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ZORGPREFERENTIES 
 
Het volgende gaat over hulp of verzorging die oudere mensen zouden kunnen 
krijgen. Achtereenvolgens worden steeds twee mogelijkheden gegeven. Wilt u 
aangeven welk alternatief u het liefst zou kiezen? Of dat ook kan is nu niet belangrijk.  
 
- PREFE01  
Wanneer ik op een bepaald moment hulp nodig heb:  
 1. kan ik zelf wel regelen dat ik die hulp ook krijg 
 2. zou ik willen dat mijn huisarts regelt dat ik die hulp krijg  
 
- PREFE02 
Wanneer ik vanwege mijn gezondheid zou moeten verhuizen, zou ik het liefst:  
 1. bij een van mijn kinderen in huis gaan wonen  
 2. verhuizen naar een verzorgingshuis  
 
- PREFE03 
Wanneer ik op een bepaald moment hulp nodig heb zou ik willen:  
 1. dat mijn huisarts regelt dat ik die hulp krijg  
 2. dat mijn kinderen of buren regelen dat ik die hulp krijg  
 
- PREFE04 
Wanneer ik vanwege mijn gezondheid zou moeten verhuizen, zou ik het liefst willen 
verhuizen naar:  
 1. een verzorgingshuis  
 2. een bejaarden- of aanleunwoning  
 
- PREFE05 
Wanneer ik op een bepaald moment hulp nodig heb:  
 1. kan ik zelf wel regelen dat ik die hulp ook krijg  
 2. zou ik willen dat mijn kinderen of buren regelen dat ik die hulp krijg  
 
- PREFE06 
Wanneer ik vanwege mijn gezondheid zou moeten verhuizen, zou ik het liefst: 
 1. bij een van mijn kinderen in huis gaan wonen  
 2. willen verhuizen naar een bejaarden- of aanleunwoning  
 
- PREFE07 
Wanneer ik opnieuw voor de keuze zou worden gesteld, zou ik het liefst:  
 1. thuis blijven wonen  
 2. in een verzorgingshuis gaan wonen  
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- PREFE08 
Wanneer ik opnieuw voor de keuze zou worden gesteld, zou ik het liefst: 
 1. thuis blijven wonen  
 2. bij familie gaan wonen  
 
- PREFE09 
Wanneer ik opnieuw voor de keuze zou worden gesteld, zou ik het liefst:  
 1. in een verpleeghuis gaan wonen  
 2. thuis blijven wonen  
 
- PREFE10 
Wanneer ik opnieuw voor de keuze zou worden gesteld, zou ik het liefst:  
 1. bij familie gaan wonen  
 2. in een verpleeghuis gaan wonen   
 
- PREFE11 
Wanneer ik opnieuw voor de keuze zou worden gesteld, zou ik het liefst: 
 1. in een verzorgingshuis gaan wonen  
 2. in een verpleeghuis gaan wonen  
 
- PREFE12 
Wanneer ik opnieuw voor de keuze zou worden gesteld, zou ik het liefst:  
 1. in een verzorgingshuis gaan wonen  
 2. bij familie gaan wonen  
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