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Uitkomst vragenlijst  
Behoefte Bezinningshuis 
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Analyse kwantitatief onderzoek Stichting Het Bezinningshuis 
 
Er heeft een kwantitatief onderzoek plaatsgevonden in mei 2017. Er zijn 29 respondenten. Dit betreft 7 mannen en 22 vrouwen, in de leeftijd tussen de 28 en 70 jaar. 
De respondenten komen uit respectievelijk de provincies: 
3,4% uit Friesland,   10,3% uit Noord Holland,  
10,3% uit Gelderland,  10,3% uit Overijssel, 
10,3% uit Limburg,   17,2% uit Zuid Holland 
10,3% Noord Brabant,  27,6% uit Utrecht. 
Er zijn geen respondenten uit de provincies Drenthe, Flevoland, Groningen en Zeeland. 
 
Er zijn 2 onjuist/onvolledig ingevulde formulieren en om die reden zijn deze niet meegenomen in de analyse. 
 
De respondenten zijn verdeeld in 5 doelgroepen: 
Persoon met een levensbedreigende ziekte    9 
Partner van een persoon met een levensbedreigende ziekte 1 
Familielid van een persoon met een levensbedreigende ziekte 7 
Vriend(in) van een persoon met een levensbedreigende ziekte 4 
Anders, nl. (bijv. personen werkend met zieken)   6 
TOTAAL        27 
 
 
De vragenlijst is opgedeeld naar 5 thema’s te weten: 

1. ‘behoefte’ (is er behoefte?),  
2. ‘naasten’ (met wie?),  
3. ‘voorwaarden’ (waaraan moet het voldoen?),  
4. ‘vorm’ (welke werkvormen aanbieden?) en  
5. ‘geld’ (hoeveel kosten wil men zelf dragen?) 

 
 
 
En verder: 
Aangezien er maar één partner heeft deelgenomen, ziet u op dit onderdeel vaak een volledig percentage staan. 
We hebben de ‘weet het nog niet’ optie ook meegenomen in de resultaten, omdat dit ook potentiële cliënten kunnen zijn. 
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Allereerst brengen we het thema ‘behoefte’ in kaart. De eerste tabel geeft de algemene behoefte weer. De tweede tabel geeft de behoefte per doelgroep weer. De 
derde tabel de behoefte per leeftijdsgroep. De vierde tabel geeft de behoefte per sekse weer. 
 

1. BEHOEFTE 
 
algemeen  

Vraag  Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Mee eens  Helemaal 
mee eens  

Weet ik (nu) 
(nog) niet 

1. Ik heb behoefte aan moment(en) om over mijn eigen (on)sterfelijkheid na te 
denken. 

10,3% 3,4% 48,3% 37,9% 6,9% 

2. Ik heb behoefte om na te denken over wat het voor mij betekent dat ik deze 
ziekte heb of dat mijn naaste deze ziekte heeft. 

3,4% 6,9% 48,3% 41,4% 0% 

3. Ik heb behoefte om na te denken over het naderend sterven van mezelf of 
van mijn naaste. 

3,4% 6,9% 41,4% 31% 17,2% 

4. Ik heb behoefte om na te denken over het leven van mezelf of van mijn 
naaste. 

3,4% 6,9% 37,9% 51,7% 0% 

5. Ik heb behoefte om te praten over wat het voor mij betekent dat ik deze 
ziekte heb of dat mijn naaste deze ziekte heeft. 

3,4% 3,4% 51,7% 37,9% 3,4% 

6. Ik heb behoefte om te praten over het naderend sterven van mezelf of van 
mijn naaste. 

6,9% 3,4% 31% 41,4% 17,2% 

7. Ik heb behoefte om op een andere manier dan praten bezig te zijn met wat 
het voor mij betekent dat ik ziek ben of dat mijn naaste ziek is. 

3,4% 13,8% 31% 37,9% 13,8% 

8. Ik heb behoefte om op een andere manier dan praten bezig te zijn over het 
naderend sterven van mezelf of van mijn naaste. 

13,8% 10,3% 31% 31% 13,8% 

 
 
Doelgroep: 

Vraag  Personen met een 
levensbedreigende 
ziekte 

Partner  Familie  Vriend(in)  Anders  

1. Ik heb behoefte aan moment(en) om over mijn eigen (on)sterfelijkheid 
na te denken. (Zie tabel 1.1) 

100% 100% 70% 50% divers 

2. Ik heb behoefte om na te denken over wat het voor mij betekent dat ik 
deze ziekte heb of dat mijn naaste deze ziekte heeft. (Zie tabel 1.2) 

88,8% 100% 70% 100% 100% 

3. Ik heb behoefte om na te denken over het naderend sterven van mezelf 
of van mijn naaste. (Zie tabel 1.3) 

66,8% 100% 70% 50% 83,3% 

4. Ik heb behoefte om na te denken over het leven van mezelf of van mijn 
naaste. (Zie tabel 1.4) 

90% 100% 85,7% 75% 100% 

5. Ik heb behoefte om te praten over wat het voor mij betekent dat ik deze 
ziekte heb of dat mijn naaste deze ziekte heeft. (Zie tabel 1.5) 

88,8% 100% 85,7% 100% 100% 

6. Ik heb behoefte om te praten over het naderend sterven van mezelf of 
van mijn naaste. (Zie tabel 1.6) 

66,7% 
33,3% weet het nog 
niet 

100% 57% 100% 83,3% 

7. Ik heb behoefte om op een andere manier dan praten bezig te zijn met 
wat het voor mij betekent dat ik ziek ben of dat mijn naaste ziek is. (Zie 
tabel 1.7) 

77,8% 
11,1% weet het nog 
niet 

100% 86% 50% 50% 

8. Ik heb behoefte om op een andere manier dan praten bezig te zijn over 
het naderend sterven van mezelf of van mijn naaste. (Zie tabel 1.8) 

66,7% 
22,2% weet het nog 
niet 

100% 71,4% 50% 50% 
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Leeftijd:  

Vraag  ≤ 30 jaar 31-50 jaar  51-64 jaar  ≥ 65 jaar  

1. Ik heb behoefte aan moment(en) om over mijn eigen (on)sterfelijkheid na te 
denken. (Zie tabel 1.9) 

100% 55,5% 
22,2% weet 
het nog niet 

64,3% 
7,1% weet 
het nog niet 

33,3% 
33,3% weet 
het nog niet 

2. Ik heb behoefte om na te denken over wat het voor mij betekent dat ik deze 
ziekte heb of dat mijn naaste deze ziekte heeft. (Zie tabel 1.10) 

66,7% 100% 85,7% 100% 

3. Ik heb behoefte om na te denken over het naderend sterven van mezelf of 
van mijn naaste. (Zie tabel 1.11) 

66,7% 
33,3% weet 
het nog niet 

66,7% 
22,2% weet 
het nog niet 

78,6% 
7,1% weet 
het nog niet 

66,7% 
33,3% weet 
het nog niet 

4. Ik heb behoefte om na te denken over het leven van mezelf of van mijn 
naaste. (Zie tabel 1.12) 

100% 77,7% 92,9% 100% 

5. Ik heb behoefte om te praten over wat het voor mij betekent dat ik deze 
ziekte heb of dat mijn naaste deze ziekte heeft. (Zie tabel 1.13) 

100% 77,7% 
11,1% weet 
het nog niet 

92,9% 100% 

6. Ik heb behoefte om te praten over het naderend sterven van mezelf of van 
mijn naaste. (Zie tabel 1.14) 

66,7% 
33,3% weet 
het nog niet 

77,7% 
22,2% weet 
het nog niet 

78,6% 
7,1% weet 
het nog niet 
 

66,7% 
33,3% weet 
het nog niet 

7. Ik heb behoefte om op een andere manier dan praten bezig te zijn met wat 
het voor mij betekent dat ik ziek ben of dat mijn naaste ziek is. (Zie tabel 
1.15) 

100% 66,7% 
11,1% weet 
het nog niet 

71,5% 
14,3% weet 
het nog niet 

33,3% 
33,3% weet 
het nog niet 

8. Ik heb behoefte om op een andere manier dan praten bezig te zijn over het 
naderend sterven van mezelf of van mijn naaste. (Zie tabel 1.16) 

100% 55,5% 
22,2% weet 
het nog niet 

64,3% 
7,1% weet 
het nog niet 

33,3% 
33,3% weet 
het nog niet 

 
Sekse:  

Vraag  man vrouw  

1. Ik heb behoefte aan moment(en) om over mijn eigen (on)sterfelijkheid na te 
denken. (Zie tabel 1.17) 

71,4% 
28,6% weet 
het nog niet 

81,8% 

2. Ik heb behoefte om na te denken over wat het voor mij betekent dat ik deze 
ziekte heb of dat mijn naaste deze ziekte heeft. (Zie tabel 1.18) 

85,7% 91% 

3. Ik heb behoefte om na te denken over het naderend sterven van mezelf of 
van mijn naaste. (Zie tabel 1.19) 

71,4% 
14,3% weet 
het nog niet 

72,7% 
18,2% weet 
het nog niet 

4. Ik heb behoefte om na te denken over het leven van mezelf of van mijn 
naaste. (Zie tabel 1.20) 

100% 96,4% 

5. Ik heb behoefte om te praten over wat het voor mij betekent dat ik deze 
ziekte heb of dat mijn naaste deze ziekte heeft. (Zie tabel 1.21) 

71,4% 
14,3% weet 
het nog niet 

95,5% 

6. Ik heb behoefte om te praten over het naderend sterven van mezelf of van 
mijn naaste. (Zie tabel 1.22) 

71,4% 
14,3% weet 
het nog niet 

72,7% 
18,2% weet 
het nog niet 

7. Ik heb behoefte om op een andere manier dan praten bezig te zijn met wat 
het voor mij betekent dat ik ziek ben of dat mijn naaste ziek is. (Zie tabel 
1.23) 

57,2% 
28,6% weet 
het nog niet 

72,7% 
9,1% weet 
het nog niet 

8. Ik heb behoefte om op een andere manier dan praten bezig te zijn over het 
naderend sterven van mezelf of van mijn naaste. (Zie tabel 1.24) 

57,2% 63,7% 
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14,3% weet 
het nog niet 

13,6% weet 
het nog niet 

Op de vraag geen behoefte zijn zeer diverse antwoorden gegeven. Vooral ‘eigen vertrouwde plek het fijnst’ is vaker genoemd. Maar ook dat mensen niet meer in de 
gelegenheid zijn (dus aan huis gebonden). 
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Er zal nu in kaart gebracht worden met wie de geënquêteerden zouden willen praten. Allereerst per sekse, vervolgens per leeftijd 
2. NAASTEN  

 
Sekse: 

Vraag  Man Vrouw   

Antwoord Ja Nee Ja Nee 

Dit zou ik dan graag met partner willen doen (zie tabel 2.1) 42,9% 57,1% 54,5% 45,5% 

Dit zou ik dan graag met gezinsleden doen (zie tabel 2.2) 42,9% 57,1% 40,9% 59,1% 

Dit zou ik dan graag met familie willen doen (zie tabel 2.3) 57,1% 42,9% 45,5% 54,5% 

Dit zou ik dan graag met vrienden willen doen (zie tabel 2.4) 100%  63,6% 36,4% 

Dit zou ik dan graag met collega’s willen doen (zie tabel 2.5) 14,3% 85,7% 18,2% 81,8% 

Dit zou ik dan graag met artsen willen doen (zie tabel 2.6) 14,3% 85,7% 50% 50% 

Dit zou ik dan graag met gelijkgezinden willen doen (zie tabel 2.7) 28,6% 71,4% 45,5% 54,5% 

Dit zou ik dan graag met een professioneel begeleider willen doen (zie tabel 2.8) 42,9% 57,1% 31,8% 68,2% 

 
Leeftijd: 

Vraag  ≤ 30 jaar 31-50 jaar 51-64 jaar ≥ 65 jaar 

Antwoord Ja Nee Ja Nee Ja  Nee Ja Nee 

Dit zou ik dan graag met partner willen doen (zie tabel 2.9) 33,3% 66,7% 44,4% 55,6% 64,3% 35,7% 33,3% 66,7% 

Dit zou ik dan graag met gezinsleden doen (zie tabel 2.10)  100% 55,6% 44,4% 42,9% 57,1% 33,3% 66,7% 

Dit zou ik dan graag met familie willen doen (zie tabel 2.11) 66,7% 33,3% 55,6% 44,4% 50% 50%  100% 

Dit zou ik dan graag met vrienden willen doen (zie tabel 2.12) 66,7% 33,3% 66,7% 33,3% 78,6% 21,4% 66,7% 33,3% 

Dit zou ik dan graag met collega’s willen doen (zie tabel 2.13) 33,3% 66,7% 22,2% 77,8% 14,3% 85,7%  100% 

Dit zou ik dan graag met artsen willen doen (zie tabel 2.14) 66,7% 33,3% 55,6% 44,4% 28,6% 71,4% 33,3% 66,7% 

Dit zou ik dan graag met gelijkgezinden willen doen (zie tabel 2.15) 33,3% 66,7% 66,7% 33,3% 35,7% 64,3%  100% 

Dit zou ik dan graag met een professioneel begeleider willen doen (zie tabel 2.16) 33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 35,7% 64,3% 33,3% 66,7% 
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Er wordt hieronder een analyse gegeven van de voorwaarden waaraan het bezinningshuis zou moeten worden voldaan, onderverdeeld per doelgroep. Allereerst 
wordt in een tabel weergegeven met wie de doelgroep zou willen gaan en waar de plek aan moet voldoen. Vervolgens wordt in de tweede tabel weer gegeven 
hoeveel kilometer men zou willen reizen. Tenslotte wordt in de laatste tabel aangegeven voor hoelang zij willen verblijven. 
 

3. Voorwaarden  
 

Doelgroep: 

Vraag  Personen met een 
levensbedreigende 
ziekte 

Partner  Familie  Vriend(in)  Anders  

1. Ik zou hier graag alleen naar toe willen gaan (Zie tabel 3.1) 55,5% 
22,2% weet het nog 
niet 

100% weet 
het nog niet 

14,3% 
71,4% weet 
het nog niet 

25% 
25% weet 
het nog niet 

25,9% 
37% weet 
het nog niet 

2. Ik zou hier graag samen met een dierbare naar toe willen gaan. (Zie 
tabel 3.2) 

22,2% 
33,3% weet het nog 
niet 

100% weet 
het nog niet 

42,9% 
57,1% weet 
het nog niet 

25% 
25% weet 
het nog niet 

50% 

3. Het is voor mij een voorwaarde dat dit huis in een rustieke omgeving 
staat. (Zie tabel 3.3) 

66,7% 100% 57,2% 
28,6% weet 
het nog niet 

75% 49,2% 
14,8% weet 
het nog niet 

4. Het is voor mij een voorwaarde dat ik daar een plek heb om mij terug te 
trekken. (Zie tabel 3.4) 

77,7% 100% 85,7% 
14,3% weet 
het nog niet 

75% 66,7% 
16,7% weet 
het nog niet 

 
 

Vraag  
Hoeveel kilometer (zie tabel 3.5) 

Personen met een 
levensbedreigende 
ziekte 

Partner  Familie  Vriend(in)  Anders  

< 15 kilometer   14,3%  16,7% 

> 15 kilometer en < 50 kilometer 44,4%  71,4% 25% 50% 

> 50 kilometer en < 100 kilometer 11,1%   25% 16,7% 

> 100 kilometer en < 150 kilometer 11,1% 100%  50% 16,7% 

> 150 kilometer 33,3%  14,3%   

 

Vraag  
Mijn voorkeur gaat uit naar 

Personen met een 
levensbedreigende 
ziekte 

Partner  Familie  Vriend(in)  Anders  

Dagdeel 33,3%    16,7% 

Dag  44,4%  14,3%  16,7% 

Weekend  33,3%  71,4% 50% 16,7% 

Midweek  Is abusievelijk niet verwerkt! 29,2% van de 29 deelnemers heeft midweek 
ingevuld. (Zie survio bestand) 
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In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd aan welke werkvormen behoefte is. allereerst wordt er naar de sekse gekeken. Vervolgens wordt het per doelgroep in kaart 
gebracht. 
 
4 Vorm 
 
Sekse: 

Vraag bezinning d.m.v.  Man Vrouw 

Meditatie (zie tabel 4.1) 28,6% 
28,6% weet het nog niet 

54,6% 
13,6% weet het nog niet 

Groepsgesprek (zie tabel 4.2) 42,9% 
14,3% weet het nog niet 

45,4% 
22,7% weet het nog niet 

Individueel gesprek (zie tabel 4.3) 71,5% 77,3% 
9,1% weet het nog niet 

Wandelen in de natuur (zie tabel 4.4) 100% 77,3% 
9,1% weet het nog niet 

Gezamenlijk maaltijd bereiden (zie tabel 4.5) 42,9% 
28,6% weet het nog niet 

40,9% 
13,6% weet het nog niet 

Favoriete muziek (zie tabel 4.6) 71,4% 68,2% 
13,6% weet het nog niet 

Poëzie (zie tabel 4.7) 42,9% 
28,6% weet het nog niet 

50% 
22,7% weet het nog niet 

Schilderen (zie tabel 4.8) 14,3% 
14,3% weet het nog niet 

50% 
13,6% weet het nog niet 

Boetseren (zie tabel 4.9) 42,9% 
14,3% weet het nog niet 

40,9% 
13,6% weet het nog niet 

Beeldhouwen (zie tabel 4.10) 14,3% weet het nog niet 31,8% 
22,7% weet het nog niet 

 
Doelgroep:  

Vraag bezinning d.m.v. Personen met een 
levensbedreigende 
ziekte 

Partner  Familie  Vriend(in)  Anders  

Meditatie (zie tabel 4.11) 33,3% 
11,1% weet het nog 
niet 

100% 71,4% 
14,3% weet het nog 
niet 

25% 
25% weet het nog 
niet 

50% 
16,7% weet het nog 
niet 

Groepsgesprek (zie tabel 4.12) 55,5% 
11,1% weet het nog 
niet 

100% 42,9% 
42,9% weet het nog 
niet 

25% 
25% weet het nog 
niet 

50% 

Individueel gesprek (zie tabel 4.13) 88,9% 100% 57,1% 
28,6% weet het nog 
niet 

50% 100% 

Wandelen in de natuur (zie tabel 4.14) 88,9% 100% 85,7% 
14,3% weet het nog 
niet 

75% 66,6% 
16,7% weet het nog 
niet 

Gezamenlijk maaltijd bereiden (zie tabel 4.15) 44,4% 
22,2% weet het nog 
niet 

100% 28,6% 
42,9% weet het nog 
niet 

50% 50% 

Favoriete muziek (zie tabel 4.16) 77,8% 100% 42,9%  
28,6% weet het nog 
niet 

75% 66,6% 
16,7% weet het nog 
niet 
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Poëzie (zie tabel 4.17) 44,4% 
22,2% weet het nog 
niet 

100% 28,6% 
42,9% weet het nog 
niet 

25% 
25% weet het nog 
niet 

83,4% 

Schilderen (zie tabel 4.18) 11,1% 
22,2% weet het nog 
niet 

0% 85,7% 
14,3% weet het nog 
niet 

50% 50% 

Boetseren (zie tabel 4.19) 11,1% 
22,2% weet het nog 
niet 

100% 71,4% 
28,6% weet het nog 
niet 

25% 44,4% 
14,8% weet het nog 
niet 

Beeldhouwen (zie tabel 4.20) 11,1% 
22,2% weet het nog 
niet 

0% 57,1% 
28,6% weet het nog 
niet 

25% 16,7% 
33,3% weet het nog 
niet 

 
Bij de open vraag werd er tevens aangeven dat de volgende werkvormen ook interessant zouden kunnen zijn: schrijven, dansen, handvaardigheid, rituelen, foto’s, 
reiki en lichaamswerk. 
 
Tot slot 
Onze dank gaat uit naar degene die mee hebben gewerkt aan deze vragenlijst. Super dat jullie hier tijd voor vrij hebben gemaakt! Het heeft ons heel veel inzichten 
gegeven! Ook willen we Martin hartelijk danken voor het verwerken van de gegevens, zodat er een gedegen analyse gemaakt kon worden.  
 
Amersfoort, 6 september 2017 
Robin en Hilda Zuidam  
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Ten slotte analyseren wij hoeveel kosten men zelf wil dragen. Allereerst wordt dit vanuit de doelgroep bekeken en vervolgens vanuit de leeftijd. 
 
 

5. Geld 
 
Doelgroep: 

Vraag  Personen met een 
levensbedreigende 
ziekte 

Partner  Familie  Vriend(in)  Anders  

Ik ga zeker als zorgverzekeraar het vergoedt 
(tabel 5.1) 

77,8% 
11,1% weet het nog 
niet 

0% 42,9% 
28,6% weet het nog 
niet 

75% 51,8% 
33,3% weet het nog 
niet 

Ik ga zeker als zorgverzekeraar het deels 
vergoedt (tabel 5.2) 

55,5% 
22,2% weet het nog 
niet 

100% 14,3% 
42,9% weet het nog 
niet 

75% 37% 
29,6% weet het nog 
niet 

 
Leeftijd: 

Vraag  ≤ 30 jaar 31-50 51-64 ≥ 65  

Ik ga zeker als zorgverzekeraar het vergoedt 66,7% 
33,3% weet het nog 
niet 

33,3% 
11,1% weet het nog 
niet 

57,2% 
21,4% weet het nog 
niet 

33,3% 
33,3% weet het nog 
niet 

Ik ga zeker als zorgverzekeraar het deels 
vergoedt 

33,3% 
66,7% weet het nog 
niet 

11,1% 
11,1% weet het nog 
niet 

50% 
35,7% weet het nog 
niet 

33,3% 
33,3% weet het nog 
niet 

 
Bij de open vraag hoeveel ze zelf zouden willen betalen werd als maximum bedrag 100 euro genoemd. 
 
 
 
 

 

 

 


