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Figuur 1. Het afgelopen jaar mantelzorg
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spreekuur van het (toekomstige) centrum jeugd en gezin
(cjg) in de eigen gemeente willen stellen. Zeventien procent
zou de vragen telefonisch willen stellen en 18% wil zijn/
haar vragen het liefst via e-mail of een e-consult stellen.
Elf procent zou eventuele vragen niet aan een deskundige
stellen (figuur 2).
Figuur 2. Manieren van opvoedingsvragen stellen
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Vier op de tien volwassenen hebben
onlangs contact gehad met huisarts
In de twee maanden voorafgaand aan de enquête heeft 37%
van de Flevolandse volwassenen voor zichzelf contact gehad
met de huisarts. Meer vrouwen (42%) dan mannen (33%)
hebben contact gehad met de huisarts.
In het afgelopen jaar heeft 73% van de ondervraagden
contact gehad met de huisarts.
De top 3 van andere zorgverleners waar in het afgelopen jaar
contact mee is geweest ziet er als volgt uit:
• Tandarts of mondhygiëniste		

79%

• Medisch specialist			35%
• Fysio-, ergo-, of oefentherapeut

25%

Volwassenen tevreden over telefonische
bereikbaarheid van de huisarts
De telefonische bereikbaarheid voor het maken van
een afspraak bij de huisarts wordt door 73% van de
geënquêteerden als (zeer) goed beoordeeld, negen procent
vindt de bereikbaarheid onvoldoende.
Ongeveer zeven op de tien volwassenen geven aan snel
terecht te kunnen op het spreekuur van de huisarts, acht
procent vindt de snelheid waarmee ze terecht kunnen
onvoldoende.
De telefonische bereikbaarheid van de huisarts tijdens het
telefonisch spreekuur wordt door tweederde (zeer) goed
gevonden, tien procent vindt dit onvoldoende.

Urkers actief als vrijwilligers
In tabel 1 is aangegeven welke gemeenten er in
positieve of negatieve zin uitspringen. Een duim
omhoog geeft aan dat een gemeente op dit onderwerp
in vergelijking met andere gemeenten gunstig scoort.
Een duim omlaag geeft een ongunstige scoring aan.
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Tabel 1. Vrijwilligerswerk naar gemeente

Vrijwilligerswerk

In Almere en Lelystad zijn de laagste percentages
vrijwilligers te vinden, op Urk het hoogste percentage.
In tabel 2 is de medische zorg naar gemeente
weergegeven. Een plus geeft aan dat er meer
volwassen in deze gemeente, in vergelijking met
andere Flevolandse gemeenten, gebruik maken van
een zorgverlener. Een min geeft aan dat er minder
volwassenen in deze gemeente, in vergelijking
met andere gemeenten, gebruik maken van een
zorgverlener.
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Tabel 2. Zorggebruik naar gemeente (afgelopen jaar)
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Meer volwassenen in Almere dan in andere Flevolandse
gemeenten hebben het afgelopen jaar contact gehad
met hun huisarts of met een medisch specialist. Op
Urk hebben relatief weinig volwassenen een bezoek
gebracht aan de tandarts. In Zeewolde werd de fysio-,
ergo-, of oefentherapeut het meest bezocht.

Meer hoogopgeleiden geven informele zorg
In tabel 3 is per onderwerp aangegeven welk
opleidingsniveau er in positieve of negatieve zin
uitspringt. Een duim omhoog geeft aan dat mensen met
dit opleidingsniveau op dit onderwerp in vergelijking
met de andere opleidingsniveaus gunstig scoren. Een
duim omlaag geeft een ongunstige scoring aan.
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Tabel 3. Informele zorg naar opleidingsniveau
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Meer hoogopgeleiden dan laagopgeleiden geven
mantelzorg en doen vrijwilligerswerk.
In tabel 4 is de medische zorg naar opleidingsniveau
weergegeven. Een plus geeft aan dat er meer volwassen
met dit opleidingsniveau, in vergelijking met andere
opleidingsniveaus, gebruik maken van een zorgverlener.
Een min geeft aan dat er minder volwassenen met
dit opleidingsniveau, in vergelijking met andere
opleidingsniveaus, gebruik maken van een zorgverlener.
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Tabel 4. Zorggebruik naar opleidingsniveau
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Het percentage mensen dat mantelzorg geeft is over de
jaren heen redelijk stabiel gebleven, op een uitschieter
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tandarts is dit precies andersom.
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Tabel 5. Informele zorg door de jaren heen
Het tabellenboek volwassenenenquête 2009 is apart
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Om te kunnen vergelijken met voorgaande jaren zijn van 2009 alleen de
gegevens van 24-54 jarigen gebruikt.

