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

Algemene toelichting & legenda bij tabellen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In dit tabellenboek zijn alle aantallen en percentages van de peiling over gemeenten van het panel Psychisch Gezien terug te vinden. Deze 

peiling is in het najaar van 2016 uitgezet onder alle panelleden waarvan het e-mailadres bekend was. 

 
 Aantal deelnemers Totaal aantal benaderde 

panelleden 
Responspercentage 

Aantallen ten tijde van de tiende peiling (2016) 925 1.518 61 

 

 

 

%  =  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 

 

Modus = waarde die het vaakst voorkomt
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 1 – Sociodemografische gegevens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
N n (%)  

Vrouw 922 614 (67) 

Autochtoon 916 807 (88) 

Verblijf psychiatrische instelling 923 31(3) 

Verblijf RIBW 924 60 (7) 

Klachten langer dan 2 jaar 916 882 (96) 

Medicijngebruik 924 786 (85) 

Medicijngebruik op voorschrift van arts 924 774 (84) 

Belemmeringen door medicijngebruik (selectie: de leden die medicijnen gebruiken) 779 569 (73) 

Beperkingen op het gebied van wonen 875 443 (51) 

Beperkingen in het werken of leren 898 794 (88) 

Beperkingen in de sociale contacten 900 710 (79) 

Actuele psychische gezondheid: mentaal ongezond afgelopen 4 weken (gemeten met de MHI-5) 911 661 (73) 

 

  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/g/geestelijke-gezondheid-4.htm
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Tabel 1.2 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 924 519 (56) 

Angsten 924 471 (51) 

Persoonlijkheidsstoornis 924 313 (34) 

Psychosen en/of schizofrenie 924 232 (25) 

Manisch depressieve klachten (bipolaire stoornis) 924 194 (21) 

Eetproblemen 924 139 (15) 

Verslavingsproblemen 924 109 (12) 

Autisme of verwante beperkingen 924 109 (12) 

Meerdere klachten tegelijk 924 665 (72) 

  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
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Tabel 1.3 Algemene gegevens ten tijde van de peiling: leeftijd (gemiddeld) 
 

 
N M (SD) Min Max 

Leeftijd 916 47,5 (11,9) 17 82 

 

 
Tabel 1.4 Algemene gegevens ten tijde van de peiling: leeftijd (leeftijdsklassen) 
 

 
N n (%) 

15 tot 25 jaar 916 21 (2) 

25 tot 35 jaar 916 123 (13) 

35 tot 45 jaar 916 182 (20) 

45 tot 55 jaar 916 305 (33) 

55 tot 65 jaar 916 213 (23) 

65 tot 75 jaar 916 68 (7) 

75 tot 85 jaar 916 4 (1) 

85 jaar en ouder 916 - 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel 2 – Over de gemeenten 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tabel 2.1 Heeft u sinds januari 2015 een verandering ervaren in het ondersteuningsaanbod via de gemeente? 
 

  Ja, er wordt meer 

ondersteuning 
geboden 

Ja, er wordt minder 

ondersteuning 
geboden 

Nee, het is 

hetzelfde gebleven 

Geen mening/weet 

ik niet 

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

Respons 923 92 (10) 144 (16) 274 (30) 413 (45) 

 

 

Tabel 2.2 Mening over de nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeenten en de invloed die de transitie heeft op de 

Persoonlijke situatie 
 

  Zeer 
positief 

Positief Zowel 
positief als 

negatief 

Negatief Zeer 
negatief 

Geen 
mening/weet 

niet 

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

1. Wat vindt u ervan dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn geworden voor de 
ondersteuning bij dagbesteding, begeleid 
en beschermd wonen? 

921 33 (4) 121 (13) 230 (25) 174 (19) 152 (17) 211 (23) 

2. Welke invloed heeft dit op uw 
persoonlijke situatie? 

921 20 (2) 77 (8) 154 (17) 109 (12) 62 (7) 499 (54) 

 
  



  

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; Modus = waarde die het vaakst voorkomt. 
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Tabel 2.3 Heeft u in 2015 of 2016 een aanvraag voor ondersteuning ingediend bij het WMO-loket van de gemeente of het 

sociale wijkteam? Het kan gaan om een nieuwe aanvraag of een aanvraag voor herbeoordeling/verlenging. 

 
 

 N n (%) 

Ja 921 321 (35) 

 

 

Tabel 2.4 De mate van tevredenheid over zaken omtrent de Wmo-aanvraag. 
 

  Heel 
tevreden 

Tevreden Neutraal Ontevreden Heel 
ontevreden 

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

a. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de manier 
waarop er naar u geluisterd werd bij het gesprek over 

uw aanvraag? 

321 62 (19) 109 (34) 81 (25) 42 (13) 27 (8) 

b. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de mate waarin 
degene met wie u het gesprek over uw aanvraag had 
deskundig was om uw behoefte aan zorg en 

ondersteuning in te schatten? 

321 44 (14) 108 (34) 83 (26) 56 (17) 30 (9) 

c. Bent u tevreden met de ondersteuning die u gekregen 

heeft via de gemeente? 

299 50 (17) 109 (37) 68 (23) 40 (13) 32 (11) 
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Tabel 2.5 Nu volgen twee stellingen over de ondersteuning die u krijgt die via de gemeente geregeld is. Kies het 

antwoord dat het meest op u van toepassing is. 
 

  Helemaal 
mee eens 

Mee eens Neutraal Niet mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Geen 
mening 

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

a. Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter 

redden. 

286 64 (22) 115 (40) 48 (17) 28 (10) 27 (9) 4 (1) 

b. Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere 
kwaliteit van leven. 

284 60 (21) 105 (37) 60 (21) 28 (10) 29 (10) 2 (1) 

 

Tabel 2.6 Zou u mee willen praten over de regels en plannen van uw gemeente voor mensen met beperkingen? Denk 

bijvoorbeeld aan eigen bijdragen en de beschikbaarheid van dagactiviteitencentra. 
 

  Ja, ik zou hierover mee 
willen praten 

Ja, ik praat al mee hierover Nee 

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

Respons 921 304 (33) 45 (5) 572 (62) 

 

  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
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Tabel 2.7a Wist u wel of niet dat er onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat? 
 

  Ja, dat wist ik van de 
gemeente 

Ja, dat wist ik op een 
andere manier 

Nee 

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

Respons 921 65 (7) 267 (29) 589 (64) 

 

Tabel 2.7b Gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

 N n (%) 

Het aantal panelleden dat gebruikmaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de 

groep leden die bekend is met onafhankelijke cliëntondersteuning  
332 66 (19) 

Het aantal panelleden dat gebruikmaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de hele 

groep leden die heeft meegedaan aan de peiling (én de vragen over onafhankelijk 

cliëntondersteuning heeft beantwoord) 

921 66 (7) 

 

Tabel 2.7c Behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning 
 

 N n (%) 

Het aantal panelleden dat gebruik had willen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning 

binnen de groep leden zonder onafhankelijke cliëntondersteuning  
854 246 (29) 

 

  



  

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; 
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Tabel 2.8 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 
 

  Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet mee 
eens 

Niet 
eens/niet 

oneens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

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

a. De ondersteuning van mensen met psychische 
aandoeningen is slechter geworden omdat er taken naar 

gemeenten zijn gegaan 

912 31 (3) 66 (7) 351 (39) 293 (32) 171 (19) 

b. De overheveling van taken naar gemeenten heeft geleid 
tot minder vooroordelen over mensen met psychische 
aandoeningen 

912 191 (21) 277 (30) 377 (41) 51 (6) 16 (2) 

c. Gemeenten hechten veel belang aan een goede 
ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen 

912 125 (14) 225 (25) 419 (46) 121 (13) 2 (2) 

d. Gemeenten willen vooral bezuinigen op de taken die zij 
hebben gekregen in de ondersteuning van mensen met 
psychische aandoeningen 

912 30 (3) 62 (7) 350 (38) 297 (33) 173 (19) 

e. Gemeenten weten goed wat de zorgbehoeften zijn van 
mensen met psychische aandoeningen 

912 249 (27) 320 (35) 273 (30) 53 (6) 17 (2) 

f. Doordat gemeenten meer de regie in handen hebben, 
wordt versnippering van de ondersteuning van mensen 
met psychische aandoeningen voorkomen. 

912 159 (17) 262 (29) 401 (44) 66 (7) 24 (3) 

 


