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Peiling onder 1242 mensen van 65 jaar of ouder in Nederland

geslacht man 50% / vrouw 50%

gemiddelde leeftijd 73 jaar

opleiding               laag 38%                      middelbaar 28%           hoog 34%

Nagedacht over voorkeuren voor 
toekomstige plaats van zorg
Ongeveer driekwart van de mensen ouder
dan 65 jaar in Nederland denkt na over hun
voorkeuren voor toekomstige plaats van zorg
en ruim een derde spreekt hier ook over met
naasten. Er wordt beperkt gesproken met art-
sen of andere zorgverleners over de toekom-
stige plaats van zorg. Ook leggen zeer weinig
mensen hun wensen over plaats van toekom-
stige zorg schriftelijk vast.

Medische beslissingen in de laatste levensfase
Ongeveer driekwart van de mensen ouder dan
65 jaar in Nederland denkt na over hun wensen
ten aanzien van medische beslissingen in de laat-
ste levensfase. Tussen een kwart en een derde
(25-33%) praat over hun wensen met naasten en
3-7% met een arts of andere zorgverlener. Meer
dan 10% heeft schriftelijk vastgelegd wie medi-
sche beslissingen zou kunnen nemen als zij daar
zelf niet meer toe in staat zijn (vertegenwoordi-
ger).
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over nagedacht 78% 71% 74%
over gesproken met naasten 32% 25% 29%
over gesproken met arts/zorgverlener 2% 3% 2%
schriftelijk vastgelegd 3% 2% 3%

9%

6%

9%

13%

4%

4%

7%

3%

28%

25%

29%

33%

78%

72%

79%

74%

0% 20% 40% 60% 80%

euthanasie

behandelbeslissingen

reanimatie

vertegenwoordiging

% van de mensen ouder dan 65 in NL



Methode
Voor deze peiling is gebruik gemaakt van het 
CenterPanel, Universiteit van Tilburg, bestaan-
de uit een representatieve afspiegeling van 
de Nederlandse bevolking. Een random steek-
proef van 1000 huishoudens is benaderd met 
een vragenlijst over vragen rondom het leven-
seinde, bestaande uit 1333 panelleden van 65 
jaar en ouder. In totaal hebben 1242 mensen 
gereageerd, dit is een response percentage 
van 93%. De vragenlijst is ontwikkeld en uitge-
zet door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg 
van Amsterdam UMC, in het kader van het pro-
ject In Gesprek met de Burger dat gefinancierd 
wordt door ZonMw.

Vertrouwen
De meeste mensen hebben veel vertrouwen 
dat artsen in de laatste levensfase goede zorg 
aan ze zullen geven, namelijk 83%. Dit zelfde 
beeld zien we ook bij de vraag naar vertrou-
wen in artsen t.a.v. het volgen van de wensen 
over medische beslissingen aan het einde van 
het leven.

Vertrouwen dat artsen in de laatste levensfase goede zorg 

zullen leveren (n=1236)

zeer veel 25%
tamelijk veel 58%
niet veel 11%
geen 0,2%
geen mening 6%


