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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Algemene toelichting 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In dit tabellenboek zijn alle aantallen en percentages voor het onderdeel “Veranderingen in de zorg” van de zesde peiling van het panel 
Psychisch Gezien terug te vinden. Deze peiling is in het najaar van 2014 gehouden. 
 
Aan de zevende peiling hebben 1519 leden meegedaan. 
 

 Aantal deelnemers Totaal aantal benaderde panelleden Respons 
Aantallen ten tijde van de zevende peiling 
(2015) 1519 2029 75% 

 
  



  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Legenda bij tabellen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
%  = percentage 
 
n  = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft 
 
N  = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd 
 
M  = gemiddelde 
 
SD  = standaarddeviatie 
 
Min  = minimum 
 
Max  = maximum 
 
p  = overschrijdingskans 
 
n.s.  = niet significant 
 
95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 
 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 1 - Algemene gegevens 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabel 1.1a Algemene gegevens ten tijde van aanmelding bij het panel (informatie uit het aanmeldformulier) 
 

 N n (%)  

Vrouw 1512 910 (60) 

Autochtoon 1486 1269 (85) 

Verblijf psychiatrische instelling 1511 87 (6) 

Verblijf RIBW 1507 149 (10) 

Klachten langer dan 2 jaar 1492 1416 (95) 

Medicijngebruik 1514 1314 (87) 

Medicijngebruik op voorschrift van arts 1514 1294 (86) 

Belemmeringen door medicijngebruik (selectie: de leden die medicijnen gebruiken) 1268 912 (72) 

Beperkingen op het gebied van wonen 1398 659 (47) 

Beperkingen in het werken of leren 1398 1179 (84) 

Beperkingen in de sociale contacten 1443 1081 (75) 

Actuele psychische gezondheid: mentaal ongezond afgelopen 4 weken (gemeten met de MHI-5) 1453 988 (68) 

 
  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/g/geestelijke-gezondheid-4.htm


  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 1.1b Algemene gegevens ten tijde van aanmelding bij het panel (informatie uit het aanmeldformulier): Wilt u hieronder aangeven van welke 

klachten of problemen u last heeft volgens behandelaren (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 N n (%)  

Depressie 1109 526 (47) 

Angsten 1109 457 (41) 

Psychosen en/of schizofrenie 1109 430 (39) 

Persoonlijkheidsstoornis 1109 336 (30) 

Manisch depressieve klachten (bipolaire stoornis) 1109 193 (17) 

Verslavingsproblemen 1109 140 (13) 

Autisme of verwante beperkingen 1109 132 (12) 

Eetproblemen 1109 129 (12) 

Meerdere klachten tegelijk 1109 811 (73) 

  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1.2 Algemene gegevens ten tijde van de peiling: cliënt bij een GGZ instelling 
 

 N n (%) 

Cliënt bij een GGZ-instelling  1485  1104 (74) 

 
 
Tabel 1.3a Algemene gegevens ten tijde van de peiling: leeftijd (gemiddeld) 
 

 N M (SD) Min Max 

Leeftijd 1496 48 (12,1) 16 92 

 
 
Tabel 1.3b Algemene gegevens ten tijde van de peiling: leeftijd (leeftijdsklassen) 
 

 N n (%) 

15 tot 25 jaar 1496 42 (3) 

25 tot 35 jaar 1496 186 (12) 

35 tot 45 jaar 1496 330 (22) 

45 tot 55 jaar 1496 470 (31) 

55 tot 65 jaar 1496 346 (23) 

65 tot 75 jaar 1496 105 (7) 

75 tot 85 jaar 1496 15 (1) 

85 jaar en ouder 1496 2 (0,1) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 1A – Leefsituatie: wat vindt u van uw leefsituatie? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabel 1A.1a Geef met een rapportcijfer aan in welke mate u tevreden bent over uw leefsituatie in het algemeen. Gemiddelde score. 
 N M (SD) Min Max 

Rapportcijfer 1482 6,2 (1,8) 1 10 

 
 
Tabel 1A.1b Geef met een rapportcijfer aan in welke mate u tevreden bent over uw leefsituatie in het algemeen. Frequentieverdeling. 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Frequentie rapportcijfer 1482 16 (1) 46 (3) 67 (5) 122 (8) 158 (11) 312 (21) 416 (28) 251 (17) 68 (5) 26 (2) 

 
 
Tabel 1A.2 Ik heb het gevoel dat ik meetel in de maatschappij. 
 

  Eens Beetje eens Beetje oneens Oneens Geen mening 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ik heb het gevoel dat ik meetel in de maatschappij. 1482 379 (26) 504 (34) 202 (14) 358 (24) 39 (3) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1A.3a Wilt u in onderstaande tabel aangeven wat u vindt van uw leven op dit moment? Gemiddelde scores.  (schaal van 1 t/m 7, 1=helemaal 
niet tevreden, 7=zeer tevreden) 

 N M(SD) Min Max 

a. Hoe tevreden bent u met uw woonsituatie? 1481 5,4 (1,6) 1 7 

b. Hoe tevreden bent u met uw sociale contacten? 1485 4,6 (1,7) 1 7 

c. Hoe tevreden bent u met uw dagelijkse bezigheden? 1473 4,7 (1,6) 1 7 

d. Hoe tevreden bent u met uw financiële situatie? 1480 4,4 (1,8) 1 7 

e. Hoe tevreden bent u met uw psychische gezondheid? 1478 4,1 (1,8)  1 7 

f. Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid? 1477 4,4 (1,7)  1 7 

g. Hoe tevreden bent u met de hulpverlening die u krijgt? 1467 5,5 (1,7) 1 7 

h. Hoe goed ervaart u op dit ogenblik uw leven als geheel? 1479 4,7 (1,6)  1 7 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1A.3b Wilt u in onderstaande tabel aangeven wat u vindt van uw leven op dit moment? Frequentieverdelingen. (schaal van 1 t/m 7, 1=helemaal 
niet tevreden, 7=zeer tevreden) 

 N 1 2 3 4 5 6 7 

  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

a. Hoe tevreden bent u met uw woonsituatie? 1481 44 (3) 48 (3) 112 (8) 148 (10) 251 (17) 436 (29) 442 (30) 

b. Hoe tevreden bent u met uw sociale contacten? 1485 63 (4) 138 (9) 208 (14) 221 (15) 336 (23) 338 (23) 181 (12) 

c. Hoe tevreden bent u met uw dagelijkse bezigheden? 1473 44 (3) 113 (8) 202 (14) 253 (17) 329 (22) 361 (25) 171 (12) 

d. Hoe tevreden bent u met uw financiële situatie? 1480 124 (10) 128 (9) 182 (12) 230 (16) 291 (20) 326 (22) 178 (12) 

e. Hoe tevreden bent u met uw psychische gezondheid? 1478 138 (9) 199 (14) 245 (17) 235 (16) 284 (19) 282 (19) 95 (6) 

f. Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid? 1477 93 (6) 138 (9) 202 (14) 256 (17) 348 (24) 317 (22) 123 (8) 

g.1 Hoe tevreden bent u met de hulpverlening die u krijgt? 1322 47 (4) 55 (4) 71 (5) 178 (14) 268 (20) 412 (31) 291 (22) 

h. Hoe goed ervaart u op dit ogenblik uw leven als geheel? 1479 51 (3) 120 (8) 177 (12) 265 (18) 344 (23) 337 (23) 185 (13) 
 

1. Voor deze vraag konden mensen ook “niet van toepassing” antwoorden. Dit werd door 145 (10%) mensen gedaan. 
 
 
Tabel 1A.4 Beïnvloeden uw psychische klachten uw kwaliteit van leven? 

  Nee Ja, heel 
veel: op 

een 
negatieve 

manier 

Ja, veel: 
op een 

negatieve 
manier 

Ja, een 
beetje: op 

een 
negatieve 

manier 

Ja, op een 
negatieve 

én 
positieve 

manier 

Ja, heel 
veel: op 

een 
positieve 

manier 

Ja, veel: 
op een 

positieve 
manier 

Ja, een 
beetje: op 

een 
positieve 

manier  

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Beïnvloeden uw psychische klachten 
uw kwaliteit van leven? 1492 140 (9) 231 (16) 385 (26) 313 (21) 345 (23) 10 (1) 23 (2) 45 (3) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1A.5 In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw leefsituatie beoordelen? 
  Veel beter dan 

een jaar 
geleden 

Iets beter dan 
een jaar 
geleden 

Ongeveer 
hetzelfde als 

een jaar 
geleden 

Iets slechter 
dan een jaar 

geleden 

Veel slechter 
dan een jaar 

geleden 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw 
leefsituatie beoordelen 1500 265 (18) 425 (28) 523 (35) 191 (13) 96 (6) 

 
Tabel 1A.6 Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? 

  Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw 
gezondheid? 1501 40 (3) 93 (6) 602 (40) 629 (42) 137 (9) 

 
Tabel 1A.7  In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen beoordelen? 

  Veel beter dan 
een jaar 
geleden 

Iets beter dan 
een jaar 
geleden 

Ongeveer 
hetzelfde als 

een jaar 
geleden 

Iets slechter 
dan een jaar 

geleden 

Veel slechter 
dan een jaar 

geleden 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw 
gezondheid in het algemeen beoordelen? 1502 151 (10) 336 (22) 626 (42) 280 (19) 109 (7) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 1A.8 Persoonlijk herstel en management.  
Hieronder staan 17 uitspraken. Wat is uw mening over deze uitspraken? 

  Sterk mee 
oneens 

Mee oneens Niet mee 
eens niet 

mee oneens 

Mee eens Sterk mee 
eens 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. Ik heb het gevoel dat ik iets kan betekenen voor iemand 
anders 1489 48 (3)  166 (11)  270 (18)  780 (52) 225 (15)  

2. Ik heb een doel in mijn leven 1481 137 (9) 307 (21) 318 (22) 563 (38) 156 (11) 

3. Ik haal voldoening uit wat goed gaat 1480 39 (3) 157 (11) 280 (19) 806 (55 198 (13) 

4. Ik weet wel raad met de problemen die op mijn weg komen 1482 116 (8) 348 (24) 484 (33) 459 (31)  75 (5)  

5. Ik beslis hoe ik baas word over mijn leven 1481 64 (4) 260 (18) 420 (28)  592 (40) 145 (10) 

6. Ik heb de wil om verder te gaan 1486 68 (5) 142 (10) 281 (19) 678 (46) 317 (21) 

7. De patiënten rol staat niet meer centraal in mijn leven1 1483 95 (6) 304 (21) 395 (27) 435 (30) 184 (12) 

8. Ik vind mezelf de moeite waard 1480 107 (7) 293 (20) 308 (21) 593 (40) 179 (12) 

9. Ik zet negatieve gedachten om in positieve gedachten 1485 121 (8) 325 (22) 518 (35) 427 (29) 94 (6) 

10. Ik overzie hoe mijn leven mij heeft gevormd tot wie ik nu ben 1482 34 (2) 138 (9) 286 (19) 762 (51) 262 (18) 

11. Ik kan omgaan met mijn kwetsbaarheden 1488 97 (7) 336 (23) 431 (29) 534 (36) 90 (6) 

12. Ik durf op mezelf te vertrouwen 1489 95 (6) 312 (21) 391 (26) 565 (38) 126 (9) 

13. Ik weet mijn grenzen te trekken 1484 94 (6)  311 (21) 439 (30)  537 (36)  103 (7)  

14. Ik weet wat ik beter wel en niet kan doen 1491 31 (2)  132 (9)  359 (24) 792 (53) 177 (12)  

15. Ik heb structuur in mijn leven 1488 61 (4) 210 (14) 354 (24) 699 (47) 164 (11) 

16. Ik durf om hulp te vragen 1489 54 (4) 202 (14) 336 (23) 723 (49) 174 (12) 

17. Ik weet waar ik goed in ben 1483 42 (3) 144 (10) 349 (24) 727 (49) 221 (15) 

1. Bij deze vraag was ook een categorie ‘niet van toepassing’ beschikbaar; 70 mensen (5%) hebben van deze optie gebruik gemaakt. 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1A.9 Zelfvertrouwen. 
Kruis bij elke uitspraak het antwoord aan dat het beste aangeeft hoeveel vertrouwen u heeft in uw eigen mogelijkheden. De antwoordcategorieën lopen 
van “totaal geen vertrouwen” tot “volledig vertrouwen. 
 
Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat u… 

  Totaal geen 
vertrouwen 

Geen 
vertrouwen 

Weinig 
vertrouwen 

Beetje 
vertrouwen 

Vertrouwen Volledig 
vertrouwen 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. Gelukkig kunt zijn 1494 81 (5) 119 (8) 249 (17) 449 (30) 450 (30) 146 (10) 

2. Hoopvol kunt zijn over de toekomst 1495 89 (6) 148 ( 10) 283 (19) 460 (31) 397 (27) 118 (8) 

3. Doelen kunt stellen voor uzelf 1485 35 (2) 112 (8) 248 (17) 469 (32) 499 (34) 122 (8) 

4. Ondersteuning kunt krijgen als u dat nodig heeft 1491 46 (3) 96 (6) 189 (13) 409 (27) 597 (40) 154 (10) 

5. Uw zelfwaardering kunt vergroten 1490 62 (4) 106 (7) 270 (18) 524 (35) 435 (29) 39 (62) 

6. Vrienden kunt maken 1486 67 (5) 143 (10) 270 (18) 445 (30) 417 (28) 144 (10) 

7. Niet opgenomen hoeft te worden 1479 65 (4) 80 (5) 132 (9) 300 (20) 583 (39) 319 (22) 

8. Een slechte dag aankunt 1488 40 (3) 93 (6) 191 (13) 475 (32) 565 (38) 123 (8) 

9. Ertegen kunt een goede bekende kwijt te raken 1479 163 (11) 225 (15) 308 (21) 414 (28) 307 (21) 62 (4) 

10. Om kunt gaan met depressieve gevoelens 1487 83 (6) 183 (12) 286 (19) 466 (31) 403 (27) 66 (4) 

11. Om kunt gaan met gevoelens van eenzaamheid 1488 96 (7) 180 (12)  279 (19) 445 (30) 390 (26) 98 (7) 

12. Om kunt gaan met gevoelens van gespannenheid 1485  89 (6) 194 (13) 312 (21) 493 (33) 333 (22) 64 (4) 

13. Om kunt gaan met de symptomen die bij uw 
psychiatrische ziekte horen 1482 76 (5) 132 (9) 235 (16) 506 (34) 434 (29) 99(7) 

14. ‘Nee’  kunt zeggen tegen iemand die misbruik van 
u maakt 1490 86 (6) 123 (8) 225 (15) 410 (28) 471 (32) 175 (12) 

15. 
Gebruik kunt maken van uw recht om een 
behandeling in de geestelijke gezondheidszorg te 
accepteren of te weigeren 

1492 52 (4) 78 (5) 170 (11) 343 (23) 626 (42) 223 (15) 

16. Op kunt komen voor uw behoeftes 1489  44 (3) 90 (6) 212 (14) 497 (33) 494 (33) 152 (10) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 1A.9a Mate van zelfvertrouwen 
 N M (SD) Min Max 

Totaalscore zelfvertrouwen (hogere score is een groter zelfvertrouwen, bereik: 1 t/m 6) 1418 4,0 (0,9) 1 6 

 
Tabel 1A.10 De volgende vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord aankruisen dat het  
  beste aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld? (MHI-5) 
Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken … 

  Voortdurend Meestal Vaak Soms Zelden Nooit 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n(%) 

a.  voelde u zich erg zenuwachtig? 1495 99 (7) 175 (12) 324 (22) 525 (35) 277 (19) 95 (6) 

b. 
 zat u zo erg in de put dat niets u kon 
opvrolijken? 1484 59 (4) 133 (9) 206 (14) 460 (31) 407 (27) 219 (15) 

c.  voelde u zich kalm en rustig? 1482 38 (3) 283 (16) 330 (22) 480 (32) 338 (23) 58 (4) 

d.  voelde u zich neerslachtig en somber? 1487 95 (6) 150 (10) 271 (18) 541 (36) 305 (21) 125 (8) 

e.  voelde u zich gelukkig? 1487 41 (3) 223 (15) 217 (15) 516 (35) 359 (24) 131 (9) 

 
 
Tabel 1A.10a Mate van psychische (on)gezondheid in de afgelopen 4 weken (MHI-5) 
 N M (SD) Min Max 

Totaalscore psychische (on)gezondheid (score 0-100; een hogere score is psychisch gezonder) 1468 52,2 (20,5) 0 100 

 
 
Tabel 1A.10b Psychische gezondheid in de afgelopen 4 weken (MHI-5, CBS-indeling) 

 N n (%) 

Psychisch gezond (score 60-100) 1468 484 (33) 

Psychisch licht ongezond (score 45-60) 1468 426 (29) 

Psychisch matig ongezond (score 33-45) 1468 282 (19) 

Psychisch ernstig ongezond (score 0-33) 1468 276 (19) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1A.11 Eenzaamheidsschaal. Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, van 
toepassing is?  

  Ja! Ja Min of meer Nee Nee! 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

a. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij 
wie ik met mijn dagelijkse problemen terecht 
kan. 

1494 315 (21) 419 (28) 456 (31) 213 (14) 91 (6) 

b. Ik mis een echt goede vriend of vriendin. 1486 234 (16) 287 (19) 297 (20) 502 (34) 166 (11) 

c. Ik ervaar een leegte om me heen. 1480 192 (13) 352 (24) 386 (26) 430 (29) 120 (8) 

d. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van 
narigheid kan terugvallen. 1483 166 (11) 431 (29) 477 (32) 305 (21) 104 (7) 

e. Ik mis gezelligheid om me heen. 1484 143 (10) 335 (23) 369 (25) 506 (34) 131 (9) 

f. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt. 1477 206 (14) 387 (26) 267 (18) 488 (33) 129 (9) 

g. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan 
vertrouwen. 1476 121 (8) 294 (20) 374 (25) 489 (33) 198 (13) 

h. Er zijn voldoende mensen met wie ik me 
nauw verbonden voel. 1482 131 (9) 401 (27) 409 (28) 405 (27) 136 (9) 

i. Ik mis mensen om me heen. 1483 128 (9) 331 (22) 389 (26) 295 (33) 140 (9) 

j. Vaak voel ik me in de steek gelaten. 1485 159 (11) 265 (18) 324 (22) 574 (39) 163 (11) 

k. Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik 
altijd bij mijn vrienden terecht. 1488 146 (10) 363  (24) 489 (33) 346 (23) 144 (10) 

 
Tabel 1A.11.a Eenzaamheidsschaal (totaal- en subschaalscores) 

 N M (SD) Min Max 

Totaalscore (0-11; hogere score is een hogere mate van eenzaamheid) 1475 6,5 (3,6) 0 11 

Emotionele eenzaamheidsscore, items b, c, e, f, i, j (0-6; hogere score is een hogere mate van eenzaamheid) 1442 3,4 (2,2) 0 6 

Sociale eenzaamheidsscore, items a, d, g, h, k (0-5; hogere score is een hogere mate van eenzaamheid) 1451 3,1 (1,8) 0 5 
 
Tabel 1A.11.b Eenzaamheidsschaal (indeling in categorieën) 

  Niet Eenzaam Matig eenzaam Erg eenzaam Heel erg eenzaam 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) 

Mate van eenzaamheid 1475 265 (18) 647 (44) 329 (22) 234 (16) 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1A.12 Heeft u zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd of achtergesteld gevoeld vanwege eventuele psychische problemen?  
  Ja Nee Weet niet/geen mening 

 N n (%) n (%) n (%) 

Heeft u zich de afgelopen 12 maanden 
gediscrimineerd of achtergesteld gevoeld 
vanwege eventuele psychische problemen?  

1485 455 (31) 846 (57) 184 (12) 

 
Tabel 1A.13  Zo ja hoe vaak was dat? 

  Eén keer Soms Regelmatig Vaak Zeer vaak 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Zo ja hoe vaak was dat? 454 61 (13) 198 (44) 129 (28) 39 (9) 27 (6) 

 

  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 1B – Leefsituatie: wat zijn uw dagelijkse (sociale) activiteiten? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabel 1B.1 Hoe woont u? 

 
 N n (%) 

1 Zelfstandig 1493 1050 (70) 

2 Begeleid zelfstandig (in eigen koop- of huurwoning) 1493 162 (11) 

3 Bij mijn ouders/familie 1493 50 (3) 

4 Bij mijn vrienden 1493 3 (0,2) 

5 In een instelling voor maatschappelijke opvang (zoals vrouwenopvang, daklozenopvang, hostel) 1493 6 (0,4) 

6 In een woning/appartement van een zorginstelling in een woonwijk. Kruis hieronder ook aan welke zorginstelling  1493 102 (7) 

 a. GGZ-instelling, verslavingszorginstelling of psychiatrisch ziekenhuis 100 28 (28) 

 b. Regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW) 100 57 (57) 

 c. Andere zorginstelling 100 15 (15) 

7. In een woning/appartement op het terrein van een zorginstelling. Kruis hieronder ook aan welke zorginstelling  1493 22 (1) 

 a.    GGZ-instelling, verslavingszorginstelling of psychiatrisch ziekenhuis 22 8 (38) 

 b. Regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW) 22 12 (57) 

 d. Andere zorginstelling 22 2 (10) 

8. Op een afdeling binnen een zorginstelling. Kruis hieronder ook aan welke zorginstelling 1493 23 (2) 

 a.    GGZ-instelling, verslavingszorginstelling of psychiatrisch ziekenhuis 22 20 (91) 

 b. Psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ) / Psychiatrische Universiteitskliniek (PUK) 22 0 

 e. Andere zorginstelling 22 2 (9) 

9. Anders, namelijk 1493 76 (5) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1B.2   Zou u zonder professionele ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen? Met zelfstandig bedoelen we als u bij vraag 1 heeft 
gekozen voor “zelfstandig” of “begeleid zelfstandig 

  Niet van toepassing: ik krijg geen 
ondersteuning bij het zelfstandig wonen 

Ja Misschien Nee 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) 
Zou u zonder professionele ondersteuning 
zelfstandig kunnen blijven wonen?  1186 87 (7) 683 (58) 243 (20) 173 (15) 

Idem – alleen de groep die ook ondersteuning 
krijgt bij het zelfstandig wonen   1099  683 (62) 243 (22) 173 (16) 

 
Tabel 1B.3 Hoe is uw huishouden samengesteld?  Meerdere antwoorden mogelijk 
 N n (%) 

Ik woon alleen 1498 823 (55) 

Ik woon samen met een partner 1498 298 (20) 

Ik woon samen met kind(eren) 1498 95 (6) 

Ik woon samen met ouder(s) 1498 40 (3) 

Ik woon samen met andere familie 1498 9 (1) 

Ik woon samen met vriend(en) kennis(sen) 1498 11 (1) 

Ik woon samen met anderen in een groepswoning voor mensen met psychische problemen 1498 73 (5) 

Ik woon samen met anderen 1498 35 (2) 

Ik woon samen met partner + kind(eren) 1498 102 (7) 

Anders 1498 12 (1) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 1B.4 Hoe vaak ontmoet u vrienden of goede kennissen?  

  Dagelijks Wekelijks Minstens 1x 
per maand 

Minder dan 
1x per maand 

Zelden of 
nooit 

Heb ik niet 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Hoe vaak ontmoet u vrienden of goede 
kennissen? 

1491 266 (18) 661 (44) 251 (17) 141 (10) 95 (6) 77 (5) 

 
Tabel 1B.5 Hoe vaak ontmoet u (schoon)familie?  

  Dagelijks Wekelijks Minstens 1x 
per maand 

Minder dan 
1x per maand 

Zelden of 
nooit 

Heb ik niet 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Hoe vaak ontmoet u (schoon)familie? 1497  94 (6) 529 (35) 374 (25) 226 (15) 179 (12) 95 (6) 

 
Tabel 1B.6 Hoe vaak besteedt u tijd aan hobby’s/vrije tijdsactiviteiten buitenshuis? 

  Dagelijks Wekelijks Minstens 1x 
per maand 

Minder dan 
1x per maand 

Zelden of 
nooit 

Heb ik niet 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Hoe vaak besteedt u tijd aan hobby’s/vrije 
tijdsactiviteiten buitenshuis? 

1500 163 (11) 605 (40) 220 (15) 127 (9) 233 (16) 152 (10) 

 
Tabel 1B.7  Hoe vaak besteedt u tijd thuis aan hobby’s/vrije tijdsactiviteiten? 

  Dagelijks Wekelijks Minstens 1x 
per maand 

Minder dan 
1x per maand 

Zelden of 
nooit 

Heb ik niet 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Hoe vaak besteedt u tijd thuis aan hobby’s/vrije 
tijdsactiviteiten? 

1501 605 (40) 437 (29) 133 (9) 60 (4) 160 (11) 106 (7) 

 
Tabel 1B.8  Over het algemeen, hoe vaak komt u buitenshuis of gaat u ergens naar toe? 

  Dagelijks Wekelijks Minstens 1x per 
maand 

Minder dan 1x 
per maand 

Zelden of nooit 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Over het algemeen, hoe vaak komt u buitenshuis 
of gaat u ergens naar toe? 

1496 1079 (72)  358 (24) 31 (2) 8 (1) 20 (1) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 1B.9  Doet u op dit moment vrijwilligerswerk?  

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Doet u op dit moment vrijwilligerswerk? 1494 604 (40) 890 (60) 

 
Tabel 1B.10  Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan vrijwilligerswerk?     
 N M(SD) Min Max 

Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan vrijwilligerswerk?     583 8 (6,6) 1 45 

 
Tabel 1B.11 Heeft u op dit moment betaald werk?  

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Gehele panel 1494 309 (21) 1185 (79) 

Beroepsbevolking, oude CBS definitie (leeftijd: 15 tot 65 jaar, minimaal 12 uur werk per week) 1476 304 (22) 1172 (78) 

Beroepsbevolking, nieuwe CBS definitie (leeftijd: 15 tot 75 jaar, geen minimum aantal werkuren per week) 1494 309 (21) 1185 (79) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1B.12  Gemiddeld aantal uur per week aan het werk     
 N M(SD) Min Max 

Aantal uren werk     290 24,1 (13,6) 1 80 

 
Tabel 1B.12.a Wilt u hieronder aangeven op welke manier(en) u betaald werk verricht? 
 

N n (%) 

Aantal uur per week 

N M (SD) Min  Max  
Als werknemer  1519 213 (14) 208 23 (11,2) 2 45 

Als zelfstandig ondernemer   1519 12 (1) 11 29 (24.7) 1 80 

Als zelfstandige zonder personeel (ZZP)  1519 16 (1) 15 13 (9,6) 4 40 

Bij een sociale werkvoorziening (WSW)  1519 55 (4) 51 23 ( 9.7) 4  40 

Op een andere manier, namelijk: 1519 31 (2) 27 15 (11.8) 1  40 

 
Tabel 1B.13  Volgt u op dit moment een (vervolg)opleiding of een werkgerelateerde cursus? Meerdere antwoorden mogelijk 
 

N  n (%) 

Ja, een werkgerelateerde cursus 1473 62 (4) 

Ja, een voltijd (vervolg)opleiding 1473 28 (2) 

Ja, een deeltijd (vervolg)opleiding 1473 39 (3) 

Nee 1473 1348 (92) 

 
Tabel 1B.14  Biedt u op dit moment mantelzorg?    

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Biedt u op dit moment mantelzorg?    1488 279 (19) 1209 (81) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 1B.15  Heeft u naast psychische problemen ook lichamelijke problemen? 

  Nee Ja, lichte 
lichamelijke 

problemen 

Ja, matige 
lichamelijke 

problemen 

Ja, ernstige 
lichamelijke 

problemen 
 N n (%) n (%) n (%) n (%) 

Heeft u naast psychische problemen ook lichamelijke problemen? 
 

1497 436 (29) 502 (34) 375 (25) 184 (12) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 1C – Leefsituatie: wat zijn uw wensen en behoeften? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabel 1C.1  Zou u graag zelfstandig willen wonen? 

  N.v.t: ik woon zelfstandig Ja Nee 

 N n (%) n (%) n (%) 

Zou u graag zelfstandig willen wonen? 1464 1217 (83) 146 (10) 101 (7) 

 
Tabel 1C.2  Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? 

  Nee: ik doe geen 
vrijwilligerswerk en ik 

heb hier ook geen 
behoefte aan 

Ja: dit zou ik graag 
willen doen, ik heb nu 
geen vrijwilligerswerk 

Ja: ik doe al 
vrijwilligerswerk en 

dat wil ik graag 
blijven doen 

Ja: ik doe 
vrijwilligerswerk, 
maar ik zou graag 

ander/meer/minder 
vrijwilligerswerk 

willen doen 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) 

Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? 1483 600 (41) 247 (19) 478 (32) 131 (9) 

 
Tabel 1C.3  Zou u graag betaald werk willen? 

  Nee: ik heb geen 
betaald werk en 

ik heb hier ook 
geen behoefte 

aan 
 

Ja: dit zou ik graag 
willen doen, ik heb nu 

geen betaald werk 

Ja: ik heb al betaald 
werk en dat wil ik 

graag blijven doen 

Ja: ik heb betaald 
werk, maar ik zou 

graag 
ander/meer/minder 

werk willen doen 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) 

Zou u graag betaald werk willen? 1479 707 (48) 473 (32) 201 (14) 98 (7) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 1C.4  Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen volgen? 

  Nee: ik volg geen 
cursus of 

opleiding en ik 
heb hier ook geen 

behoefte aan 

Ja: dit zou ik graag 
willen doen, ik volg nu 

geen cursus of 
opleiding 

Ja: ik volg al een 
cursus of opleiding en 

dat wil ik graag 
blijven doen 

Ja: ik volg een 
cursus of 

opleiding, maar ik 
zou graag een 

andere of tweede 
cursus of 

opleiding willen 
doen 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) 

Zou u graag een werkgerelateerde cursus of 
een opleiding willen volgen? 1473 774 (53) 563 (38) 97 (7) 39 (3) 

 
Tabel 1C.5  Zou u vaker buitenshuis willen komen of ergens naar toe gaan? 

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Zou u vaker buitenshuis willen komen of ergens naar toe gaan? 1491 844 (57) 647 (43) 

 
Tabel 1C.6  Zou u meer tijd willen besteden aan hobby’s/vrijetijdsactiviteiten buitenshuis? 

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Zou u meer tijd willen besteden aan hobby’s/vrijetijdsactiviteiten buitenshuis? 1492 813 (55) 679 (46) 

 
Tabel 1C.7  Zou u meer te doen willen hebben? 

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Zou u meer te doen willen hebben? 1489 628 (42) 861 (58) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 1C.8  Zou u meer contact willen hebben met andere mensen? 
  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Zou u meer contact willen hebben met andere mensen? 1485 871 (59) 614 (41) 

 
Tabel 1C.9  Zou u hechter of beter contact willen hebben met andere mensen? 

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Zou u hechter of beter contact willen hebben met andere mensen? 1487 987 (66) 500 (34) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 2A – Zorgsituatie: krijgt u zorg en ondersteuning? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabel 2A.1 Heeft u momenteel een persoonsgebonden budget? 

   Nee, 
niet nodig / 

geen behoefte 
aan 

Nee, wel 
nodig en 

aangevraagd, 
maar niet 
gekregen 

 

Nee, wel nodig 
maar niet 

aangevraagd 

Ja, geheel Ja, 
gedeeltelijk 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Heeft u momenteel een persoonsgebonden budget? 1480 1128  (76) 35 (2) 135 (9) 91 (6) 91 (6) 

 
Tabel 2A.2  Gebruikt u medicijnen om uw psychische klachten te verminderen of onder controle te houden? 

  Nee Ja, op 
voorschrift 

van een 
psychiater 

of arts 

Ja, op eigen 
initiatief 

 N n (%) n (%) n (%) 

Gebruikt u medicijnen om uw psychische klachten te verminderen of onder controle te houden? 1505 200 (13) 1277 (85) 28 (2) 

 
Tabel 2A.3  Bent u op dit moment cliënt bij een GGZ- of verslavingszorginstelling? Zo ja, wat voor soort zorg krijgt u bij deze instelling? 

  Nee Ja: ik kom voor 
begeleiding/behan

deling naar de 
instelling 

Ja: ik krijg 
begeleiding/be
handeling aan 

huis 

Ja: ik ben 
tijdelijk 

opgenomen 

Ja: ik woon 
in deze 

instelling 

Ja: ik krijg 
dagbehandeling 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n(%) 

Bent u op dit moment cliënt bij 
een GGZ- of 
verslavingszorginstelling? Zo ja, 
wat voor soort zorg krijgt u bij 
deze instelling? 

1485 381 (26) 703 (47) 262 (18) 20 (1) 71 (5) 48 (3) 

 
 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
 
Tabel 2A.4  Wilt u per instantie of professional aangeven of u hiermee contact heeft gehad gedurende de laatste 12 maanden en of u nog steeds 

contact heeft met de desbetreffende instantie of professional? 
1. GGZ INSTANTIES EN VOORIENINGEN: 

  Nee JA 
in de 

afgelopen 12 
mnd, maar nu 

niet meer 

JA 
nog steeds 

INDIEN JA NOG STEEDS 
Op hoeveel dagen contact in de 

afgelopen 3 maanden 

 N n (%) n (%) n (%) N M (SD) Min Max 

GGZ-instelling of verslavingszorginstelling algemeen 1365 435 (32) 92 (7) 838 (61) 798 14 (19,8) 1 90 

RIBW (regionale instelling voor beschermd wonen) of andere 
organisatie die woonbegeleiding biedt 1298 1088 (84) 14 (1) 196 (15) 184 32 (33,2) 1 92 

ACT/FACT team: assertive community treatment 1315 976 (74) 23 (2) 316 (24) 298 10 (12,2) 1 90 

IHT team: intensive home treatment/intensieve thuisbehandeling 1251 1210 (97) 15 (1) 26 (2) 15 15 (21,8) 2 90 

PIT team: psychiatrische intensieve thuiszorg 1264 1205 (95) 19 (2) 40 (3) 32 13 (22,2) 1  90 

VIP team: vroege interventie psychose team 1250 1226 (98) 8 (1) 16 (1) 10 7 (7,1) 1  21 

Anders 875 663 (76) 21 (2) 191 (22) 178 13 (15,8) 1  92 

 
 

2. INSTANTIES EN VOORZIENINGEN SPECIFIEK VOOR DAGBESTEDING/WERK EN FINANCIEN 
  Nee JA 

in de 
afgelopen 12 

mnd, maar nu 
niet meer 

JA 
nog steeds 

INDIEN JA NOG STEEDS 
Op hoeveel dagen contact in de 

afgelopen 3 maanden 

 N n (%) n (%) n (%) N M (SD) Min Max 

UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 1349 997 (74) 78 (6) 274 (20) 166 10 (24,0) 1 92 

Schuldhulpverleningsorganisatie 1334 1232 (92) 19 (1) 83 (6) 68 14 (26,5) 1 90 

Sociale werkvoorziening 1322  1242 (94) 13 (1) 67 (5) 56  40 (29,4) 1 92 

Dagactiviteitencentrum (DAC) 1348 1153 (86) 26 (2) 169 (13) 159 20 (18,6) 1 90 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Re-integratiebureau 1321  1253 (95) 27 (2) 41 (3) 41 8 (9,3) 1 36 

Anders 921 803 (87) 7 (1) 111 (12) 94 24 (25,3) 1 90 

 
 

3. ANDERE HULPINSTANTIES EN VOOR -ZIENINGEN 
  Nee JA 

in de 
afgelopen 12 

mnd, maar nu 
niet meer 

JA 
nog steeds 

INDIEN JA NOG STEEDS 
Op hoeveel dagen contact in de 

afgelopen 3 maanden 

 N n (%) n (%) n (%) N M (SD) Min Max 

Sociaal wijkteam 1343 1251 (93) 22 (2) 70 (5) 61 9 (16,7) 1 90 

Wijkverpleegkundige 1332 1282 (96) 11 (1) 39 (3) 33 35 (37,9) 1 92 

Steunpunten GGZ: steunpunt, steun- en informatiepunt (STIP), 
cliënten-informatiepunt (CLIP) of cliëntenbelangenbureau 1336 1254 (94) 22 (2) 60 (5) 50 12 (20,5) 1  90 

Andere cliënteninitiatieven voor herstel en zelfregie 1327 1231 (93) 26 (2) 70 (5) 65  12 (17,8) 1  90 

MEE (ondersteuning bij leven met een beperking) 1325 1286 (97) 18 (1) 21 (2) 18 11 (21,6) 1  90 

Gemeente  1336 1155  (87) 60 (5) 121 (9) 105 6 (13,0) 1  90 

Welzijnsorganisatie 1330 1299 (98) 12 (1) 19 (1) 17  13 (21,4) 1 92 

Buurthuis 1336 1243 (93) 20 (2) 73 (6) 67  12 (19,3) 1 92 

Vrijwilligersorganisatie 1332 1154 (87) 48 (4) 130 (10) 122 13 (14,6) 1 90 

Huisarts of praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts 1340 787 (59) 157 (12) 396 (30) 361 4 (5,8) 1 90 

Psycholoog/psychiater/psychotherapeut met een eigen praktijk (ofwel 
een vrijgevestigde psycholoog etc.) 1342  1029 (77) 63 (5) 250 (19) 223 6 (10,1) 1 90 

Coach met een eigen praktijk 1319 1280 (97) 10 (1) 29 (2) 28  10 (23,0) 1 90 

Homeopaat, haptonoom, acupuncturist of hulpverlener van een 
andere alternatieve geneeswijze 1330 1198 (90) 35 (3) 97 (7) 92 4 (4,2) 1 24 

Anders 894 756 (85) 16 (2) 122 (14) 115 11 (13,5) 1 92 

 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 2A.5  Heeft u de afgelopen 12 maanden ervaring gehad met een crisis of crisisvoorziening? Zo ja, met welke crisisvoorziening? Meerdere 
antwoorden mogelijk 

 N  n(%) 

Ik heb geen crisiszorg gehad, maar ik had die wel nodig 1427 164 (11) 

Nee: Geen ervaring met een crisis of crisisvoorziening 1427 960 (66) 

Ja: Ambulante crisiszorg 1427 157 (11) 

Ja: Crisiszorg in dagbehandeling 1427 36 (3) 

Ja: Gesloten afdeling in een instelling 1427 100 (7) 

Ja: Een afdeling voor gespecialiseerde crisiszorg 1427 33 (2) 

Ja: Een ‘time-out’ voorziening zoals ‘een zorghotel’ 1427 19 (1) 

Ja: Opname in een ‘detox’ afdeling 1427 11 (1) 

Ja: 24 uurs opsluiting in een politiecel 1427 7 (1) 

Ja: Andere crisisvoorziening 1427 75 (5) 

 
 
Tabel 2A.6  Heeft u in de afgelopen 12 maanden een voorwaardelijke rechterlijke machtiging gehad om een gedwongen opname te voorkomen? 

  Nee Ja Weet ik niet 

 N n (%) n (%) n (%) 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een voorwaardelijke rechtelijke machtiging gehad om een  
gedwongen opname te voorkomen. 1489 1406 (94) 51 (3) 32 (2) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 2A.7  Bent u in de afgelopen 12 maanden gedwongen opgenomen? Zo ja, met welke maatregel(en)? 
 N  n (%) 

Ik ben de afgelopen 12 maanden wel opgenomen geweest, maar dat was een vrijwillige opname 1467 155 (11) 

Nee, ik ben de afgelopen 12 maanden niet opgenomen geweest 1467 1252 (85) 

Ja, met een inbewaringstelling (IBS) 1467 19 (1) 

Ja, met een voorlopige rechterlijke machtiging (voorlopige RM) 1467 22 (1) 

Ja, met een machtiging tot voortgezet verblijf 1467 10 (1) 

Ja, met een machtiging op eigen verzoek 1467 9 (1) 

Ja, met een combinatie van maatregelen (bijvoorbeeld een IBS gevolgd door een voorlopige RM) 1467 7 (1) 

Ja, maar ik weet niet (meer) met welke maatregel 1467 14 (1) 

 
Tabel 2A.8  U geeft aan dat u in de afgelopen 12 maanden (vrijwillig of gedwongen) opgenomen bent geweest. Hoe vaak was dat? 

 N M (SD) Min Max 
U geeft aan dat u in de afgelopen 12 maanden (vrijwillig of gedwongen) opgenomen bent 
geweest. Hoe vaak was dat? 191 2 (1,9) 1 16 

 
Tabel 2A.9  Hoe veel dagen bent u in de afgelopen 12 maanden in totaal opgenomen geweest? 

 N M (SD) Min Max 

Hoe veel dagen bent u in de afgelopen 12 maanden in totaal opgenomen geweest? 187 93 (110,0) 2 365 

 
Tabel 2A.10.a  Krijgt u op dit moment zorg of ondersteuning uit uw eigen omgeving (geen professionals) omdat u last heeft van psychische 

problemen?  
  Ik krijg geen 

zorg of 
ondersteuning 

van mijn 
netwerk 

Ik krijg zorg 
of 

ondersteuning 
van: 

 N n (%) n (%) 

Krijgt u op dit moment zorg of ondersteuning uit uw eigen netwerk omdat u last heeft van psychische problemen?  1476 556 (38) 920 (62) 

 
 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 2A.10.b Van wie uit uw eigen omgeving (geen professionals) krijgt u op dit moment zorg of ondersteuning omdat u last heeft van psychische 
problemen? Meerdere antwoorden mogelijk 

 N  n(%) 

Partner 920 332 (36) 

Ex-partner 920 40 (4) 

Kind(eren) 920 155 (17) 

(schoon)ouders 920 282 (31) 

Andere familie 920 232 (25) 

Vriend(en) 920 327 (36) 

Kennis(sen) 920 120 (13) 

Buren of buurtgenoten 920 91 (10) 

Lotgenoten 920 183 (20) 

Collega’s 920 64 (7) 

Leidinggevende 920 97 (11) 

Anders 920 158 (17) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

2A.11  Waarbij en van wie krijgt u hulp of ondersteuning?  
  Alleen van 

professionals 
Alleen 
eigen 

omgeving 

Allebei Geen van beide 

 N n (%) n (%) n (%) n(%) 

Sociale contacten 1427 170 (12) 347 (24) 457 (32) 453 (32) 

Dagelijkse bezigheden (vinden of doen van dagbesteding/(on)betaald werk) 1391 225 (16) 220 (16) 233 (17) 713 (51) 

Financiële situatie (schulden, administratie) 1423 238 (17) 228 (16) 105 (7) 852 (60) 

Psychische gezondheid (bijv. omgaan met angst, stemmen, 
levensgebeurtenissen) 1419 653 (46) 100 (7) 356 (25) 310 (22) 

Lichamelijke gezondheid 1426 527 (37) 128 (9) 241 (17) 530 (37) 

Krijgen van de juiste hulpverlening 1407 520 (37) 67 (5) 282 (20) 538 (38) 

Alcohol- en/of druggebruik 1393 79 (6) 38 (3) 63 (5) 1213 (87) 

Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) 1415 61 (4) 106 (8) 45 (3) 1203 (85) 

Huishouden (koken, boodschappen, schoonmaak) 1424 176 (12) 291 (20) 117 (8) 840 (59) 

Seksualiteit en intimiteit 1408 62 (4) 182 (13) 39 (3) 1125 (80) 

Anders, namelijk: ______________________________________ 656 13 (2) 18 (3) 22 (3) 603 (92) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 2B – Zorgsituatie: wat vindt u van uw zorgsituatie? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabel 2B.1 In hoeverre heeft u vertrouwen in huisartsen op het gebied van ondersteuning van mensen met ernstige/aanhoudende psychische 

problemen?  
  Geen 

vertrouwen 
Een beetje 

vertrouwen 
Redelijk 

vertrouwen 
Veel vertrouwen 

 N n (%) n (%) n (5) n(%) 

In hoeverre heeft u vertrouwen in huisartsen op het gebied van 
ondersteuning van mensen met ernstige/aanhoudende psychische 
problemen? 

1487 272 (18) 477 (32) 526 (35) 212 (14) 

 
Tabel 2B.2 In hoeverre heeft u vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van ondersteuning van mensen met 

ernstige/aanhoudende psychische problemen? 
  Geen 

vertrouwen 
Een beetje 

vertrouwen 
Redelijk 

vertrouwen 
Veel vertrouwen 

 N n (%) n (%) n (%) n(%) 

In hoeverre heeft u vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg op het 
gebied van ondersteuning van mensen met ernstige/aanhoudende 
psychische problemen? 

1483 129 (9) 363 (25) 648 (44) 343 (23) 

 
Tabel 2B.3 In hoeverre heeft u vertrouwen in de politiek op het gebied van ondersteuning van mensen met ernstige/aanhoudende psychische 

problemen? 
  Geen 

vertrouwen 
Een beetje 

vertrouwen 
Redelijk 

vertrouwen 
Veel 

vertrouwen 

 N 
n (%) n (%) n (%) n(%) 

In hoeverre heeft u vertrouwen in de politiek op het gebied van ondersteuning 
van mensen met ernstige/aanhoudende psychische problemen? 1483 954 (64) 380 (26) 119 (8) 30 (2) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 2B.4 Krijgt u over het algemeen voldoende zorg en ondersteuning van professionals?  
 

N  n (%) 

Niet van toepassing, ik krijg geen zorg en ondersteuning van professionals en ik heb dit ook niet nodig 1484 150 (10) 

Ja, ik krijg zorg en ondersteuning en dit is voldoende 1484 997 (67) 

Nee, ik krijg geen zorg en ondersteuning, maar ik heb dit wel nodig 1484 48 (3) 

Nee, ik krijg wel zorg en ondersteuning, maar dit is niet voldoende  1484 289 (20) 

 
Tabel 2B.5  Wat is de reden dat u niet voldoende zorg en ondersteuning van professionals krijgt? Meerdere antwoorden mogelijk 

 
N  n (%) 

Ik weet niet hoe ik deze ondersteuning moet regelen 334 61 (18) 

Ik durf niet om deze ondersteuning  te vragen 334 59 (18) 

Ik zie op tegen het regelen van deze ondersteuning (bijvoorbeeld door het regelwerk, rompslomp) 334 60 (18) 

Er zijn wachtlijsten voor de zorg en ondersteuning die ik nodig heb 334 53 (16) 

De ondersteuning die ik nodig heb, is niet beschikbaar/ wordt niet aangeboden 334 117 (35) 

Anderen begrijpen mijn hulpvraag niet 334 112 (34) 

Ik kom niet in aanmerking voor deze ondersteuning/speciale voorzieningen 334 54 (16) 

Ik moet een eigen bijdrage betalen en ik heb het geld hier niet voor 334 61 (18) 

De ondersteuning die ik nodig heb, wordt niet vergoed 334 48 (14) 

Anders 334 104 (31) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 2B.6 Bent u over het algemeen tevreden over de zorg en ondersteuning die u krijgt van professionals? 

  Niet van 
toepassing, ik 

krijg geen zorg 
en 

ondersteuning 

Heel tevreden Tevreden Tevreden en 
ontevreden 

Ontevreden 
 

Heel 
ontevreden 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n(%) 

Bent u over het algemeen 
tevreden over de zorg en 
ondersteuning die u krijgt van 
professionals? 

1337 27 (2) 286 (21) 589 (44) 345 (26) 57 (4) 33 (3) 

 
Tabel 2B.7 Kunt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre de hulp en ondersteuning van mensen uit uw netwerk aansluit bij uw wensen? 
 N M (SD) Min Max 

Rapportcijfer 1300 6,8 (1,7) 1  10 

 
Tabel 2B.8 In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu de hulp en ondersteuning die u krijgt van professionals beoordelen? 

  Niet van 
toepassing, ik 
kreeg een jaar 

geleden nog 
geen 

ondersteuning 

Veel beter 
dan een jaar 

geleden 

Iets beter dan 
een jaar 
geleden 

Ongeveer 
hetzelfde als 

een jaar 
geleden 

Iets slechter 
dan een jaar 

geleden 

Veel 
slechter 
dan een 

jaar 
geleden 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u 
nu de hulp en ondersteuning die u krijgt van 
professionals beoordelen? 

1302 52 (4) 137 (11) 245 (19) 687 (53) 121 (9) 60 (5) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 2B.9  Wilt u in de tabel per professional/organisatie aankruisen welk rapportcijfer u geeft voor de zorg en ondersteuning die u krijgt? 
Hoe hoger het cijfer hoe beter u de zorg vindt: 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend. 

1. GGZ instanties en voorzieningen 
 N M (SD) Min Max 

GGZ-instelling of verslavingszorginstelling algemeen 939 6,8 (1.7) 1  10 

RIBW (regionale instelling voor beschermd wonen) of andere organisatie die 
woonbegeleiding biedt 239 6,7 (2,1) 1 10 

ACT/FACT team: assertive community treatment 384 6,9 (1.9) 1 10 

IHT team: intensive home treatment/intensieve thuisbehandeling 48 6,1 (2,3) 1 10 

PIT team: psychiatrische intensieve thuiszorg 84 6,2 (2,2) 1 10 

VIP team: vroege interventie psychose team 55 6,3 (2,1) 1 10 

Anders 128 7,1 (2,0) 1 10 

2. Instanties en voorzieningen specifiek voor dagbesteding/werk en financiën 
 N M (SD) Min Max 

UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 252 5,7 (2,4) 1 10 

Schuldhulpverleningsorganisatie 141 6,2 (2,5) 1 10 

Sociale werkvoorziening 108 6,1 (2,4) 1 10 

Dagactiviteitencentrum (DAC) 217 6,7 (1,9) 1 10 

Re-integratiebureau 94 5,2 (2,5) 1 10 

Anders 88 7,0 (2,0) 1 10 

3. Andere hulpinstanties en voorzieningen 
 N M (SD) Min Max 

Sociaal wijkteam 133 6,1 (2,4) 1 10 

Wijkverpleegkundige 84 7,0 (2,1) 1 10 

Steunpunten GGZ: steunpunt, steun- en informatiepunt (STIP), cliënten-informatiepunt 
(CLIP) of cliëntenbelangenbureau 146 6,3 (2,3) 1 10 

Andere cliënteninitiatieven voor herstel en zelfregie 131 6,6 (2,0) 1 10 

MEE (ondersteuning bij leven met een beperking) 70 6,4 (2,1) 1 10 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Gemeente  307 5,0 (2,5) 1 10 

Welzijnsorganisatie 74 5,9 (2,4) 1 10 

Buurthuis 107 6,2 (2,2) 1 10 

Vrijwilligersorganisatie 189 7,0 (1,9) 1 10 

Huisarts of praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts 659 6,6 (1,9) 1 10 

Psycholoog/psychiater/psychotherapeut met een eigen praktijk (ofwel een vrijgevestigde 
psycholoog etc.) 266 `6,9 (1,9) 1 10 

Coach met een eigen praktijk 53 7,0 (2,3) 1 10 

Homeopaat, haptonoom, acupuncturist of hulpverlener van een andere alternatieve 
geneeswijze 113 7,4 (1,8) 1 10 

Anders 99 7,4 (1,9) 1 10 

 
Tabel 2B.10  Wilt u in de tabel per onderdeel aankruisen welk rapportcijfer u geeft voor de zorg en ondersteuning die u hierbij krijgt van 

professionals? Hoe hoger het cijfer hoe beter u de zorg vindt: 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend. 
 N M (SD) Min Max 

Sociale contacten 712 5,8 (2,1) 1 10 

Dagelijkse bezigheden (vinden of doen van dagbesteding/(on)betaald werk) 671 6,2 (2,1) 1 10 

Financiële situatie (schulden, administratie) 465 6,1 (2,4) 1 10 

Psychische gezondheid (bijv. omgaan met angst, stemmen, levensgebeurtenissen) 1048 6,6 (2,0) 1 10 

Lichamelijke gezondheid 856 6,2 (2,1) 1 10 

Krijgen van de juiste hulpverlening 847 6,2 (2,2) 1 10 

Alcohol- en/of druggebruik 186 5,8 (2,5) 1 10 

Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) 231 6,8 (2,1) 1 10 

Huishouden (koken, boodschappen, schoonmaak) 430 6,9 (2,1) 1 10 

Seksualiteit en intimiteit 242 4,9 (2,8) 1 10 

Anders 56 2,7 (2,7) 1 10 

 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 2B.11 Hoe beoordeelt u over het algemeen de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners?      
 N  n(%) 

Niet van toepassing; ik krijg niet van meerdere personen en/of instanties zorg en ondersteuning 1293 273 (21) 

De verschillende personen en/of instanties stemmen goed met elkaar af 1293 473 (37) 

De verschillende personen en/of instanties stemmen slecht met elkaar af 1293 256 (20) 

De verschillende personen en/of instanties stemmen niet met elkaar af en dat hoeft van mij ook niet 1293 72 (6) 

De verschillende personen en/of instanties stemmen met elkaar af, maar dat wil ik niet 1293 5 (0,4) 

Weet ik niet, ik heb hier geen of onvoldoende zicht op 1293 214 (17) 

 
Tabel 2B.12  Bent u over het algemeen tevreden over de zorg en ondersteuning die u krijgt van mensen uit uw omgeving? 

  Niet van 
toepassing, ik 

krijg geen 
zorg en 

ondersteuning 
van mensen 

uit mijn 
omgeving 

Heel tevreden Tevreden Tevreden en 
ontevreden 

Ontevreden Heel 
ontevreden 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Bent u over het algemeen tevreden over de zorg 
en ondersteuning die u krijgt van mensen uit uw 
omgeving? 

1471 399 (27) 223 (15) 483 (33) 268 (18) 76 (5) 22 (2) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 
Tabel 2B.13  Kunt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre de hulp en ondersteuning van mensen uit uw netwerk aansluit bij uw wensen?  
              : 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend. 

 N M (SD) Min Max 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre de hulp en ondersteuning van mensen uit uw 
netwerk aansluit bij uw wensen?  1066 6,6  (1,8) 1 10 

 
Tabel 2B.14 In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu de hulp en ondersteuning die u krijgt van mensen uit uw omgeving beoordelen? 

  Niet van 
toepassing, ik 
kreeg een jaar 

geleden nog 
geen 

ondersteuning 

Veel beter 
dan een jaar 

geleden 

Iets beter dan 
een jaar 
geleden 

Ongeveer 
hetzelfde als 

een jaar 
geleden 

Iets slechter 
dan een jaar 

geleden 

Veel 
slechter 
dan een 

jaar 
geleden 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u 
nu de hulp en ondersteuning die u krijgt van 
professionals beoordelen? 

1067 35 (3) 131 (12) 234 (22) 577 (54) 67 (6) 23 (2) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 2C – Zorgsituatie: wat zijn uw wensen en behoeften? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabel 2C.1 Psychische problemen kunnen invloed hebben op verschillende gebieden in uw leven. Op welke aspecten heeft u volgens u zorg en 

ondersteuning nodig van professionals en/of mensen uit uw eigen netwerk?  
  Alleen van 

professionals 
Alleen 
eigen 

omgeving 

Allebei Geen van beide 

 N n (%) n (%) n (%) n(%) 

Sociale contacten 1426 121 (9) 357 (25) 564 (40) 384 (27) 

Dagelijkse bezigheden (vinden of doen van dagbesteding/(on)betaald werk) 1400 244 (17) 164 (12) 430 (31) 562 (40) 

Financiële situatie (schulden, administratie) 1411 281 (20) 211 (15) 177 (13) 742 (53) 

Psychische gezondheid (bijv. omgaan met angst, stemmen, 
levensgebeurtenissen) 1417 585 (41) 67 (5) 520 (37) 245 (17) 

Lichamelijke gezondheid 1417 525 (37) 102 (7) 373 (26) 417 (29) 

Krijgen van de juiste hulpverlening 1406  530 (38) 56 (4) 423 (30) 397 (28) 

Alcohol- en/of druggebruik 1389 113 (8) 31 (2) 102 (7) 1143 (82) 

Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) 1405 89 (6) 96 (7) 88 (6) 1132 (81) 

Huishouden (koken, boodschappen, schoonmaak) 1419 201 (14) 246 (17) 215 (15) 757 (53) 

Seksualiteit en intimiteit 1400 130 (9) 174 (12) 122 (9) 974 (70) 

Anders, namelijk: ______________________________________ 833 33 (4) 12 (1) 28 (3) 760 (91) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 2C.2 Heeft u volgens u meer, minder of andere ondersteuning nodig van professionals?  
 N  n(%) 

Nee, ik heb geen ondersteuning van professionals en daar heb ik ook geen behoefte aan 1470 135 (9) 

Nee, ondersteuning is goed zoals het is 1470 712 (48) 

Ja, meer ondersteuning 1470 282 (19) 

Ja, minder ondersteuning 1470 26 (2) 

Ja, andere ondersteuning 1470 139 (10) 

Ja, andere en meer ondersteuning 1470 159 (11) 

Ja, andere en minder ondersteuning 1470 17 (1) 

 
Tabel 2C.3  Heeft u volgens u meer, minder of andere ondersteuning nodig van mensen uit uw eigen omgeving?  
 N  n(%) 

Nee, ik heb geen ondersteuning van mensen uit mijn omgeving en daar heb ik ook geen behoefte aan 1466 202 (14) 

Nee, ondersteuning is goed zoals het is 1466 695 (47) 

Ja, meer ondersteuning 1466 376 (26) 

Ja, minder ondersteuning 1466 10 (1) 

Ja, andere ondersteuning 1466 68 (5) 

Ja, andere en meer ondersteuning 1466 102 (7) 

Ja, andere en minder ondersteuning 1466 13 (1) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 3 – Overige vragen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabel 3.1 Had u al wel eens gehoord over het GGZ panel?  

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Had u al wel eens gehoord over het GGZ panel?  1474 458 (31) 1016 (69) 

 
Tabel 3.2 Bent u lid van het GGZ panel? 

  Ja Nee 

 N n (%) n (%) 

Bent u lid van het GGZ panel? 445 181 (41) 264 (59) 

 
Tabel 3.3 Wat vindt u van de lengte van deze vragenlijst? 

  Te kort Niet te 
lang, niet 

te kort 

Te lang 

 N n (%) n (%) n (%) 

Wat vindt u van de lengte van deze vragenlijst? 1476 11 (1) 953 (65) 512 (35) 

 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 4 – Extra analyses 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Er is gevraagd naar wie voor welk leefdomein zorg levert (tabel 2A.11). Om deze cijfers in perspectief te plaatsen, zijn de uitkomsten 
voor de zorglevering gekoppeld aan de uitkomsten voor zorgbehoefte (tabel 2C.1). Dit levert tabellen 4.1 op. 
 
Tabel 4.1 De (mis)match tussen zorgbehoefte en zorgverlening: totaal 
 

  Match Mismatch 

  Wil geen 
hulp, krijgt 

geen hulp 

Wil hulp, krijgt 
hulp van de 

gewenste 
zorgverlener1 

Wil hulp, 
krijgt hulp van 

een andere 
zorgverlener1 
dan gewenst 

Wil geen 
hulp, krijgt 

hulp 

Wil hulp, 
krijgt 

geen hulp 

 N n(%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sociale contacten 1375 208 (15) 490 (36) 289 (21) 160 (12) 228 (17) 

Dagelijkse bezigheden (vinden of doen van 
dagbesteding/(on)betaald werk) 1346 417 (31) 318 (24) 224 (17) 122 (9) 265 (20) 

Financiële situatie (schulden, administratie) 1369 631 (46) 337 (25) 122 (9) 88 (6) 191 (14) 

Psychische gezondheid (bijv. omgaan met angst, stemmen, 
levensgebeurtenissen) 1368 147 (11) 674 (49) 318 (23) 82 (6) 147 (11) 

Lichamelijke gezondheid 1373 310 (23) 504 (37) 263 (19) 92 (7) 204 (15) 

Krijgen van de juiste hulpverlening 1358 285 (21) 508 (37) 226 (17) 99 (7) 240 (18) 

Alcohol- en/of druggebruik 1337 1054 (79) 75 (6) 43 (3) 48 (4) 117 (9) 

Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) 1359 1048 (77) 105 (8) 34 (3) 49 (4) 123 (9) 

Huishouden (koken, boodschappen, schoonmaak) 1379 633 (46) 329 (24) 129 (9) 104 (8) 184 (13) 

Seksualiteit en intimiteit 1358 871 (64) 152 (11) 46 (3) 70 (5) 219 (16) 

Anders, namelijk: ________________________________ 563 510 (91) 13 (2) 8 (1) 11 (2) 21 (4) 
 

1. Zorgverlener kan zijn: professionals, mensen uit eigen omgeving, zowel professionals als mensen uit de eigen omgeving. 



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.2 Kunt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre de hulp en ondersteuning van professionals aansluit bij uw wensen? Gecombineerd 
met de vraag: Bent u over het algemeen tevreden over de zorg en ondersteuning die u krijgt van professionals? 

  Rapportcijfer 

 N M (SD) Min Max 

Heel ontevreden 33 2,7 (2,9) 1 10 

Ontevreden 57 3,9 (1,6) 1 7 

Tevreden en ontevreden 340 5,7 (1,2) 1 9 

Tevreden 579 7,1 (0,9) 3 10 

Heel tevreden 286 8,4 (0,9) 3 10 

Totaal 1295 6,8 (1,7) 1  10 
 

Onderzocht middels : Correlatie (Pearson) 
Resultaat  : R=0,76; p<.01 
 
Tabel 4.3 Kunt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre de hulp en ondersteuning van mensen uit uw netwerk aansluit bij uw wensen? 

Gecombineerd met de vraag: Bent u over het algemeen tevreden over de zorg en ondersteuning die u krijgt van mensen uit uw netwerk? 
  Rapportcijfer 

 N M (SD) Min Max 

Heel ontevreden 22 2,8 (2,8) 1 10 

Ontevreden 76 3,5 (1,5) 1 7 

Tevreden en ontevreden 266 5,5 (1,3) 1 9 

Tevreden 479 7,1 (0,9) 4 10 

Heel tevreden 222 8,4 (1,1) 3 10 

Totaal 1065 6,6 (1,8) 1  10 
 

Onderzocht middels : Correlatie (Pearson) 
Resultaat : R=0,77; p<.01  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Voor enkele items zijn subgroep-analyses gedaan. Daar waar de afhankelijke variabele een nominale variabele betreft is de Chi-kwadraat-toets gebruikt, in het geval van 
interval of ratio-variabelen is de T-toets gebruikt. Alleen items waarvoor een statistisch significant toetsresultaat wordt gevonden zijn in het tabellenboek opgenomen. 
Voor de volledigheid wordt hieonder vermeld voor welke items de subgroepen-analyses zijn gedaan. 
 
a. Doet u op dit moment vrijwilligerswerk? 
b. Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan vrijwilligerswerk? 
c. Doet u op dit moment betaald werk? 
d. Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan betaald werk? 
e. Volgt u op dit moment een (vervolg)opleiding of een werkgerelateerde cursus? 
f. Zou u graag zelfstandig willen wonen? 
g. Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? Nee: ik doe geen vrijwilligerswerk en ik heb hier ook geen behoefte aan. 
h. Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? Ja: dit zou ik graag willen doen, ik heb nu geen vrijwilligerswerk. 
i. Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? Ja: ik doe al vrijwilligerswerk en dat wil ik graag blijven doen. 
j. Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? Ja: ik doe vrijwilligerswerk, maar ik zou graag ander/meer/minder vrijwilligerswerk willen doen. 
k. Zou u graag betaald werk willen doen? Nee: ik doe geen betaald werk en ik heb hier ook geen behoefte aan. 
l. Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: dit zou ik graag willen doen, ik heb nu geen betaald werk. 
m. Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe al betaald werk en dat wil ik graag blijven doen. 
n. Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe betaald werk, maar ik zou graag ander/meer/minder betaald werk willen doen. 
o. Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen doen? Nee: ik doe geen werkgerelateerde cursus of opleiding en ik heb hier ook geen behoefte aan. 
p. Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen doen? Ja: dit zou ik graag willen doen, ik volg nu geen cursus of opleiding. 
q. Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen doen? Ja: ik doe al een cursus of een opleiding en dat wil ik graag blijven doen. 
r. Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen doen? Ja: ik doe een werkgerelateerde cursus of een opleiding, maar ik zou graag een andere of 

tweede cursus of opleiding willen doen. 
s. Zou u vaker buitenshuis willen komen of ergens naar toe gaan? 
t. Zou u meer tijd willen besteden aan hobby’s/vrijetijdsactiviteiten buitenshuis? 
u. Zou u meer te doen willen hebben? 
v. Zou u meer contact willen hebben met andere mensen? 
w. Zou u hechter of beter contact willen hebben met andere mensen? 
 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Subgroep: leeftijd. Panelleden t/m 35 jaar jaar versus leden vanaf 55 jaar. 
 
Tabel 4.4c Doet u op dit moment betaald werk? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  252 184 (73) 68 (27) 

Groep vanaf 55 jaar 453 396 (87) 57 (13) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=23,023; p<0,001 
 
Tabel 4.4e Volgt u op dit moment een (vervolg)opleiding of een werkgerelateerde cursus? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  248 198 (80) 50 (20) 

Groep vanaf 55 jaar 445 424 (95) 21 (5) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=41,297; p<.001 
 
Tabel 4.4f Zou u graag zelfstandig willen wonen? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  72 21 (29) 51 (71) 

Groep vanaf 55 jaar 74 41 (55) 33 (45) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=10,283; p<.01 
 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.4h Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? Ja: dit zou ik graag willen doen, ik heb nu geen vrijwilligerswerk. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 194 (77) 57 (23) 

Groep vanaf 55 jaar 452 389 (86) 63 (14) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=8,771; p<0,01 
 
Tabel 4.4i Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? Ja: ik doe al vrijwilligerswerk en dat wil ik graag blijven doen. 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 188 (75) 63 (25) 

Groep vanaf 55 jaar 452 299 (66) 153 (34) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=5,805; p<0,05 
 
Tabel 4.4j Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? Ja: ik doe vrijwilligerswerk, maar ik zou graag ander/meer/minder vrijwilligerswerk willen 

doen. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 217 (86) 34 (14) 

Groep vanaf 55 jaar 452 415 (92) 37 (8) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=5,106; p<0,05 
 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.4k Zou u graag betaald werk willen doen? Nee: ik doe geen betaald werk en ik heb hier ook geen behoefte aan. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 190 (76) 61 (24) 

Groep vanaf 55 jaar 448 133 (30) 315 (70) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=137,005; p<0.001 
 
Tabel 4.4l Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: dit zou ik graag willen doen, ik heb nu geen betaald werk. 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 125 (50) 126 (50) 

Groep vanaf 55 jaar 448 370 (83) 78 (17) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=83,683; p<0,001 
 
Tabel 4.4m Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe al betaald werk en dat wil ik graag blijven doen. 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 215 (86) 36 (14) 

Groep vanaf 55 jaar 448 412 (92) 36 (8) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=6,926; p<0,01 
 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.4n Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe betaald werk, maar ik zou graag ander/meer/minder betaald werk willen doen. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 223 (89) 28 (11) 

Groep vanaf 55 jaar 448 429 (96) 19 (4) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=12,263; p<0,001 
 
Tabel 4.4o Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen doen? Nee: ik doe geen werkgerelateerde cursus of opleiding en ik heb 

hier ook geen behoefte aan. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 186 (74) 65 (26) 

Groep vanaf 55 jaar 446 122 (27) 324 (73) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=137,005; p<0.001 
 
Tabel 4.4p Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen doen? Ja: dit zou ik graag willen doen, ik volg nu geen cursus of 

opleiding. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 111 (44) 140 (56) 

Groep vanaf 55 jaar 446 354 (79) 92 (21) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=142,328; p<0,001 
 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.4q Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen doen? Ja: ik doe al een cursus of een opleiding en dat wil ik graag 
blijven doen. 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 219 (87) 32 (13) 

Groep vanaf 55 jaar 446 423 (95) 23 (5) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=12,737; p<0,001 
 
Tabel 4.4r Zou u graag een werkgerelateerde cursus of een opleiding willen doen? Ja: ik doe een werkgerelateerde cursus of een opleiding, maar ik 

zou graag een andere of tweede cursus of opleiding willen doen. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 237 (94) 14 (6) 

Groep vanaf 55 jaar 446 439 (98) 7 (2) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=8,830; p<0,01 
 
Tabel 4.4s Zou u vaker buitenshuis willen komen of ergens naar toe gaan? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 95 (38) 156 (62) 

Groep vanaf 55 jaar 457 230 (50) 227 (50) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=10,161; p<0,01 
 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.4t Zou u meer tijd willen besteden aan hobby’s/vrijetijdsactiviteiten buitenshuis? 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 92 (37) 159 (63) 

Groep vanaf 55 jaar 457 252 (55) 205 (45) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=22,171; p<0,001 
 
Tabel 4.4u Zou u meer te doen willen hebben? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 122 (49) 129 (51) 

Groep vanaf 55 jaar 455 300 (66) 155 (34) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=20,201; p<0,001 
 
Tabel 4.4v Zou u meer contact willen hebben met andere mensen? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 97 (39) 154 (61) 

Groep vanaf 55 jaar 454 215 (47) 239 (53) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=4,972; p<0,05 
 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.4w Zou u hechter of beter contact willen hebben met andere mensen? 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Groep t/m 35 jaar  251 54 (22) 197 (78) 

Groep vanaf 55 jaar 453 185 (41) 268 (59) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=26,899; p<0,001 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 

Subgroep: cliënt bij een instelling voor GGZ of verslavingszorg. 
 
Tabel 4.5c Doet u op dit moment betaald werk? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen cliënt bij GGZ of VZ 377 277 (73) 100 (27) 

Wel cliënt bij GGZ of VZ 1088 884 (81) 204 (19) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=10,293; p=0,001 
 
Tabel 4.5d Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan betaald werk? 

 N M (SD) 
95%-b.i. 

Ondergrens Bovengrens 

Geen cliënt bij GGZ of VZ 98 27,9 (13,5) 25,19 30,61 

Wel cliënt bij GGZ of VZ 189 22,2 (13,3) 20,25 24,07 
 

Onderzocht middels : T-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : T(285)=3,446; p<0,01 
 
Tabel 4.5m Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe al betaald werk en dat wil ik graag blijven doen. 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen cliënt bij GGZ of VZ 373 303 (81) 73 (19) 

Wel cliënt bij GGZ of VZ 1079 952 (88) 127 (12) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=11,571; p=0,001 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.5s Zou u vaker buitenshuis willen komen of ergens naar toe gaan? 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen cliënt bij GGZ of VZ 378 183 (48) 195 (52) 

Wel cliënt bij GGZ of VZ 1087 455 (42) 632 (58) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=4,901; p<0,05 
 
Tabel 4.5u Zou u meer te doen willen hebben? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen cliënt bij GGZ of VZ 378 235 (62) 143 (38) 

Wel cliënt bij GGZ of VZ 1086 605 (56) 481 (44) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=4,785; p<0,05 
 
Tabel 4.5v Zou u meer contact willen hebben met andere mensen? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen cliënt bij GGZ of VZ 376 181 (48) 195 (52) 

Wel cliënt bij GGZ of VZ 1083 421 (39) 662 (61) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=9,885; p<0,01 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Subgroep: ontvangt de cliënt (F)ACT-zorg of niet? 
 
Tabel 4.6c Doet u op dit moment betaald werk? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen (F)ACT-zorg 698 734 (76) 234 (24) 

Wel (F)ACT-zorg 336 283 (84) 53 (16) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=10,252; p=0,001 
 
Tabel 4.6f Zou u graag zelfstandig willen wonen? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen (F)ACT-zorg 149 52 (35) 97 (65) 

Wel (F)ACT-zorg 59 30 (51) 29 (49) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=4,501; p<.05 
 
Tabel 4.6m Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe al betaald werk en dat wil ik graag blijven doen. 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen (F)ACT-zorg 965 808 (84) 157 (16) 

Wel (F)ACT-zorg 335 302 (90) 33 (10) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=11,571; p=0,001 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.6n Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe betaald werk, maar ik zou graag ander/meer/minder betaald werk willen doen. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen (F)ACT-zorg 965 888 (92) 77 (8) 

Wel (F)ACT-zorg 335 322 (96) 13 (4) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=12,263; p<0,001 
 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Subgroep: ontvangt de cliënt een PGB of niet? 
 
Tabel 4.6c Doet u op dit moment betaald werk? 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen PGB 1284 1004 (78) 280 (22) 

Wel een PGB 176 155 (88) 21 (12) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=9,223; p<0,01 
 
Tabel 4.6d Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan betaald werk? 

 N M (SD) 
95%-b.i. 

Ondergrens Bovengrens 

Geen PGB 267 24,6 (13,8) 22,98 26,31 

Wel een PGB 17 17,9 (9,3) 13,18 22,70 
 

Onderzocht middels : T-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : T(285)=3,446; p<0,01 
 
Tabel 4.6k Zou u graag betaald werk willen doen? Nee: ik doe geen betaald werk en ik heb hier ook geen behoefte aan. 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen PGB 1275 677 (53) 598 (47) 

Wel een PGB 176 78 (44) 98 (56) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=4,776; p<0.05 
  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; p = overschrijdingskans; n.s. = niet significant; 95%-b.i. = 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Tabel 4.6m Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe al betaald werk en dat wil ik graag blijven doen. 
  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen PGB 1275 1093 (86) 182 (14) 

Wel een PGB 176 161 (92) 15 (8) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=4,360; p<0,05 
 
Tabel 4.4n Zou u graag betaald werk willen doen? Ja: ik doe betaald werk, maar ik zou graag ander/meer/minder betaald werk willen doen. 

  Nee Ja 

 N n (%) n (%) 

Geen PGB 1275 1183 (93) 92 (7) 

Wel een PGB 176 171 (97) 5 (3) 
 

Onderzocht middels : Chi-kwadraat-toets (tweezijdig). 
Resultaat  : X2(1)=4,745; p<0,05 
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