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Beste heer/mevrouw, 

Hoe ervaren inwoners met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers hun kwaliteit 

van leven in uw gemeente?  Hoe ervaren zij hun gezondheid en hoe waarderen zij hun omgeving en 

zorg? Lees het in de bijgevoegde rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl.  

In veel verkiezingsprogramma’s zullen wensen staan over het realiseren van een fijne gezonde 

leefomgeving voor iedereen.  Om hier nu en straks een goede bijdrage aan te kunnen leveren, is inzicht 

in hoe mensen in uw gemeente de kwaliteit van hun leven ervaren zeker van waarde. Met de uitkomsten 

uit deze rapportage krijgt u beter zicht op de situatie van uw inwoners en wat zij nodig hebben. Deze 

inzichten kunt u gebruiken om de zorg en ondersteuning in uw gemeente te optimaliseren. 

Wat is belangrijk voor kwaliteit van leven 
Met de vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengen mensen in beeld wat belangrijk is 
voor hun kwaliteit van leven. Dit helpt hen om goed voorbereid het gesprek te kunnen voeren met de 

gemeente over passende oplossingen. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en 

beperkingen: kunnen zij gaan en staan waar zij willen? Hebben zij passende zorg of hulpmiddelen nodig? 

Hoe is het contact met de gemeente? Wat gaat goed en wat kan beter? 

Dienstverlening inwoners verbeteren 

De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl tonen aan dat mensen die op méér vlakken in hun dagelijks 

leven geen passende hulp en/of hulpmiddelen hebben, een onvoldoende geven aan hun kwaliteit van 

leven. De standaardoplossingen zijn duidelijk niet voldoende. Door beter zicht te krijgen op de situatie 

van uw inwoners en wat zij nodig hebben, kunt u uw dienstverlening aan inwoners verbeteren.  

Vragenlijst onder de aandacht brengen 

U kunt de vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl zelf onder de aandacht brengen van uw bewoners. 

Het is namelijk heel verhelderend voor mensen om na te denken over hun persoonlijke situatie en wat zij 

nodig hebben om het leven te leiden dat zij willen. U kunt hiervoor gebruikmaken van een toolbox die u 

kunt aanvragen via https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/gemeenten. 

Ruim 60.000 deelnemers 

Ruim 60.000 mensen in Nederland doen inmiddels mee aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van 

Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, 

https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/gemeenten


KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in). Deelnemers zijn mensen met een chronische ziekte of beperking, 

ouderen en mantelzorgers. Iedere gemeente met meer dan 250 deelnemers ontvangt een eigen 

rapportage, specifiek gericht op de eigen gemeente. U vindt de rapportage in de bijlage en op de website 

van Mijnkwaliteitvanleven.nl. 

Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uitkomsten wordt een deel van de uitkomsten per gemeente in 

Nederland getoond en dagelijks bijgesteld. Uw gemeentepagina vindt u hier: 

https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uitkomsten/noordoostpolder 

Heeft u vragen over Mijnkwaliteitvanleven.nl, neem dan contact op via 

redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Tom Schoen 

Manager Eerstelijn & Langdurige Zorg Patiëntenfederatie Nederland  
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