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Samenvatting (1/2) 

• Voor 4 van de 10 mensen met reuma (die zorg/hulp nodig hebben) is het niet duidelijk waar en hoe ze zorg en/of hulp 

bij de gemeente moeten aanvragen. De oplossing die hiervoor het vaakst gegeven wordt is betere communicatie en 

informatieverstrekking (19%) vanuit de gemeente.  

 

• 7 op de 10 mensen met reuma weet niet dat ze recht hebben op cliëntondersteuning vanuit de gemeente. Een kwart 

van de mensen met reuma die niet bekend zijn met cliëntondersteuning, geeft aan hier wel behoefte aan te hebben.  

 

• Maar 1 op de 10 mensen met reuma vindt dat de zorg- en hulpverleners binnen de gemeente voldoende kennis over 

reuma hebben. Een kwart vindt dat ze niet genoeg kennis hebben. De oplossing die het meest genoemd wordt om de 

kennis over reuma binnen de gemeente te vergroten is: beter voorlichten/opleiden personeel (24%).  

Zorg- en hulpverlening vanuit de gemeente 
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Samenvatting (2/2) 

• Driekwart van de mensen met reuma weet niet of hun gemeente voorzieningen/vergoedingen biedt voor sport en 

beweging. 1 op de 10 geeft aan dat de gemeente dit wel aanbiedt, een zesde geeft aan dat de gemeente dit niet 

aanbiedt.  

 

• Ruim driekwart van de mensen met reuma die aangeven dat hun gemeente niets aanbiedt op sportgebied en bijna twee 

derde van de mensen met reuma die aangeven dit niet te weten, zeggen interesse te hebben in 

voorzieningen/vergoedingen voor sporten en bewegen.  

Sport en bewegen 

• Wanneer mensen met reuma wordt gevraagd een oproep te doen aan de gemeente, wordt ‘geeft de hulp/zorg die 

nodig is’ het meest genoemd.   

Oproep aan de gemeenteraad 
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Ruim 4 op de 10 mensen met reuma geeft aan zorg en/of 

ondersteuning nodig te hebben vanwege reuma. 

A02. Heeft u vanwege uw reuma zorg of ondersteuning nodig? Basis: alle respondenten n=2.228 

• Bijna de helft van de mensen met 

reuma geeft aan geen zorg of 

ondersteuning nodig te hebben 

vanwege reuma. 

• Vrouwen geven vaker aan wel 

zorg en/of ondersteuning nodig te 

hebben vanwege reuma dan 

mannen (46% vs. 25%). 

• Mannen geven juist vaker aan 

geen zorg en/of ondersteuning 

nodig te hebben dan vrouwen 

(65% vs. 45%). 

 

 

Zorg/ondersteuning nodig vanwege reuma 

43%

48%

9%
Ja

Nee

Weet ik niet
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De meeste mensen met reuma hebben behoefte aan 

huishoudelijke hulp, een fysio- of oefentherapeut en/of een 

medisch specialist. 

• Mensen met reuma ouder dan 50 geven vaker aan een invalideparkeerkaart nodig te hebben (43%).  

• Mensen met reuma ouder dan 65 geven vaker aan behoefte te hebben aan aanvullend openbaar vervoer (20%). 

• Mannen geven vaker aan dan vrouwen een invalideparkeerkaart nodig te hebben (49% vs. 38%).  

• Vrouwen geven vaker aan dan mannen huishoudelijke hulp (78% vs. 50%) en een fysio- of oefentherapeut (66% vs. 55%) nodig te hebben. 

 

A03. Welke zorg of ondersteuning heeft u vanwege uw reuma nodig? Basis: mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben n=952 
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Voor 4 van de 10 mensen met reuma is het niet duidelijk waar 

ze zorg bij de gemeente moeten aanvragen.  

A04. Is het voor u duidelijk waar en hoe u de zorg die u nodig heeft bij de gemeente moet aanvragen? 

A05. Waar loopt u tegenaan bij uw zorgaanvraag? 

Basis A04: mensen die zorg/ondersteuning nodig hebben of dit niet weten n=1.152 

Basis A05: mensen voor wie het onduidelijk is waar en hoe ze zorg/ondersteuning bij de gemeente moeten aanvragen n=316 

• Voor mensen met reuma van 18-34 jaar (67%) en 35-49 jaar (53%) is het vaker niet duidelijk waar ze zorg en/of ondersteuning bij de gemeente moeten aanvragen.  

• Andere barrières zijn: niet weten wat er allemaal aangevraagd kan worden, bureaucreatie, onbegrip en überhaupt niet weten dat zorg/ondersteuning aanvragen bij de gemeente 

mogelijk is.  

 

Barrières bij zorgaanvraag 
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Is het duidelijk waar en hoe zorg/ondersteuning bij gemeente 

aangevraagd moet worden? 
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Om de zorgaanvraag bij de gemeente te versoepelen, worden 

de volgende ideeën genoemd:   

• De helft van de mensen met reuma voor wie de zorgaanvraag onduidelijk is, weet niet hoe dit verbeterd kan worden. 

• Andere suggesties om de zorgaanvraag te versoepelen zijn o.a.: meer begrip/serieus nemen, meer deskundigheid/experts en 1 aanspreekpunt.  

• Mensen met reuma tussen de 18-34 jaar (26%), tussen de 35-49 jaar (27%) en tussen de 50-64 jaar (20%) geven vaker aan dat de communicatie en informatieverstrekking moet 

worden verbeterd dan mensen met reuma ouder dan 65 (8%). 

• 65+’ers geven vaker aan geen idee te hebben hoe de zorgaanvraag kan worden versoepeld (61%) dan mensen met reuma die jonger zijn.  

 

 
A06. Heeft u een idee hoe de gemeente de aanvraag voor zorg en ondersteuning voor u makkelijker kan maken? 

Basis: mensen voor wie het onduidelijk is waar en hoe ze 

zorg/ondersteuning bij de gemeenten moeten aanvragen n=316 

19%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

13%

1%

54%

0% 20% 40% 60%

Betere communicatie/informatieverstrekking

Meer begrip/serieus nemen

Meer deskundigheid/expert

1 aanspreekpunt

Meer luisteren

Vriendelijker zijn

Kortere wachttijden

Anders

Weet niet

Ik heb geen idee



8 © GfK 21 februari 2018 | 579124 Raadpleging achterban GR-2018 

7 op de 10 mensen met reuma weet niet dat ze recht hebben op 

cliëntondersteuning. 

A07. Wist u dat u recht heeft op advies en hulp bij het regelen van praktische zaken rondom uw 

zorg (cliëntondersteuning)? Basis: mensen die zorg/ondersteuning nodig hebben of dit niet weten n=1.152 

• 35-49 jarigen geven vaker aan 

niet bekend te zijn met 

cliëntondersteuning (80%). 

• 65+’ers geven vaker aan wel 

bekend te zijn met 

cliëntondersteuning (39%). Toch 

is ook hier de meerderheid niet op 

de hoogte van het recht op advies 

en hulp bij praktische zaken 

rondom zorg.  

 

 

30%

70%

Ja

Nee

Wist u dat u recht op advies en hulp heeft bij het regelen van praktische zaken rondom zorg 

(cliëntondersteuning)? 
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Een kwart van de mensen met reuma die niet bekend is met 

cliëntondersteuning, heeft hier wel behoefte aan. 

Respondenten wel bekend met cliëntondersteuning (n=346) 

A08. Heeft u behoefte aan cliëntondersteuning om u te helpen bij uw zorgaanvraag? Basis: mensen die zorg/ondersteuning nodig hebben of dit niet weten n=1.152 

• Mensen met reuma die niet bekend zijn met cliëntondersteuning geven vaker aan hier wel behoefte aan te hebben (26% vs. 18%) en niet te weten of ze hier behoefte aan hebben 

(50% vs. 16%) dan mensen met reuma die hier wel bekend mee zijn.  

• Jongeren (18-34 jaar) geven vaker aan wel behoefte te hebben aan cliëntondersteuning (43%) dan mensen met reuma die ouder zijn. 

• 65+‘ers geven vaker aan geen behoefte te hebben aan cliëntondersteuning (45%) dan mensen met reuma die jonger zijn.    

 

Respondenten niet bekend met cliëntondersteuning (n=806) 

Heeft u behoefte aan cliëntondersteuning bij uw zorgaanvraag? 

18%

65%

16%
Ja

Nee

Weet ik niet

26%

24%

50%

Ja

Nee

Weet ik niet
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Maar 1 op de 10 mensen met reuma vindt dat de zorg- en 

hulpverleners binnen de gemeente voldoende kennis over 

reuma hebben.  

A09. Vindt u dat de zorg- en hulpverleners waarmee u binnen uw gemeente contact heeft genoeg kennis hebben over reuma en wat dit 

betekent voor uw dagelijks leven? 

Basis: mensen die zorg/ondersteuning 

nodig hebben of dit niet weten n=1.152 

• Een kwart van de mensen met 

reuma vindt dat hulpverleners niet 

genoeg kennis hebben over 

reuma.  

• De helft van de mensen met 

reuma die zorg en/of 

ondersteuning nodig hebben, 

heeft geen contact met de 

gemeente.  

• Vrouwen vinden vaker dan 

mannen dat zorg- en hulp 

verleners van de gemeente niet 

voldoende kennis hebben (27% 

vs. 16%). 

 

 

Hebben de zorg- en hulpverleners binnen uw gemeente voldoende kennis over reuma?  

10%

25%

15%

50%

Ja

Nee

Weet ik niet

Ik heb geen contact met zorg- of
hulpverleners van de gemeente
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Om de kennis over reuma binnen de gemeente te vergroten 

wordt betere opleiding van personeel het meest genoemd. 

• Een ander idee wat vaak naar voren komt is deskundigen inhuren.  

• Mensen met reuma uit grote gemeenten (100.000+ inwoners) noemen vaker het idee deskundigen inhuren (20%) dan mensen met reuma uit kleine gemeenten (11%). 

• 4 op de 10 mensen met reuma die vinden dat zorg- en hulpverleners van de gemeente niet genoeg kennis hebben, heeft geen idee hoe deze kennis vergroot kan worden.  

 

A10. Heeft u een goed idee hoe we ervoor kunnen zorgen dat er binnen uw gemeente meer kennis is over reuma? 
Basis: mensen die vinden dat zorg- en hulpverleners 

van de gemeente niet genoeg kennis hebben n=284 
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Beter opleiden/voorlichten van personeel

Deskundigen inhuren

Meer bekendheid over (verschillende vormen van) reuma

Beter luisteren

In gesprek gaan met personen met reuma
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78%

8%

14%

63%

12%

25%

0% 50% 100%

Ja, daar heb ik interesse in

Nee, ik heb daar geen
interesse in

Weet ik niet

Geen voorziening Weet niet

22%

28%

45%

5%

0% 50% 100%

Ja, ik maak hier gebruik
van

Nee, maar ik heb hier wel
interesse in

Nee, en ik heb hier ook
geen interesse in

Weet ik niet

Driekwart van de mensen met reuma weet niet of hun 

gemeente voorzieningen biedt voor sport of bewegen. 

 
Biedt uw gemeente voorzieningen voor 

aangepast sporten?  

A11. Biedt uw gemeente voorzieningen en/of vergoedingen voor sporten/bewegen voor mensen met een beperking? 

A12a. Maakt u hier zelf gebruik van? 

A12b. Als uw gemeente deze voorzieningen en/of vergoedingen wel zou bieden,  

zou u daar dan gebruik van willen maken? 

Basis A11: alle respondenten n=2.228 

Basis A12a: mensen die aangeven dat hun gemeente voorzieningen/vergoeding biedt n=247 

Basis A12b: gemeente biedt geen voorzieningen/vergoeding n = 358 / respondenten die het 

niet weten n = 1623 

 

• Ruim driekwart van de mensen met reuma die aangeven dat hun gemeente niets aanbiedt op sportgebied en bijna twee derde van de mensen met reuma die aangeven dit niet te 

weten, zegt interesse te hebben in voorzieningen/vergoedingen voor sporten en bewegen.  

• Wanneer er niets aangeboden wordt of dit niet bekend is, geven mensen met reuma uit grote gemeenten vaker aan interesse in voorzieningen/vergoedingen voor sport en 

beweging te hebben dan mensen met reuma in kleine gemeenten (69% vs. 64%). 

 

Maakt u hier gebruik van? Heeft u hier interesse in? 

11%

16%

73%

Ja Nee Weet ik niet

Respondenten die aangeven dat hun gemeente 

voorzieningen/vergoedingen biedt 
Respondenten die aangeven dat hun gemeente geen 

voorzieningen/vergoedingen biedt of dit niet weten 
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De meest genoemde oproep aan de nieuwe gemeenteraad is: 

‘Geef de hulp/zorg die nodig is!’ 

Oproep aan nieuwe gemeenteraad 

• Andere oproepen die vaak worden genoemd zijn: ‘meer/betere vergoedingen’, ‘betere inrichting algemene ruimte’ en ‘meer duidelijkheid/communiceren’.  

• De helft van de mensen met reuma wil geen oproep doen aan de nieuwe gemeenteraad. 

 

 

A15. Welke oproep zou u willen doen aan uw nieuwe gemeenteraad? Basis: alle respondenten n=2.228 
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Onderzoeksverantwoording 

Methode Steekproef 

Veldwerk 

Online vragenlijst 

20 vragen 

5 minuten 

Tevredenheid en kennis van mensen met reuma met zorg 

vanuit de gemeente 

26 december 2017 t/m 22 januari 2018 

3958 uitnodigingen op het Reumafonds panel 

Compleet ingevulde vragenlijsten: 

Reumafonds panel: 1.282 

Open link: 946 

 
32% (Reumafonds panel) 

Data is verzameld via het Reumafonds panel en een open link die 

verspreid is door het Reumafonds 

Personen met reuma 
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GfK en kwaliteit 

GfK heeft kwaliteit hoog in het vaandel. GfK werkt volgens vaste procedures en leidt medewerkers op om op juiste wijze onze 

producten diensten te leveren. Op die manier garanderen we de beste kwaliteit.  

 

• GfK hanteert een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van 

• ISO 9001:2015 (de standaard voor een kwaliteitsmanagementsysteem) 

• ISO 20252:2012 (de standaard voor het uitvoeren van marktonderzoeksprojecten en kwaliteitsbewaking in het 

algemeen binnen marktonderzoekbureaus) en 

• ISO 26362:2009 (de standaard voor het opzetten en exploiteren van acces-panels). 

• Internationaal is GfK lid van de ICC / ESOMAR (The World Association of Research Professionals), dit is de 

overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus.  

• Op lokaal niveau is GfK lid van de MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Dit is een 

vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing 

Intelligence en Beleidsonderzoek.  

• GfK volgt de gedragscode voor onderzoek en statistiek, handelt strikt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(wpb) en is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

 


