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 1 VERDIEPING 55+ UITKOMSTEN ENQUÊTE ZIEKENHUIS OPVANG OUDEREN EN CHRONISCH ZIEKEN 

1.  Algemene informatie 

Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft een aantal vragen over het onderwerp 
ziekenhuis voorgelegd aan inwoners van Lelystad. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
FlevoPanel van marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief. Een representatieve 
groep van 427 Lelystedelingen heeft de vragen ingevuld, dit is een wetenschappelijk 
verantwoord aantal. Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over de Lelystadse bevolking. 
In de publiekssamenvatting zijn de algemene uitkomsten opgenomen, in dit document gaan we 
in op de verschillen tussen mensen jonger dan 55 jaar (< 55) en mensen van 55 jaar en ouder 
(≥55). Het betreft de vragen over opvang ouderen en chronisch zieken. Hieronder staan de 
uitkomsten op deze vragen. 
 

2.  Behoefte voorziening chronisch zieken en ouderen in  
 leegstaande ruimtes van huidige ziekenhuis 

Lelystad kent een sterk toenemende vergrijzing, in dit verband wordt er gewerkt aan een 
voorziening voor chronisch zieken en ouderen in de leegstaande ruimtes van het huidige 
ziekenhuis. Aan Lelystedelingen is gevraagd in welke mate men zelf, mensen die men kent en 
overige Lelystedelingen hier behoefte aan hebben (zie grafiek 1a). Om de eventuele vertekening 
door mensen die ‘Weet niet/geen mening’ hebben geantwoord op te heffen staat daarna 
dezelfde grafiek exclusief ‘Weet niet’ (zie grafiek 1b). In beide grafieken staan de antwoorden 
van Lelystad totaal, Lelystedelingen jonger dan 55 jaar (< 55) en Lelystedelingen van 55 jaar en 
ouder (≥55). 
 
Zo’n 44% van de Lelystedelingen heeft zelf in meer of mindere mate behoefte aan een dergelijke 
voorziening. Bij de Lelystedelingen van 55 jaar en ouder is deze behoefte significant hoger 
(62%) dan bij de Lelystedelingen jonger dan 55 jaar (36%). 
 
Bij mensen die men kent is het beeld anders, daarbij wordt de behoefte hoger ingeschat. Circa 
82% van de Lelystedelingen schat in dat dat mensen die zij kennen in meer of mindere mate 
behoefte aan een dergelijke voorziening. Bij de 55-plussers is de inschatting van deze behoefte 
significant hoger (84%) dan bij de Lelystedelingen jonger dan 55 jaar (82%). Bij bijna een kwart 
(23%) van de Lelystedelingen jonger dan 55 jaar en bij bijna een derde (30%) van de 55-plussers 
wordt deze behoefte zelfs als (zeer) sterk ingeschat. 
 
Bij de groep overige Lelystedelingen wordt de behoefte het hoogst ingeschat. Ongeveer 98% 
van de Lelystedelingen schat in dat overige Lelystedelingen in meer of mindere mate behoefte 
aan een dergelijke voorziening. Hierbij geeft meer dan de helft (56%) aan dat de verwachte 
behoefte onder overige Lelystedelingen (zeer) sterk is. Bij deze inschatting zijn er geen 
significante verschillen tussen Lelystedelingen van 55 jaar en ouder 55-plussers. 
 
Samenvattend over de 55-plussers: 
Ongeveer 62% van de Lelystedelingen van 55 jaar en ouder heeft zelf in meer of mindere mate 
behoefte aan een dergelijke voorziening. Bij mensen die men kent wordt de behoefte nog hoger 
ingeschat, namelijk 84%. Bijna een derde (30%) schat die behoefte zelfs in als (zeer) sterk. Bij de 
groep overige Lelystedelingen wordt de behoefte het hoogst ingeschat. Circa 98% schat in dat 
overige Lelystedelingen in meer of mindere mate behoefte hebben aan een dergelijke 
voorziening. Meer dan de helft (56%) geeft zelfs aan dat de verwachte behoefte onder overige 
Lelystedelingen (zeer) sterk is. 
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VERDIEPING 55+ UITKOMSTEN ENQUÊTE ZIEKENHUIS OPVANG OUDEREN EN CHRONISCH ZIEKEN 

Grafiek 1a:  In welk mate hebben de volgende categorieën volgens Lelystedelingen behoefte aan een voorziening voor  
chronisch zieken en ouderen in de leegstaande ruimtes van het huidige ziekenhuis (inclusief ‘Weet niet/geen mening’), n=427 

    
 

Grafiek 1b:  In welk mate hebben de volgende categorieën volgens Lelystedelingen behoefte aan een voorziening voor chronisch zieken  
en ouderen in de leegstaande ruimtes van het huidige ziekenhuis(exclusief ‘Weet niet/geen mening’), respectievelijk n=390, n=357, n=272) 

    



 

 

 

 

 3 VERDIEPING 55+ UITKOMSTEN ENQUÊTE ZIEKENHUIS OPVANG OUDEREN EN CHRONISCH ZIEKEN 

3.  Onderzoeksverantwoording 

Onderzoek: Enquête ziekenhuis via FlevoPanel Omnibus Lelystad juni 2020. 
Onderzoeksmethode: FlevoPanel (online, www.flevopanel.nl). 
Aantal respondenten: Aan het onderzoek werkten 427 Lelystedelingen mee. 
Veldwerkperiode: 16 t/m 22 juni 2020. 
Er is een representatieve steekproef Lelystedelingen getrokken uit het FlevoPanel op basis van 
leeftijd en geslacht. 
 


