(82,3 - 88,2)
(84,5 - 90,7)
(82,8 - 93,7)

82,1 (76,3 - 86,8)
87,2 (83,2 - 90,4)
87,3 (82,7 - 90,8)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

85,0 (74,5 - 91,6)

88,0 (85,0 - 90,5)

89,6 (84,6 - 93,1)

83,1 (73,2 - 89,8)
78,9 (66,1 - 87,8)

85,9 (83,0 - 88,3)
84,6 (80,5 - 87,9)

85,2 (81,4 - 88,4)
83,1 (77,6 - 87,5)

Alleenwonenden
Samenwonenden

76,5 (64,7 - 85,2)
88,5 (80,6 - 93,4)

85,9 (82,5 - 88,7)
86,6 (84,3 - 88,6)

83,2 (78,7 - 86,8)
87,4 (84,1 - 90,2)

82,0 (72,1 - 88,9)

85,5 (83,3 - 87,4)

85,1 (82,2 - 87,5)

88,0 (73,0 - 95,2)

90,7 (85,0 - 94,4)

91,6 (83,0 - 96,0)

87,0 (73,2 - 94,2)

-1

-1

72,2 (56,1 - 84,1)

78,9 (73,6 - 83,3)

80,3 (72,2 - 86,4)

82,1 (71,4 - 89,4)
85,0 (75,7 - 91,2)

85,5 (82,4 - 88,2)
87,8 (85,2 - 90,0)

81,2 (75,7 - 85,6)
89,5 (86,3 - 91,9)

83,9 (70,7 - 91,8)

88,2 (82,1 - 92,4)

87,3 (79,7 - 92,3)

83,1 (71,8 - 90,4)

86,7 (83,1 - 89,7)

86,3 (80,0 - 90,9)

79,8 (68,5 - 87,7)

85,6 (82,7 - 88,1)

86,4 (82,5 - 89,5)

88,6 (79,0 - 94,1)

85,2 (80,9 - 88,6)

83,3 (77,1 - 88,1)

82,4 (71,2 - 89,9)

82,7 (77,2 - 87,1)

83,4 (77,0 - 88,3)

80,3 (68,2 - 88,5)

89,0 (86,1 - 91,4)

85,0 (80,4 - 88,7)

Mensen met een Nederlandse
achtergrond
Mensen met een westerse
achtergrond (niet Nederlands)
Mensen met een niet-westerse
achtergrond
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied

(61,0 - 88,5)
(71,7 - 89,5)
(76,5 - 91,7)
(73,4 - 92,1)

- Tabel F4.12 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.12 -

Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van mobiliteit
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met een beetje of
matige problemen op het
gebied van zelfzorg
Mensen met ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met een beetje of
matige problemen bij het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met een beetje of
matige pijn of ongemak
Mensen met veel pijn of
ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

85,1 (73,4 - 92,2)

87,1 (83,4 - 90,1)

84,8 (76,9 - 90,4)

82,3 (70,1 - 90,2)

84,8 (80,8 - 88,1)

88,1 (82,6 - 92,1)

86,5 (72,1 - 94,0)

81,8 (73,0 - 88,2)

90,1 (81,1 - 95,1)

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

81,2 (70,4 - 88,6)

87,0 (84,2 - 89,5)

87,9 (84,2 - 90,9)

73,3 (57,3 - 84,8)

77,9 (72,1 - 82,8)

76,2 (64,5 - 84,9)

-1

-1

-1

85,6 (76,3 - 91,7)

91,4 (88,2 - 93,7)

91,3 (88,1 - 93,7)

71,0 (56,9 - 81,9)

77,9 (73,4 - 81,8)

78,7 (71,3 - 84,6)

70,5 (48,4 - 85,9)

57,8 (45,1 - 69,5)

-1

83,2 (71,6 - 90,7)

88,2 (82,9 - 92,1)

89,8 (84,4 - 93,5)

78,3 (66,6 - 86,8)

85,0 (81,7 - 87,8)

87,3 (83,0 - 90,6)

80,4 (64,4 - 90,3)

77,5 (69,6 - 83,7)

64,7 (48,9 - 77,8)

86,0 (77,3 - 91,8)

90,3 (88,0 - 92,2)

92,1 (89,0 - 94,3)

- Tabel F4.12 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.12 -

Mensen die een beetje of matig
angstig of somber zijn
Mensen die erg of extreem
angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

55,8 (40,7 - 70,0)

65,9 (59,7 - 71,6)

63,2 (54,3 - 71,3)

-1

-1

-1

-1 minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
-2 model niet geconvergeerd; geen schatting mogelijk
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3

Tabellen bij hoofdstuk 4 – primaire doelgroep
MVLT en referentiegroepen

Uitkomsten bij de deelnemers aan de MVLT-projecten die behoren tot de primaire
doelgroep en referentiegroepen
Tabel F4.26: Mate waarin men sport of beweegt, in georganiseerd of niet-georganiseerd verband;
gemiddelde score over twee items (interval scores: 0-3), uitkomsten bij de primaire doelgroep
en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,5 (1,2 - 1,9)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,1 (1,0 - 1,2)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,1 (1,0 - 1,3)

Vrouwen
Mannen

1,6 (1,2 - 1,9)
1,4 (0,9 - 1,8)

1,1 (1,0 - 1,3)
1,0 (0,8 - 1,2)

1,2 (1,0 - 1,3)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

1,5 (1,1 - 1,9)
1,6 (1,2 - 2,0)
1,4 (1,0 - 1,7)

1,1 (1,0 - 1,3)
1,2 (1,0 - 1,4)
-1

1,3 (1,1 - 1,5)
1,1 (1,0 - 1,3)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

1,5 (1,1 - 1,9)

1,0 (0,8 - 1,2)

1,3 (1,0 - 1,5)

1,5 (1,2 - 1,9)
1,6 (1,2 - 2,0)

1,1 (1,0 - 1,3)
1,2 (1,0 - 1,4)

1,0 (0,9 - 1,2)
1,3 (1,1 - 1,5)

1,5 (1,1 - 1,9)

1,2 (1,0 - 1,5)

-1

1,5 (1,1 - 1,8)
1,6 (1,2 - 1,9)

1,0 (0,8 - 1,2)
1,2 (1,0 - 1,3)

1,1 (0,9 - 1,3)
1,1 (0,9 - 1,3)

1,6 (1,1 - 2,0)

-1

-1

1,7 (1,3 - 2,1)

1,1 (0,8 - 1,3)

-1

1,5 (1,1 - 1,8)

1,2 (1,0 - 1,3)

1,1 (0,9 - 1,3)

1,6 (1,2 - 2,0)

1,1 (0,9 - 1,3)

1,1 (0,8 - 1,4)

1,6 (1,2 - 2,0)

1,2 (1,0 - 1,4)

1,2 (0,9 - 1,4)

1,5 (1,1 - 1,9)

1,1 (0,9 - 1,3)

1,0 (0,8 - 1,2)

Totale groep

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
- Tabel F4.26 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.26 -

Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,5 (1,1 - 2,0)

1,1 (0,9 - 1,4)

-1

1,4 (0,9 - 1,8)

0,9 (0,7 - 1,2)

-1

1,5 (1,0 - 2,0)

-1

-1

1,8 (1,4 - 2,1)

-1

1,4 (1,2 - 1,6)

1,5 (1,1 - 1,8)

1,0 (0,9 - 1,1)

1,1 (0,9 - 1,2)

1,7 (1,3 - 2,0)

1,3 (1,1 - 1,4)

1,3 (1,1 - 1,4)

1,2 (0,8 - 1,6)

0,7 (0,5 - 0,9)

-1

1,7 (1,3 - 2,0)

1,2 (1,0 - 1,4)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,4 (1,1 - 1,8)

1,0 (0,9 - 1,2)

1,0 (0,9 - 1,2)

1,6 (1,2 - 2,0)

-1

-1

1,5 (1,2 - 1,9)

1,1 (1,0 - 1,2)

1,1 (1,0 - 1,3)

1,6 (1,3 - 2,0)

1,1 (0,9 - 1,2)

1,2 (1,0 - 1,3)

1,3 (0,9 - 1,7)

1,2 (1,0 - 1,4)

1,1 (0,9 - 1,3)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.27: Mate waarin men meedoet aan sociale activiteiten; gemiddelde score over vijf items (interval
scores: 0-3), uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,9 (0,8 - 1,1)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,7 (0,6 - 0,8)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,8 (0,7 - 0,8)

Vrouwen
Mannen

1,0 (0,8 - 1,1)
0,8 (0,6 - 1,0)

0,7 (0,7 - 0,8)
0,6 (0,5 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,8)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

0,9 (0,8 - 1,1)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,8 (0,6 - 1,0)

0,6 (0,5 - 0,7)
0,8 (0,7 - 0,9)
-1

0,7 (0,6 - 0,8)
0,9 (0,8 - 1,0)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

0,7 (0,6 - 0,9)

0,5 (0,4 - 0,6)

0,6 (0,5 - 0,8)

0,9 (0,8 - 1,1)
1,2 (1,0 - 1,4)

0,7 (0,6 - 0,8)
0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,8)
1,1 (1,0 - 1,3)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,9 (0,7 - 1,0)

-1

0,9 (0,7 - 1,1)
1,0 (0,8 - 1,1)

0,6 (0,5 - 0,7)
0,7 (0,6 - 0,8)

0,7 (0,6 - 0,8)
0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,7 - 1,1)

-1

-1

1,0 (0,9 - 1,2)

0,8 (0,6 - 0,9)

-1

0,9 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,7 (0,6 - 0,8)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,6 - 0,9)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,9 (0,8 - 1,0)

0,9 (0,7 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,7 (0,6 - 0,9)

1,0 (0,8 - 1,2)

0,6 (0,5 - 0,7)

-1

0,9 (0,7 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,9)

-1

-1

-1

-1

Totale groep

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel F4.27 wordt vervolgd -
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-vervolg tabel F4.27 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,0 (0,8 - 1,1)

-1

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,8 (0,7 - 0,9)

1,0 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,7 - 1,1)

0,6 (0,5 - 0,7)

-1

1,0 (0,9 - 1,2)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,9 (0,8 - 1,0)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,7 (0,6 - 0,7)

0,7 (0,6 - 0,8)

1,0 (0,8 - 1,2)

-1

-1

0,9 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,8)

1,0 (0,8 - 1,1)

0,7 (0,6 - 0,8)

0,8 (0,7 - 0,9)

0,9 (0,7 - 1,0)

0,6 (0,5 - 0,8)

0,7 (0,6 - 0,8)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.28: Mate waarin men in de eigen wijk of woonplaats actie heeft ondernomen om nieuwe mensen
te leren kennen of activiteiten samen met anderen te doen; gemiddelde score over twee items
(interval scores: 0-3), uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,1 (0,9 - 1,4)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,4 (0,3 - 0,5)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,5 (0,4 - 0,6)

Vrouwen
Mannen

1,2 (0,9 - 1,4)
1,0 (0,7 - 1,3)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,3 (0,2 - 0,4)

0,6 (0,5 - 0,6)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

1,2 (1,0 - 1,5)
1,1 (0,9 - 1,4)
1,0 (0,8 - 1,3)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,4 (0,3 - 0,5)
-1

0,6 (0,4 - 0,7)
0,6 (0,5 – 0,7)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

1,1 (0,9 - 1,4)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,6 (0,4 - 0,7)

1,1 (0,9 - 1,4)
1,1 (0,8 - 1,4)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,5 (0,3 - 0,7)

0,5 (0,4 - 0,6)
0,6 (0,5 - 0,8)

1,3 (1,0 - 1,6)

0,6 (0,4 - 0,7)

-1

1,1 (0,8 - 1,3)
1,2 (0,9 - 1,4)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,3 (0,2 - 0,5)

0,6 (0,4 - 0,7)
0,5 (0,4 - 0,6)

1,2 (0,9 - 1,5)

-1

-1

1,3 (1,0 - 1,6)

0,4 (0,2 - 0,5)

-1

1,0 (0,8 - 1,3)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,6)

1,3 (1,0 - 1,6)

0,4 (0,2 - 0,6)

0,7 (0,5 - 0,8)

1,2 (0,9 - 1,5)

0,5 (0,3 - 0,7)

0,7 (0,5 - 0,9)

1,2 (1,0 - 1,5)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,6 (0,4 - 0,7)

1,0 (0,7 - 1,3)

0,4 (0,3 - 0,6)

-1

1,2 (0,9 - 1,4)

0,3 (0,1 - 0,5)

-1

-1

-1

-1

Totale groep

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel F4.28 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.28 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,1 (0,8 - 1,4)

-1

0,4 (0,3 - 0,5)

1,1 (0,9 - 1,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,7)

1,2 (0,9 - 1,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,7)

1,1 (0,8 - 1,4)

0,4 (0,2 - 0,5)

-1

1,2 (0,9 - 1,4)

0,4 (0,3 - 0,6)

0,6 (0,5 - 0,7)

1,1 (0,9 - 1,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,6)

1,2 (0,9 - 1,5)

-1

-1

1,1 (0,9 - 1,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,5 - 0,6)

1,2 (0,9 - 1,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,6 (0,5 - 0,7)

1,1 (0,8 - 1,3)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,3 - 0,6)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.29: Mate waarin men op internet actie heeft ondernomen om nieuwe mensen te leren kennen,
social media te gebruiken of activiteiten samen met anderen te doen; gemiddelde score over
drie items (interval scores: 0-3), uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,2 (0,1 - 0,4)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,4 (0,3 - 0,4)

Gemiddelde score
(95%-BI)
0,4 (0,3 - 0,5)

Vrouwen
Mannen

0,2 (0,1 - 0,4)
0,2 (0,0 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,4)
0,3 (0,2 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

0,4 (0,2 - 0,5)
0,2 (0,0 - 0,3)
0,0 (0,0 - 0,2)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,3 (0,2 - 0,4)
-1

0,5 (0,4 - 0,6)
0,4 (0,3 - 0,5)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

0,1 (0,0 - 0,3)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,3 (0,1 - 0,4)

0,2 (0,1 - 0,4)
0,3 (0,1 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,5 (0,3 - 0,6)

0,2 (0,0 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

-1

0,2 (0,1 - 0,4)
0,2 (0,1 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,3 (0,2 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)
0,4 (0,3 - 0,4)

0,3 (0,1 - 0,5)

-1

-1

0,2 (0,0 - 0,4)

0,3 (0,2 - 0,4)

-1

0,2 (0,0 - 0,3)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,2 (0,1 - 0,4)

0,3 (0,2 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,2 (0,0 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,3 (0,1 - 0,4)

0,3 (0,2 - 0,5)

-1

0,3 (0,1 - 0,4)

0,3 (0,2 - 0,5)

-1

-1

-1

-1

Totale groep

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel 4.29 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.29 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

0,2 (0,0 - 0,3)

-1

0,3 (0,2 - 0,4)

0,2 (0,1 - 0,4)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,4 – 0,5)

0,2 (0,1 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,2 (0,0 - 0,3)

0,3 (0,2 - 0,4)

-1

0,3 (0,1 - 0,4)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,2 (0,0 - 0,3)

0,3 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,3 (0,1 - 0,5)

-1

-1

0,2 (0,1 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,2 (0,1 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,2 (0,0 - 0,4)

0,3 (0,2 - 0,4)

0,4 (0,3 - 0,5)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.30: Mate waarin men zich emotioneel eenzaam voelt; gemiddelde score over drie items (interval
scores: 0-3), uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,3 (1,1 - 1,6)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,1 (0,9 - 1,2)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,1 (1,0 - 1,2)

Vrouwen
Mannen

1,3 (1,0 - 1,6)
1,4 (1,1 - 1,8)

1,0 (0,9 - 1,2)
1,2 (1,0 - 1,4)

1,0 (0,9 - 1,2)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

1,4 (1,1 - 1,7)
1,3 (1,0 - 1,6)
1,2 (0,9 - 1,6)

1,0 (0,8 - 1,2)
1,0 (0,9 - 1,2)
-1

1,1 (0,9 - 1,3)
1,2 (1,0 - 1,4)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

1,3 (1,0 - 1,7)

1,0 (0,8 - 1,2)

1,1 (0,8 - 1,4)

1,4 (1,1 - 1,6)
1,3 (1,0 - 1,6)

1,2 (1,0 - 1,4)
0,9 (0,6 - 1,1)

1,2 (1,0 - 1,4)
0,9 (0,7 - 1,1)

-1

1,3 (1,0 - 1,5)

-1

1,4 (1,1 - 1,7)
1,2 (0,9 - 1,5)

1,1 (0,9 - 1,3)
0,9 (0,8 - 1,1)

1,3 (1,0 - 1,5)
0,9 (0,8 - 1,1)

1,3 (1,0 - 1,7)

-1

-1

1,2 (0,9 - 1,5)

1,1 (0,9 - 1,4)

-1

1,4 (1,1 - 1,7)

1,2 (1,0 - 1,3)

1,0 (0,8 - 1,2)

1,4 (1,0 - 1,7)

0,8 (0,5 - 1,0)

1,2 (0,9 - 1,5)

1,3 (1,0 - 1,6)

1,1 (0,9 - 1,4)

1,0 (0,8 - 1,3)

1,5 (1,2 - 1,8)

0,9 (0,7 - 1,1)

1,1 (0,9 - 1,3)

1,2 (0,9 - 1,6)

1,4 (1,1 - 1,6)

-1

1,6 (1,2 - 1,9)

1,0 (0,7 - 1,3)

-1

-1

-1

-1

Totale groep

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel F4.30 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.30 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,4 (1,1 - 1,7)

-1

1,1 (0,9 - 1,3)

1,3 (1,0 - 1,6)

1,0 (0,9 - 1,2)

1,1 (0,9 - 1,3)

1,3 (1,0 - 1,6)

1,0 (0,9 - 1,2)

1,1 (0,9 - 1,2)

1,3 (1,0 - 1,7)

1,1 (0,9 - 1,3)

-1

1,1 (0,9 - 1,4)

1,0 (0,7 - 1,2)

1,0 (0,8 - 1,2)

1,5 (1,2 - 1,8)

1,1 (1,0 - 1,3)

1,1 (0,9 - 1,3)

1,4 (1,0 - 1,8)

-1

-1

1,3 (1,0 - 1,6)

1,1 (0,9 - 1,2)

1,1 (1,0 - 1,2)

1,0 (0,7 - 1,2)

0,7 (0,5 - 0,8)

0,7 (0,6 - 0,9)

2,0 (1,7 - 2,3)

1,7 (1,5 - 1,9)

1,7 (1,5 - 1,9)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.31: Mate waarin men zich sociaal eenzaam voelt; gemiddelde score over drie items (interval
scores: 0-3), uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,7 (1,4 - 2,1)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,5 (1,3 - 1,6)

Gemiddelde score
(95%-BI)
1,6 (1,4 - 1,7)

Vrouwen
Mannen

1,7 (1,4 - 2,0)
1,9 (1,5 - 2,3)

1,4 (1,2 - 1,5)
1,7 (1,5 - 1,9)

1,5 (1,4 - 1,7)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

1,9 (1,6 - 2,3)
1,6 (1,2 - 1,9)
1,5 (1,2 - 1,9)

1,5 (1,3 - 1,7)
1,5 (1,3 - 1,7)
-1

1,7 (1,5 - 1,9)
1,6 (1,4 - 1,8)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

1,6 (1,2 - 1,9)

1,2 (1,0 - 1,5)

1,6 (1,3 - 1,8)

1,8 (1,5 - 2,1)
1,8 (1,4 - 2,2)

1,7 (1,5 - 1,8)
1,4 (1,1 - 1,6)

1,6 (1,4 - 1,8)
1,5 (1,2 - 1,8)

-1

1,6 (1,4 - 1,9)

-1

1,8 (1,5 - 2,2)
1,7 (1,3 - 2,0)

1,6 (1,4 - 1,7)
1,3 (1,1 - 1,5)

1,6 (1,4 - 1,9)
1,5 (1,3 - 1,7)

1,6 (1,1 - 2,1)

-1

-1

1,7 (1,3 - 2,1)

1,6 (1,4 - 1,9)

-1

1,8 (1,4 - 2,1)

1,4 (1,2 - 1,6)

1,6 (1,4 - 1,8)

1,6 (1,2 - 2,0)

1,3 (1,0 - 1,6)

1,6 (1,3 - 1,9)

1,8 (1,4 - 2,1)

1,6 (1,3 - 1,9)

1,6 (1,3 - 1,9)

1,7 (1,4 - 2,1)

1,3 (1,1 - 1,5)

1,4 (1,2 - 1,7)

1,6 (1,2 - 2,1)

1,6 (1,4 - 1,9)

-1

1,8 (1,4 - 2,2)

1,4 (1,0 - 1,7)

-1

-1

-1

-1

Totale groep

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel F4.31 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.31 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

1,9 (1,5 - 2,2)

-1

1,6 (1,3 - 1,8)

1,7 (1,3 - 2,0)

1,5 (1,3 - 1,6)

1,6 (1,4 - 1,8)

1,8 (1,4 - 2,1)

1,4 (1,2 - 1,5)

1,6 (1,4 - 1,7)

1,5 (1,1 - 1,9)

1,6 (1,4 - 1,8)

-1

1,6 (1,2 - 1,9)

1,1 (0,9 - 1,4)

1,4 (1,2 - 1,6)

1,8 (1,5 - 2,2)

1,6 (1,5 - 1,8)

1,7 (1,4 - 1,9)

1,8 (1,4 - 2,2)

-1

-1

1,7 (1,4 - 2,0)

1,5 (1,3 - 1,6)

1,6 (1,5 - 1,8)

1,5 (1,1 - 1,8)

1,2 (1,0 - 1,3)

1,3 (1,1 - 1,5)

2,1 (1,8 - 2,5)

2,0 (1,8 - 2,2)

2,1 (1,9 - 2,4)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.32:
Percentage personen dat aangeeft meer te bewegen dan zes maanden geleden,
uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
29,3 (16,1 - 47,4)

Gemiddelde score
(95%-BI)
6,8 (4,5 - 10,1)

Gemiddelde score
(95%-BI)
8,9 (6,0 - 13,0)

Vrouwen
Mannen

28,9 (15,7 - 46,9)
29,9 (13,5 - 53,8)

5,5 (3,2 - 9,3)
9,7 (5,4 - 16,8)

9,4 (6,2 - 14,1)
-1

-2
-2
-2

-2
-2
-2

-2
-2
-1,2

26,1 (12,9 - 45,8)

4,7 (2,0 - 10,3)

11,9 (5,8 - 22,8)

31,0 (16,8 - 50,0)
29,5 (14,4 - 50,9)

7,3 (4,0 - 12,8)
9,0 (4,4 - 17,6)

6,4 (3,4 - 11,7)
12,0 (6,3 - 21,6)

33,0 (15,6 - 56,9)

11,4 (5,4 - 22,5)

-1

35,0 (19,3 - 54,8)
23,4 (11,7 - 41,3)

6,6 (3,4 - 12,2)
5,6 (2,8 - 10,8)

11,4 (6,3 - 19,7)
7,6 (4,3 - 13,3)

42,9 (20,1 - 69,1)

-1

-1

34,0 (16,4 - 57,5)

5,4 (2,2 - 12,9)

-1

27,2 (14,1 - 46,0)

8,1 (4,8 - 13,5)

5,6 (2,9 - 10,5)

23,0 (10,3 - 43,9)

5,7 (2,1 - 14,6)

6,1 (2,2 - 15,6)

33,4 (17,4 - 54,4)

9,4 (4,5 - 18,6)

6,2 (2,5 - 14,7)

38,8 (21,0 - 60,2)

7,4 (3,8 - 14,0)

11,5 (6,6 - 19,4)

17,5 (6,7 - 38,6)

8,3 (3,8 - 17,2)

-1

23,2 (10,1 - 44,7)

1,5 (0,2 - 10,4)

-1

-1

-1

-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder
Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen
Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel F4.32 wordt vervolgd -
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Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

25,7 (12,8 - 45,0)

-1

8,8 (4,8 - 15,4)

31,0 (16,8 - 50,0)

7,1 (4,5 - 10,9)

8,6 (5,2 - 14,0)

31,4 (17,2 - 50,1)

7,3 (4,5 - 11,5)

10,3 (6,8 - 15,2)

24,7 (11,5 - 45,3)

5,5 (2,6 - 11,6)

-1

31,1 (16,6 - 50,6)

8,1 (4,0 - 15,5)

11,4 (7,1 - 17,8)

28,7 (15,1 - 47,7)

6,0 (3,6 - 9,8)

6,4 (3,2 - 12,6)

39,6 (20,3 - 62,7)

-1

-1

27,9 (15,0 - 46,0)

6,6 (4,3 - 10,0)

9,1 (6,1 - 13,3)

31,6 (17,5 - 50,1)

6,1 (3,6 - 10,2)

10,9 (7,0 - 16,6)

25,2 (12,4 - 44,6)

8,1 (4,3 - 14,6)

5,6 (2,6 - 11,8)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
-2 model niet geconvergeerd; geen schatting mogelijk
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Tabel F4.33

Percentage personen dat het eigen functioneren als uitstekend of (zeer) goed beoordeelt,
uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
87,3 (77,4 - 93,2)

Gemiddelde score
(95%-BI)
73,3 (66,9 - 78,9)

Gemiddelde score
(95%-BI)
76,2 (68,9 - 82,3)

Vrouwen
Mannen

86,4 (76,0 - 92,7)
90,3 (78,5 - 95,9)

72,0 (64,4 - 78,5)
78,5 (68,4 - 86,0)

74,1 (65,6 - 81,0)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

85,7 (73,0 - 93,0)
87,7 (77,0 - 93,8)
89,2 (78,2 - 95,0)

71,3 (61,6 - 79,3)
73,1 (63,8 - 80,7)
78,6 (64,6 - 88,1)

80,7 (70,2 - 88,1)
74,6 (63,2 - 83,4)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

84,3 (71,2 - 92,1)

71,0 (60,5 - 79,6)

83,5 (71,1 - 91,3)

89,0 (79,3 - 94,4)
89,1 (76,0 - 95,5)

72,6 (63,2 - 80,3)
79,3 (67,0 - 87,8)

76,9 (66,6 - 84,8)
65,7 (48,5 - 79,6)

86,4 (71,0 - 94,3)

71,1 (57,5 - 81,8)

-1

84,4 (72,0 - 91,9)
90,1 (80,9 - 95,1)

70,1 (60,6 - 78,2)
76,7 (67,0 - 84,2)

75,3 (62,7 - 84,7)
76,4 (65,2 - 84,9)

89,3 (75,2 - 95,8)

-1

-1

87,7 (75,8 - 94,2)

77,0 (65,1 - 85,8)

-1

87,8 (77,4 - 93,8)

72,3 (63,2 - 79,8)

75,4 (64,3 - 83,9)

84,6 (69,6 - 93,0)

78,7 (66,7 - 87,2)

80,0 (66,3 - 89,0)

85,8 (73,8 - 92,9)

60,4 (46,2 - 73,1)

78,0 (63,5 - 87,9)

86,5 (74,1 - 93,5)

78,8 (69,5 - 85,8)

72,8 (60,1 - 82,6)

94,2 (85,4 - 97,8)

80,7 (69,0 - 88,8)

-1

84,0 (68,3 - 92,7)

79,3 (66,0 - 88,3)

-1

94,3 (82,9 - 98,2)

-1

-1

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
-Tabel F.33 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.33 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

89,2 (78,2 - 95,0)

90,9 (76,9 - 96,7)

92,5 (81,1 - 97,2)

85,5 (74,9 - 92,1)

67,2 (59,9 - 73,7)

68,8 (59,4 - 76,9)

90,8 (83,0 - 95,3)

81,5 (75,3 - 86,5)

83,2 (76,4 - 88,3)

71,1 (53,6 - 84,0)

45,9 (34,7 - 57,5)

-1

94,7 (88,5 - 97,6)

87,8 (76,2 - 94,2)

93,5 (86,0 - 97,1)

76,9 (62,4 - 87,0)

56,6 (49,1 - 63,8)

57,2 (46,6 - 67,1)

91,9 (80,1 - 97,0)

-1

-1

86,7 (76,4 - 92,9)

72,1 (65,4 - 78,0)

75,2 (67,5 - 81,6)

91,3 (83,4 - 95,7)

77,5 (70,6 - 83,2)

81,4 (72,7 - 87,7)

77,3 (61,2 - 88,0)

65,1 (54,0 - 74,9)

65,0 (52,0 - 76,1)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.34: Percentage personen dat aangeeft beter te functioneren in het dagelijks leven dan zes
maanden geleden, uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)
24,2 (9,9 - 48,2)

Gemiddelde score
(95%-BI)
9,1 (6,3 - 12,8)

Gemiddelde score
(95%-BI)
8,9 (6,0 - 13,0)

-2
-1,2

-2
-2

-2
-1,2

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

36,5 (16,4 - 62,8)
19,9 (7,5 - 43,1)
16,0 (5,3 - 39,1)

8,8 (5,1 - 14,6)
11,4 (7,1 - 17,7)
4,3 (1,1 - 16,1)

10,4 (6,1 - 17,3)
7,9 (4,3 - 14,1)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

18,6 (5,9 - 45,7)

8,3 (4,5 - 14,7)

4,3 (1,4 - 12,8)

28,9 (11,9 - 54,8)
26,0 (9,6 - 53,8)

8,1 (4,6 - 13,8)
12,9 (6,8 - 22,9)

8,2 (4,7 - 14,2)
16,1 (9,2 - 26,7)

-1

9,4 (4,2 - 19,7)

-1

25,1 (9,7 - 51,2)
25,7 (9,9 - 52,2)

8,9 (5,2 - 14,9)
9,0 (5,2 - 15,3)

9,9 (5,4 - 17,7)
9,2 (5,3 - 15,3)

-1

-1

-1

29,7 (9,7 - 62,4)

4,0 (1,4 - 10,5)

-1

20,8 (7,5 - 45,8)

10,5 (6,5 - 16,5)

8,8 (5,1 - 14,7)

28,9 (10,4 - 58,8)

8,6 (3,8 - 18,2)

4,2 (1,3 - 12,7)

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-1,2

-2

-1,2

-2

-2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

Totale groep
Vrouwen
Mannen

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel F.4.34 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F.4.34 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

28,0 (10,6 - 56,1)

13,3 (6,5 - 25,4)

8,3 (4,4 - 15,3)

22,9 (9,1 - 46,9)

8,2 (5,4 - 12,1)

9,7 (6,1 - 15,3)

25,4 (10,3 - 50,3)

9,6 (6,3 - 14,4)

8,1 (5,1 - 12,6)

19,0 (5,8 - 47,4)

7,9 (4,1 - 14,7)

-1

21,1 (7,9 - 45,3)

8,3 (4,1 - 16,0)

9,5 (5,7 - 15,3)

27,3 (10,9 - 53,7)

9,6 (6,3 - 14,2)

7,4 (3,8 - 13,9)

-1

-1

-1

20,5 (7,6 - 44,5)

8,8 (6,1 - 12,7)

9,2 (6,2 - 13,5)

27,2 (11,2 - 52,4)

7,4 (4,6 - 11,7)

11,6 (7,5 - 17,5)

19,1 (6,8 - 43,4)

12,4 (7,4 - 20,1)

4,6 (2,0 - 10,3)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
-2 model niet geconvergeerd; geen schatting mogelijk
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Tabel F4.35 Percentage personen dat enigszins of sterk eenzaam is, uitkomsten bij de primaire doelgroep
en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
74,8 (61,2 - 84,8)

Gemiddelde score
(95%-BI)
62,0 (55,9 - 67,8)

Gemiddelde score
(95%-BI)
70,6 (64,1 - 76,3)

Vrouwen
Mannen

73,8 (60,1 - 84,1)
75,1 (56,7 - 87,5)

58,5 (51,0 - 65,6)
71,3 (61,5 - 79,5)

68,9 (61,7 - 75,4)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

78,6 (64,2 - 88,3)
73,0 (57,3 - 84,5)
71,0 (53,6 - 83,8)

60,2 (51,0 - 68,8)
63,1 (54,0 - 71,3)
-1

71,9 (62,5 - 79,7)
71,7 (62,2 - 79,5)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

70,1 (53,5 - 82,8)

58,3 (48,5 - 67,5)

69,7 (56,0 - 80,5)

78,1 (64,9 - 87,3)
73,7 (56,7 - 85,7)

69,5 (60,7 - 77,1)
50,6 (37,4 - 63,7)

73,0 (64,0 - 80,4)
67,1 (54,9 - 77,4)

-1

74,9 (61,4 - 84,9)

-1

73,3 (58,2 - 84,4)
75,0 (60,1 - 85,6)

60,0 (50,7 - 68,6)
58,4 (48,7 - 67,4)

71,1 (60,3 - 80,0)
71,6 (62,5 - 79,2)

70,1 (48,9 - 85,1)

-1

-1

70,9 (52,3 - 84,5)

71,7 (60,2 - 80,9)

-1

77,0 (63,0 - 86,7)

62,4 (53,5 - 70,6)

69,2 (60,0 - 77,1)

72,2 (53,6 - 85,4)

48,7 (35,5 - 62,1)

75,1 (61,4 - 85,1)

73,2 (58,7 - 84,0)

63,8 (51,2 - 74,7)

75,2 (62,8 - 84,5)

79,0 (65,0 - 88,4)

59,0 (48,5 - 68,7)

59,5 (48,5 - 69,7)

68,5 (50,0 - 82,5)

69,6 (56,6 - 80,0)

-1

76,9 (61,1 - 87,5)

57,5 (43,0 - 70,9)

-1

-1

-1

-1

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel F4.35 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.35 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

77,2 (61,9 - 87,5)

-1

67,8 (57,2 - 76,9)

73,5 (59,0 - 84,3)

61,0 (54,3 - 67,4)

72,9 (64,9 - 79,7)

75,0 (61,4 - 84,9)

58,0 (50,4 - 65,3)

70,0 (62,7 - 76,4)

71,5 (53,8 - 84,4)

69,3 (59,2 - 77,9)

-1

66,1 (50,0 - 79,2)

52,9 (40,8 - 64,7)

64,9 (55,7 - 73,1)

80,8 (67,6 - 89,4)

67,7 (60,9 - 73,9)

72,4 (62,6 - 80,4)

77,5 (59,5 - 89,0)

-1

-1

74,2 (60,1 - 84,6)

62,2 (55,8 - 68,1)

71,9 (65,3 - 77,7)

62,3 (47,1 - 75,4)

46,7 (39,8 - 53,7)

57,0 (48,9 - 64,8)

88,7 (78,0 - 94,5)

84,1 (75,6 - 90,0)

87,4 (79,2 - 92,7)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.36 Percentage personen dat de eigen mogelijkheid om te leven zoals men het wil inschat als goed
of zeer goed, uitkomsten bij de primaire doelgroep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
66,0 (50,6 - 78,6)

Gemiddelde score
(95%-BI)
69,3 (63,3 - 74,7)

Gemiddelde score
(95%-BI)
67,9 (61,0 - 74,1)

Vrouwen
Mannen

69,1 (53,9 - 81,0)
50,7 (31,1 - 70,0)

73,8 (67,1 - 79,6)
54,1 (43,0 - 64,8)

66,7 (59,0 - 73,7)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

59,7 (42,3 - 75,0)
70,7 (54,8 - 82,7)
67,9 (49,9 - 81,8)

65,3 (56,1 - 73,5)
68,2 (59,2 - 76,1)
80,9 (67,7 - 89,5)

69,4 (59,1 - 78,0)
66,9 (56,4 - 76,0)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

59,1 (40,9 - 75,1)

65,7 (55,6 - 74,5)

77,6 (64,5 - 86,8)

69,7 (53,7 - 82,0)
67,6 (48,4 - 82,3)

70,4 (61,5 - 77,9)
72,9 (60,5 - 82,6)

67,6 (57,8 - 76,0)
60,4 (46,3 - 72,9)

48,0 (28,4 - 68,3)

59,3 (45,2 - 71,9)

-1

67,0 (50,8 - 80,0)
68,9 (52,8 - 81,5)

65,5 (56,5 - 73,5)
76,9 (67,9 - 84,0)

56,0 (44,1 - 67,2)
76,5 (66,9 - 84,0)

71,6 (50,5 - 86,2)

-1

-1

66,3 (48,1 - 80,6)

78,5 (67,7 - 86,5)

-1

62,5 (46,3 - 76,4)

65,9 (57,1 - 73,8)

70,4 (60,4 - 78,7)

69,3 (50,5 - 83,3)

79,6 (68,3 - 87,7)

70,9 (56,7 - 81,9)

66,6 (49,5 - 80,3)

66,3 (53,6 - 77,0)

68,7 (55,1 - 79,7)

55,9 (37,9 - 72,5)

71,5 (61,6 - 79,7)

65,2 (53,6 - 75,2)

75,9 (57,3 - 88,1)

60,7 (46,8 - 73,1)

-1

63,3 (43,9 - 79,1)

79,2 (66,3 - 88,0)

-1

76,8 (53,3 - 90,6)

-1

-1

Mensen die financieel niet rond
kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
-Tabel F4.36 wordt vervolgd -
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-vervolg tabel F4.36 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of ernstige
mate angstig of somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

67,2 (49,8 - 80,8)

-1

75,6 (63,8 - 84,5)

66,1 (50,2 - 78,9)

66,2 (59,6 - 72,2)

64,6 (56,0 - 72,4)

71,1 (56,2 - 82,5)

73,5 (66,5 - 79,5)

73,1 (65,8 - 79,4)

51,3 (33,3 - 68,9)

56,0 (45,8 - 65,8)

-1

76,1 (61,4 - 86,5)

73,0 (60,8 - 82,6)

81,0 (72,3 - 87,4)

58,1 (41,5 - 73,0)

63,4 (56,2 - 69,9)

56,5 (46,5 - 66,0)

62,9 (43,4 - 79,0)

-1

-1

66,9 (51,3 - 79,4)

69,0 (62,8 - 74,6)

66,7 (59,5 - 73,2)

75,5 (61,9 - 85,4)

78,6 (72,5 - 83,6)

82,0 (74,7 - 87,6)

45,9 (29,9 - 62,8)

49,1 (38,8 - 59,4)

39,2 (29,3 - 50,1)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabel F4.37 Percentage personen dat (buitengewoon of zeer) tevreden is met het eigen leven, uitkomsten
bij totale groep en subgroepen
MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene
bevolking

Totale groep

Gemiddelde score
(95%-BI)
73,4 (61,2 - 82,9)

Gemiddelde score
(95%-BI)
79,9 (74,9 - 84,2)

Gemiddelde score
(95%-BI)
77,4 (71,3 - 82,5)

Vrouwen
Mannen

74,7 (62,6 - 83,9)
66,1 (47,5 - 80,7)

80,1 (74,1 - 85,0)
78,4 (68,9 - 85,6)

77,4 (70,7 - 83,0)
-1

65 t/m 74 jarigen
75 t/m 84 jarigen
85 jarigen en ouder

66,5 (51,2 - 78,9)
77,2 (64,4 - 86,3)
78,4 (64,2 - 88,0)

74,5 (66,2 - 81,3)
82,8 (75,6 - 88,2)
84,4 (72,0 - 91,9)

76,9 (67,8 - 84,0)
77,8 (68,6 - 84,9)
-1

Laag opgeleide mensen
Mensen met een opleiding op
middenniveau
Hoog opgeleide mensen

72,8 (58,0 - 83,8)

83,4 (75,8 - 88,9)

81,9 (70,0 - 89,8)

75,8 (63,3 - 85,1)
66,5 (49,4 - 80,2)

77,8 (69,8 - 84,1)
78,8 (67,3 - 87,0)

75,8 (67,0 - 82,9)
74,9 (61,7 - 84,7)

64,8 (45,8 - 80,1)

82,1 (71,4 - 89,5)

-1

71,8 (57,9 - 82,5)
77,4 (64,7 - 86,5)

78,7 (71,2 - 84,7)
78,8 (70,0 - 85,6)

70,9 (59,8 - 79,9)
83,1 (74,9 - 89,0)

78,3 (60,3 - 89,5)

-1

-1

75,4 (60,5 - 86,0)

85,2 (75,9 - 91,3)

-1

67,5 (52,9 - 79,3)

77,4 (69,7 - 83,6)

80,3 (71,8 - 86,7)

84,7 (71,7 - 92,4)

80,5 (69,4 - 88,3)

74,3 (61,1 - 84,2)

73,1 (58,8 - 83,9)

77,1 (66,1 - 85,4)

82,3 (71,1 - 89,8)

71,1 (55,4 - 83,0)

78,3 (69,5 - 85,1)

75,9 (65,6 - 83,9)

79,0 (63,4 - 89,1)

79,7 (68,4 - 87,7)

-1

71,6 (54,5 - 84,1)

86,3 (74,6 - 93,1)

-1

75,3 (52,3 - 89,4)

-1

-1

Mensen die financieel niet
rond kunnen komen
Mensen die financieel
rondkomen, maar geen geld
overhouden
Mensen die geld overhouden
Mensen woonachtig in NoordNederland
Mensen woonachtig in OostNederland
Mensen woonachtig in WestNederland
Mensen woonachtig in ZuidNederland
Mensen woonachtig in zeer
sterk stedelijk gebied
Mensen woonachtig in sterk
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in matig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in weinig
stedelijk gebied
Mensen woonachtig in niet
stedelijk gebied
- Tabel F4.37 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel F4.37 -

Mensen zonder problemen op
het gebied van mobiliteit
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
mobiliteit
Mensen zonder problemen op
het gebied van zelfzorg
Mensen met enige of ernstige
problemen op het gebied van
zelfzorg
Mensen zonder problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten
Mensen met enige of ernstige
problemen bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten
Mensen zonder pijn of
ongemak
Mensen met enige of ernstige
pijn of ongemak
Mensen die niet angstig of
somber zijn
Mensen die in enige of
ernstige mate angstig of
somber zijn

MVLT-deelnemers

Mensen met
chronische ziekten of
beperkingen

Algemene
bevolking

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

64,2 (48,7 - 77,3)

93,3 (81,9 - 97,7)

80,6 (69,9 - 88,2)

78,3 (66,4 - 86,8)

78,6 (72,9 - 83,3)

75,4 (67,6 - 81,8)

76,6 (64,9 - 85,3)

86,6 (81,2 - 90,6)

81,8 (75,6 - 86,7)

64,9 (48,5 - 78,3)

62,1 (52,1 - 71,3)

-1

79,0 (66,7 - 87,5)

83,4 (72,2 - 90,7)

85,1 (77,4 - 90,4)

69,4 (55,6 - 80,5)

76,2 (70,0 - 81,5)

70,5 (61,1 - 78,5)

75,2 (58,8 - 86,5)

-1

-1

73,4 (61,0 - 83,0)

79,2 (73,9 - 83,7)

76,8 (70,4 - 82,1)

81,2 (70,9 - 88,5)

87,8 (83,0 - 91,4)

90,3 (84,6 - 94,1)

54,6 (39,6 - 68,8)

58,7 (48,9 - 67,9)

47,4 (37,2 - 57,9)

1

- minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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4

Tabellen bij hoofdstuk 4 – totale groep uitgesplitst naar projectkenmerken

Bijlage F4.13 Resultaten onder de totale groep deelnemers aan de MVLT-projecten uitgesplitst naar projectkenmerken, gemiddelde scores (en 95%betrouwbaarheidsintervallen)
Beweegproject

Participatieproject

Innovatieproject

Implementatieproject

Technologieproject

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Bewegen (score 0-3)

1,9 (1,6 – 2,2)

1,5 (1,2 – 1,8)

1,7 (1,4 – 1,9)

1,6 (1,3 – 2,0)

1,4 (1,0 – 1,9)

Meedoen aan sociale activiteiten
(score 0-3)

0,9 (0,7 – 1,0)

1,0 (0,8 – 1,1)

0,9 (0,8 – 1,1)

1,0 (0,8 – 1,1)

0,9 (0,7 – 1,1)

Actie ondernomen in eigen wijk of
woonplaats (score 0-3)

0,9 (0,7 – 1,1)

1,0 (0,8 – 1,2)

1,1 (0,9 – 1,2)

0,9 (0,6 – 1,1)

1,0 (0,7 – 1,3)

Actie ondernomen via internet (score
0-3)

0,3 (0,2 – 0,5)

0,4 (0,2 – 0,5)

0,4 (0,2 – 0,5)

0,3 (0,2 – 0,5)

0,4 (0,2 – 0,6)

Emotionele eenzaamheid (score 0-3)

0,8 (0,6 – 1,1)

0,9 (0,7 – 1,1)

0,9 (0,6 – 1,1)

0,8 (0,6 – 1,1)

1,0 (0,7 – 1,3)

Sociale eenzaamheid (score 0-3)

1,5 (1,2 – 1,7)

1,5 (1,3 – 1,8)

1,4 (1,1 – 1,7)

1,7 (1,4 – 1,9)

1,5 (1,2 – 1,9)

Bijlage F4.14 Resultaten onder de totale groep deelnemers aan de MVLT-projecten uitgesplitst naar projectkenmerken, percentages (en 95%-betrouwbaarheidsintervallen)
Beweegproject

Participatieproject

Innovatieproject

Implementatieproject

Technologieproject

Percentage
(95%-BI)

Percentage
(95%-BI)

Percentage
(95%-BI)

Percentage
(95%-BI)

Percentage
(95%-BI)

Meer gaan bewegen (%)

43,8 (27,7 – 61,3)

17,2 (9,1 – 30,0)

25,4 (14,7 – 40,4)

27,8 (15,5 – 44,6)

26,2 (10,9 – 50,8)

Uitstekend of (zeer) goed dagelijks
functioneren (%)

91,6 (83,3 – 96,0)

91,7 (83,5 – 96,0)

91,2 (82,9 – 95,6)

91,5 (82,9 – 96,0)

94,5 (84,8 – 98,1)

Beter gaan functioneren (%)

28,7 (10,0 – 59,4)

17,6 (5,4 – 44,1)

20,6 (6,5 – 49,2)

22,1 (7,8 – 48,9)

23,1 (4,7 – 64,5)

Enigszins of sterk eenzaam (%)

58,7 (46,6 – 69,9)

58,3 (45,8 – 69,8)

55,3 (43,4 – 66,7)

62,6 (50,3 – 73,4)

58,6 (40,5 – 74,7)

Leven zoals men wil is (zeer) goed
mogelijk (%)

80,2 (67,6 – 88,7)

77,0 (63,4 – 86,6)

81,0 (69,3 – 89,0)

75,3 (60,9 – 85,6)

75,3 (54,5 – 88,6)

(Buitengewoon of zeer) tevreden met
het eigen leven (%)

85,0 (73,5 – 92,1)

78,5 (64,3 – 88,1)

84,8 (73,7 – 91,7)

77,2 (62,3 – 87,5)

77,5 (55,8 – 90,4)

Bijlage F4.15 Resultaten onder de deelnemers aan de MVLT-projecten die behoren tot de primaire doelgroep uitgesplitst naar projectkenmerken, gemiddelde scores
(en 95%-betrouwbaarheidsintervallen)
Beweegproject

Participatieproject

Innovatieproject

Implementatieproject

Technologieproject

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Gemiddelde score
(95%-BI)

Bewegen (score 0-3)

1,7 (1,3 – 2,1)

1,2 (0,8 – 1,6)

1,4 (1,1 – 1,8)

1,4 (1,0 – 1,8)

1,4 (0,7 – 2,0)

Meedoen aan sociale activiteiten
(score 0-3)

0,9 (0,7 – 1,1)

1,0 (0,8 – 1,2)

1,0 (0,8 – 1,2)

0,9 (0,7 – 1,1)

-1

Actie ondernomen in eigen wijk of
woonplaats (score 0-3)

1,2 (0,9 – 1,4)

1,3 (1,0 – 1,6)

1,3 (1,0 – 1,6)

1,1 (0,8 – 1,4)

-1

Actie ondernomen via internet (score
0-3)

0,2 (0,0 – 0,4)

0,3 (0,1 – 0,5)

0,3 (0,1 – 0,5)

0,2 (0,0 – 0,4)

-1

Emotionele eenzaamheid (score 0-3)

1,3 (0,9 – 1,7)

1,4 (1,0 – 1,7)

1,3 (1,0 – 1,7)

1,4 (1,0 – 1,8)

-1

Sociale eenzaamheid (score 0-3)

1,6 (1,2 – 2,0)

1,8 (1,4 – 2,2)

1,6 (1,3 – 2,0)

1,9 (1,5 – 2,3)

-1

1

minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk

Bijlage F4.16 Resultaten onder de deelnemers aan de MVLT-projecten die behoren tot de primaire doelgroep uitgesplitst naar projectkenmerken, percentages (en
95%-betrouwbaarheidsintervallen)
Beweegproject

Participatieproject

Innovatieproject

Implementatieproject

Technologieproject

Percentage
(95%-BI)

Percentage
(95%-BI)

Percentage
(95%-BI)

Percentage
(95%-BI)

Percentage
(95%-BI)

Meer gaan bewegen (%)

50,9 (30,1 – 71,4)

25,0 (12,2 – 44,3)

39,1 (22,1 – 59,2)

31,3 (15,5 – 53,2)

-1

Uitstekend of (zeer) goed dagelijks
functioneren (%)

91,7 (81,2 – 96,6)

89,2 (77,3 – 95,2)

90,7 (80,7 – 95,8)

89,5 (76,4 – 95,7)

91,7 (75,3 – 97,5)

Beter gaan functioneren (%)

41,3 (11,8 – 78,6)

39,8 (11,2 – 77,6)

41,5 (12,0 – 78,7)

33,1 (9,3 – 70,3)

-1

Enigszins of sterk eenzaam (%)

70,2 (51,8 – 83,8)

73,1 (56,0 – 85,3)

66,8 (49,3 – 80,7)

79,2 (62,9 – 89,6)

-1

Leven zoals men wil is (zeer) goed
mogelijk (%)

75,6 (58,2 – 87,2)

78,2 (62,6 – 88,5)

78,6 (64,1 – 88,3)

76,2 (58,5 – 88,0)

72,9 (46,8 – 89,2)

(Buitengewoon of zeer) tevreden met
het eigen leven (%)

83,8 (69,4 – 92,2)

75,1 (58,1 – 86,7)

80,8 (66,7 – 89,8)

74,3 (55,4 – 87,1)

86,8 (67,3 – 95,5)

1

minder dan 50 respondenten in deze subgroep; geen betrouwbare schatting mogelijk
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Tabellen bij hoofdstuk 6

Tabel F6.1 Invloed factoren op borging van het project
In %

Invloed

(N=80)

Zeer sterk van
invloed

Redelijk/matig
van invloed

Niet van
invloed

Weet ik niet

65% (n=52)
30% (n=24)
43% (n=34)
56% (n=45)

30% (n=24)
60% (n=48)
34% (n=27)
29% (n=23)

4% (n=3)
6% (n=5)
14% (n=11)
11% (n=9)

1% (n=1)
4% (n=3)
10% (n=8)
4% (n=3)

49% (n=39)

44% (n=35)

4% (n=3)

4% (n=3)

8% (n=6)
16% (n=13)

53% (n=42)
59% (n=47)

34% (n=27)
19% (n=15)

6% (n=5)
6% (n=5)

31% (n=25)

34% (n=27)

25% (n=20)

10% (n=8)

53% (n=42)

29% (n=23)

9% (n=7)

10% (n=8)

Factoren
Het inzetten van professional(s)
Het inzetten van ouderen
Het inzetten van vrijwilligers
Het hebben van draagvlak binnen de
eigen organisatie
Het hebben van draagvlak bij andere
organisaties
De begeleiding door FNO
Het project (tussentijds) laten
evalueren
Het tijdig overdragen van het project
aan een andere organisatie
Het inzetten van reeds aanwezige
faciliteiten en/of personen

Tabel F6.2 Effectiviteit borgingsmethoden volgens projectleiders
In %

Invloed
Toegepast

Zeer effectief

Redelijk
effectief

Niet effectief

Weet ik
niet

n=40

35% (n=14)

40% (n=16)

8% (n=3)

15% (n=6)

n=51

24% (n=12)

43% (n=22)

20% (n=10)

12% (n=6)

n=25

44% (n=11)

32% (n=8)

12% (n=3)

16% (n=4)

n=57

44% (n=25)

46% (n=26)

18% (n=1)

7% (n=4)

Methoden
Het aanvragen van nieuwe
subsidies
De gemeente gedurende het
project actief betrekken
Het project zo opzetten dat het
overdraagbaar is aan
deelnemende ouderen zelf
Het project zo opzetten dat het
overdraagbaar is aan andere
organisaties
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