Meer WhatsAppen, meer rust, meer mantelzorg
Ervaringen van senioren in Dordrecht met de coronacrisis

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2

De enquête
De resultaten en opmerkingen

2
5

30 september 2020

1

Bijlage 1 De enquête

De Adviesraad Wmo & Jeugd en de Dordtse Seniorenbonden zijn benieuwd naar uw ervaringen met
de coronacrisis. Is uw leven veranderd? Maakt u zich zorgen?
Uw antwoorden bespreken we met de gemeente Dordrecht.
De uitkomsten van de vragenlijst kunt u lezen in een van de volgende maandbladen.
Algemene informatie
1 Leeftijd ……jaar
2 Geslacht □
M
□
3 Woonsituatie
□ Alleen
□
met partner
4
Lid van □
DSB

V

□

wil niet zeggen

□
woon-zorginstelling
□` KBO
□
PCOB

□

begeleid wonen
□
Anders

Corona algemeen
5
Bent of kent u iemand die corona heeft gehad?
□ Ikzelf
□ Iemand in mijn naaste omgeving
□ Ik ken niemand die corona heeft gehad
6

Wat zijn voor u de belangrijkste veranderingen sinds de coronacrisis?
Mijn (vrijwilligers)werk is
□ verminderd/gestopt
□ hetzelfde gebleven □ meer geworden
□ niet van toepassing
7
Mijn contacten met buren, vrienden en medebewoners zijn
□ verminderd/gestopt □ hetzelfde gebleven
□ meer geworden

□ niet van toepassing

8
Mijn contacten (klein)kinderen en verdere familie zijn
□ verminderd/gestopt □ hetzelfde gebleven
□ meer geworden
toepassing

□ niet van

9
De tijd die ik besteed aan sporten of aan mijn hobby is
□ verminderd/gestopt □ hetzelfde gebleven
□ meer geworden
toepassing

□ niet van

10
□
□
□
□
□
□
□

Welke van de onderstaande stellingen zijn op u van toepassing?
Mijn hulpverleners werken op afstand of komen niet/minder
Ik heb meer zorgen over mijn eigen gezondheid
Ik kom (veel) minder buiten
Ik heb meer rust en voel minder druk van de buitenwereld
Ik voel me eenzamer
Ik heb (professionele) hulp gezocht omdat ik me erg eenzaam voel(de)
Anders, namelijk

Hulp tijdens corona
11
Voor de coronacrisis maakte ik gebruik van:
□ Huishoudelijke hulp
□ Dagbesteding
□ Hulp van familie/vrienden (mantelzorg)
□ Drechthopper/wijkhopper
□ Bus en/of trein
□ Individuele begeleiding
□ Wijkverpleging
□ Niet van toepassing
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12
□
□
□
□
□
□
□
□
13

Nu, tijdens de coronacrisis, maak ik gebruik van:
Huishoudelijke hulp
Dagbesteding
Hulp van familie/vrienden (mantelzorg)
Drechthopper/wijkhopper
Bus en/of trein
Individuele begeleiding
Wijkverpleging
Niet van toepassing

Ik maak door de coronacrisis meer/minder/geen gebruik van:
Huishoudelijke hulp
□ Meer □ Minder □ Geen
□ Niet van toepassing
Dagbesteding
□ Meer □ Minder □ Geen
□ Niet van toepassing
Hulp van familie/vrienden
□ Meer □ Minder □ Geen
□ Niet van toepassing
Drechthopper/wijkhopper
□ Meer □ Minder □ Geen
□ Niet van toepassing
Bus en/of trein
□ Meer □ Minder □ Geen
□ Niet van toepassing
Individuele begeleiding
□ Meer □ Minder □ Geen
□ Niet van toepassing
Wijkverpleging
□ Meer □ Minder □ Geen
□ Niet van toepassing

Als u door de coronacrisis minder of geen gebruik meer maakt van bepaalde hulp/diensten,
kunt u dan aangeven door wie deze keuze is gemaakt?
14
Huishoudelijke hulp. Stopgezet of verminderd door:
□ Uzelf
□Gemeente
□Zorgorganisatie
□Niet van toepassing
15
□

Dagbesteding. Stopgezet of verminderd door:
Uzelf
□Gemeente
□Zorgorganisatie

□Niet van toepassing

16 Hulp van familie/vrienden (mantelzorg). Stopgezet of verminderd door:
□ Uzelf □familie/vrienden
□Niet van toepassing
17 Drechthopper/wijkhopper. Stopgezet of verminderd door:
□ Uzelf □Gemeente
□Stroomlijn
□Niet van toepassing
18 Individuele begeleiding. Stopgezet of verminderd door:
□ Uzelf □Gemeente
□Zorgorganisatie
□Niet van toepassing
19 Wijkverpleging. Stopgezet of verminderd door:
□ Uzelf □Gemeente
□Zorgorganisatie

□Niet van toepassing

20 Zijn er diensten die in eerste instantie zijn stopgezet, maar inmiddels weer (deels) zijn opgepakt?
□ Nee
□ Ja, namelijk:
□
Huishoudelijke hulp
□
Dagbesteding
□
Hulp van familie/vrienden (mantelzorg)
□
Drechthopper/wijkhopper
□
Individuele begeleiding
□
Wijkverpleging
21 Heeft u tijdens de coronacrisis (extra) hulp of ondersteuning aangevraagd, zoals hulp bij het
huishouden, hulp van familie, etc.
□ Nee
□ Ja, namelijk
Wanneer u op bovenstaande vraag nee hebt beantwoord, mag u vraag 22 overslaan
22
□

De aanvraag van hulp of ondersteuning verliep soepel
Helemaal oneens
□Oneens
□Neutraal

□Eens □Helemaal eens
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23
□

Bent u bekend met het Licht voor Dordt?
Nee
□
Ja

□

Maakt u gebruik van de diensten van Licht voor Dordt?
Nee
□
Ja, namelijk

□

Bent u bekend met #SSDhelpt?
Nee
□
Ja

□

Maakt u gebruik van de diensten van #SDDhelpt?
Nee
□
Ja, namelijk

24

25

26

Stellingen Kruis het antwoord aan dat voor u het meest van toepassing is
27
□

Ik ben bang om het coronavirus te krijgen
Helemaal oneens
□Oneens
□Neutraal

□

Ik vind het fijn om te WhatsAppen of beeldbellen met de (klein)kinderen, familie en vrienden
Helemaal oneens
□Oneens
□Neutraal
□Eens □Helemaal eens

□

Ik vind het fijn om te beeldbellen met (zorg)professionals
Helemaal oneens
□Oneens
□Neutraal
□Eens □Helemaal eens

□

Ik vind de kwaliteit van leven verslechterd door de coronacrisis
Helemaal oneens
□Oneens
□Neutraal
□Eens □Helemaal eens

□

Ik houd mij gaandeweg minder strikt aan de richtlijnen van het RIVM
Helemaal oneens
□Oneens
□Neutraal
□Eens □Helemaal eens

28

29

30

31

□Eens □Helemaal eens

Mantelzorg De volgende vragen gaan over mantelzorg.
Als u GEEN mantelzorger bent, kunt u deze vragen overslaan
32
□
□
□
□
□

Voor wie bent u mantelzorger?
Voor mijn partner
Voor een familielid
Voor een vriend of vriendin
Voor een buurman of buurvrouw
Iemand anders, namelijk...

□

Kunt u uw taken als mantelzorger ondanks de coronacrisis gewoon nog blijven uitvoeren?
Ja
□Nee, want….

33

Kruis het antwoord die voor u het meest van toepassing is
34
□

Door de coronacrisis zijn mijn mantelzorgtaken toegenomen
Helemaal oneens
□Oneens
□Neutraal
□Eens □Helemaal eens

□

Door de coronacrisis zijn mijn mantelzorgtaken zwaarder geworden
Helemaal oneens
□Oneens
□Neutraal
□Eens □Helemaal eens

35

Tot slot
Heeft u behoefte aan persoonlijk contact? Vul dan uw naam en telefoonnummer in.
Een van de bestuursleden van uw seniorenbond neemt contact met u op.
Naam……..
Telefoonnummer………
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Bijlage 2 De resultaten
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Mijn kinderen doen de boodschappen
De contacten zijn meer op afstand. Mijn kinderen hebben de boodschappen gedaan.
Dankbaar, als je weet van vervolgen van christenen en vluchtelingen. Ik mis vragen over fysiotherapie.
Deze werd gestopt. Zeer veel pijn en moeite met bewegen. Ook de pedicure werd gestopt. Fysio en
pedicure zijn pas na 13 mei weer begonnen. Gelukkig hielp een vriendin. Mijn familie heeft de
boodschappen gedaan. Wie niet online was, miste belangrijke informatie. Ring af met handen wassen.
Velen gaven mij gelijk, maar eerst waarschuwde niemand.
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Ik maak mij zorgen over mijn gezondheid, maar dat komt niet door corona. Mijn familie doet de
boodschappen.
ik kan niet zeggen dat ik eenzaam ben, maar ik mis de knuffels van mijn kinderen en kleinkinderen
De slogan is:' Eerst de kwetsbaarste en ouderen!"

Wij merken daar niets van!

ik heb geen mobiel of computer
Ik mis regelmaat in de week- en dagindeling. Ik mis sociale contacten van de kerk en bijbelstudie,
gebedskring. Ik mis de uitjes van de PlusBus. Tijdens de coronacrisis heb ik fysiotherapie aangevraagd
vanwege toegenomen klachten.
mijn leven is gewoonlijk als voorheen
ik kom veel minder de deur uit, maar wel (veel) in de tuin.
ik heb tijdens de coronacrisis een Wlz-indicatie aangevraagd.
mijn familie heeft de boodschappen gedaan
3 jaar mantelzorger geweest voor mijn vrouw. Zij is in januari overleden. Alleen doen in de week mijn
schoondochters boodschappen.
alles is zo saai geworden
WhatsAppen of beeldbellen niet van toepassing.
Mijn kinderen hebben de boodschappen gedaan
Ik had genoeg te doen, hobby's, handwerken, puzzelen, computer, foto's. Gelukkig heb ik mijn geloof,
gebed, bijbel en de EO-programma's. God zorgt voor mij en Jezus is mijn goede herder!
mijn familie heeft boodschappen gedaan
WhatsAppen of beeldbellen niet van toepassing.
WhatsAppen of beeldbellen niet van toepassing.
Mijn familie heeft de boodschappen gedaan. Zelf heb ik geen internet, ik kan dus ook niet beeldbellen.
Wordt daar wel rekening mee gehouden? (te oud)
de rust en meer hulp aan elkaar, was gewoon fijn.
Ik heb zorgen over mijn vrijheid omdat de politiek corona misbruikt om onnodige beperkende
maatregelen af te dwingen. Met onvoldoende wetenschappelijk bewijs.
ik heb ivm mijn gezondheid meer huishoudelijke hulp nodig, 4 uur per twee weken! hulp bij vervoer en
boodschappen
ik kan niet WhatsAppen of beeldbellen
ik doe boodschappen voor 90-plussers
ik heb wel mantelzorg gegeven, maar in verminderde mate: erg moe.
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ik ben een blij mens
Doordat ik in het bestuur van de bewonersvereniging zit, hebben wij veel voor de bewoners die
problemen hadden, gedaan. We hadden daardoor zelf minder problemen. Gewoon zelf geen tijd voor.
Het was gewoon mooi om te doen.
ik mis het zwemmen met de groep en klaverjassen in groepsverband
ik ben weer gaan borduren
mijn familie heeft de boodschappen gedaan
De politiek actiever benaderen voor de belangen van senioren.
Tijdens de coronacrisis is mijn echtgenote gevallen en kan niet meer lopen en heeft Parkinson
ik ga wel alleen wandelen en naar musea en mijn dochter deed af en toe boodschappen.
We voelen weinig verschil met eerst. en we WhatsAppen of beeldbellen niet.
Ik ben mantelzorger voor mijn man. Dus ik moet goed op mezelf letten.
kleindochter bood zelf aan boodschappen voor mij te doen in de supermarkt.
Ik kom heel veel buiten. Lekker rustig fietsen, grote afstanden. Ik heb geen smartphone, kan dus ook
niet WhatsAppen.
Ik woon alleen, maar voel mij niet eenzaam. Ik heb genoeg dingen die ik kan doen.
tijdens de coronacrisis heb ik gebruik gemaakt van de maaltijdservice van de Merwelanden en van mijn
zoon
ik maak nu gebruik van eigen vervoer ipv bus/trein
ik ben toe aan vakantie, twee vakanties zijn geannuleerd.
mijn sociale contacten , leven, sport behoorlijk verminderd , heb ik wel problemen mee, spontaan leven
Vraag over iemand kennen met Corona mist mogelijkheid dat je wel iemand kent, maar niet in naaste
omgeving. Aanvraag wijkverpleging (of Drechthopper) kan samenvallen met Corona, maar hoeft geen
direct verband te zijn
Ik vind het een enige wereld geworden. Ik ben van aard vrolijk en spontaan, nu moet ik constant op je
tellen passen. Ik voel me verschrikkelijk afgeremd worden.
deze enquête: zeer relevant en waardevol! veel succes met de verwerking! dank!
Bij een paar vragen moest ik toch antwoorden, terwijl het nvt is. Bij beeldbellen met professionals.
Antwoorden daardoor niet te gebruiken.
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