
Met de vragenlijsten van 

Mijnkwaliteitvanleven.nl brengen 

mensen in beeld wat belangrijk is 

voor hun kwaliteit van leven. De 

vragen gaan over de persoonlijke 

situatie, mogelijkheden en 

beperkingen. Hoe mensen 

dagelijks leven en gezondheid 

ervaren en hoe zij hun omgeving 

en zorg waarderen. Dit helpt hen 

bij het zoeken naar passende 

oplossingen om die levenskwaliteit 

te bewaken of te vergroten. Zo 

vergroten mensen hun kansen en 

kunnen verschillen tussen mensen 

kleiner worden.  

Tegelijkertijd dragen de 

deelnemers met het invullen van 

de vragenlijsten bij aan het 

verbeteren van de zorg. 

De opvallendste resultaten uit het 

rapport:  
 

De totale groep deelnemers geeft 

hun kwaliteit van leven tijdens de 

coronapandemie een 6,7. 
 

Dit cijfer is iets hoger dan vóór de 

pandemie. Toen gaven 

deelnemers gemiddeld een 6,6. 
 

De grootste stijging is de 

waardering van de zorg: van een 

5,8 vóór de pandemie naar een 

6,1 tijdens de pandemie. 
 

Evenals in de periode voor corona 

zien we dat de scores van mensen 

van 65 jaar en ouder hoger zijn 

dan voor mensen met een 

chronische aandoening of 

beperking en mantelzorgers. 

Opvallend zijn de relatief lagere 

cijfers in periode net na de eerste 

lockdown. 
 

Voor mensen met een chronische 

aandoening of beperking en 

mantelzorgers zijn in de tweede 

periode van de coronapandemie de 

scores voor alle onderdelen van 

kwaliteit van leven de lager dan in 

de overige periodes. 
 

Voor mensen van 65 jaar en ouder 

geldt dat voor twee van de vier 

onderdelen: omgeving en zorg. 
 

De laagste score voor de stelling ‘Ik 

krijg de professionele hulp die bij 

mij past’ wordt gegeven door 

mensen met een chronische 

aandoening of beperking in de 

tweede periode, namelijk een 6,1. 

 

Mijnkwaliteitvanleven.nl is er voor 

mensen die te maken hebben met 

een chronische aandoening of 

beperking, mensen van 65 jaar en 

ouder en mantelzorgers. 

Deelnemers ontvangen een online 

vragenlijst. De vragen gaan over de 

persoonlijke situatie, 

mogelijkheden en beperkingen. 

Hoe mensen dagelijks leven en 

gezondheid ervaren en hoe zij hun 

omgeving en zorg waarderen.  

Na het invullen van de vragenlijst 

ontvangen deelnemers een 

persoonlijk overzicht. Zo kunnen zij 

goed voorbereid in gesprek met 

familie, zorgverlener of gemeente. 
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Coronapandemie heeft invloed op 
ervaren kwaliteit van leven 

Hoe ervaren mensen met een chronische aandoening, mensen van 

65 jaar en ouder en mensen met een mantelzorgtaak hun kwaliteit 

van leven? De jaarlijkse beleidsrapportage van het landelijk initiatief 

Mijnkwaliteitvanleven.nl zoomt in op de kwaliteit van leven van 

15.114 deelnemers die in de periode 15 maart 2020 tot en met 14 

maart 2021 de vragenlijst invulden van Mijnkwaliteitvanleven.nl. 
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Oproep  
Wij ontvingen een verzoek, van 

een PCOB-lid uit Vlaardingen. Het 

gaat om het volgende: mijnheer is 

in 1946 geboren in Den Haag en 

daar opgegroeid. Tot 1968 

woonde hij bij zijn ouders in de 

Soesterbergstraat nr. 99 aldaar. 

Onlangs is hij gaan spitten in oude 

stukken die zijn ouders nagelaten 

hebben. Daar ontdekte hij vele 

aan hem gerichte verjaardags-

kaarten tussen 1946 en ca. 

1960. Tussen deze kaarten zat 

een oude ansichtkaart uit 

Zwitserland, gericht aan: 

Mejuffrouw zuster M. Majoor,  

Van Loostraat 99, Den Haag. 

Waarschijnlijk is deze kaart ooit 

per abuis verkeerd bezorgd 

(zelfde huisnummer 99). 

Hij heeft al gespeurd op internet 

of er iets te achterhalen viel van 

deze zuster M. Majoor maar heeft 

helaas niets kunnen vinden. 

Wel informatie over een voormalig 

‘Klooster van Liefde’ in Den Haag, 

mogelijk dat ze daar aan verbon-

den was? Of was ze ziekenhuis 

zuster? 

Nu vraagt hij zich af, of er wellicht 

lezers zijn bij wie de naam van 

zuster M. Majoor bekend is. Het 

zou heel bijzonder zijn wanneer 

de kaart na ca 60 jaar alsnog bij 

de juiste persoon, of wellicht 

verwanten van haar, terecht zou 

kunnen komen! Wij wachten met 

spanning de berichten af.               

         Het bestuur 
 

Verreweg de meeste senioren 

(90%) vinden de huidige erf- en 

schenkbelasting te veel van het 

goede.  

Dat blijkt uit onderzoek van 

seniorenorganisatie KBO-PCOB. 

Marcel Sturkenboom, directeur 

KBO-PCOB: “De reacties op deze 

belastingen zijn niet mals. Een 

deel aanvaard dat er nog iets aan 

belasting wordt betaald, maar 

waarom zoveel. En sommige 

senioren noemen het zelfs 

diefstal. Zij vinden het niet terecht 

dat er dubbel wordt belast. Over 

de erfenis of schenking is immers 

meestal al eerder belasting 

betaald. Denk aan inkomsten-

belasting, vermogensbelasting en 

onroerendezaakbelasting.” 

 

Wie iets schenkt of nalaat, 

bijvoorbeeld aan de (klein)

kinderen, krijgt te maken met erf- 

of schenkbelasting. Kinderen en 

kleinkinderen hoeven tot een 

bepaald bedrag (€ 21.282) geen 

belasting te betalen over een 

erfenis van hun (groot)ouders. Bij 

schenkingen ligt het iets 

ingewikkelder, maar ook daar is 

een beperkt deel belastingvrij. 

Voor de ruim de helft (55%) van de 

senioren is dat niet voldoende en 

vindt dat schenkingen en 

erfenissen helemaal onbelast 

moeten zijn. KBO-PCOB wil dat het 

(nieuwe) kabinet nog eens goed 

naar deze belastingen kijkt. Marcel 

Sturkenboom: “Veel senioren 

willen graag iets schenken aan de 

volgende generaties, of aan goede 

doelen. Herziening van het fiscale 

stelsel is een punt dat bij veel poli-

tieke partijen hoog op de agenda 

staat. Herziening van de schenk- 

en erfbelasting moet daarbij 

worden meegenomen” 

 

Een kwart kan niet schenken 

Ruim acht op de tien senioren 

(85%) wil een deel van wat ze 

bezitten vererven of schenken. In 

de meeste gevallen is dit aan hun 

kinderen (82%), gevolgd door 

(achter)kleinkinderen (39%) en 

goede doelen (18%). Maar al is de 

wil er om iets te schenken, ruim 

een kwart van de senioren heeft 

geen eigen vermogen of financiële 

buffer om iets te kunnen 

schenken. Sturkenboom: “Dat is 

wel iets om bij stil te staan. Ja, 

veel senioren hebben het goed, 

maar er is ook een aanzienlijke 

groep die op een 

bestaansminimum zit.” 

 

Onderzoek 

In totaal hebben 1.474 

Nederlandse senioren meegedaan 

aan dit onderzoek. De gemiddelde 

leeftijd van de groep respondenten 

is 74 jaar. 

Ledenbestand 

Wij ontvingen bericht van het overlijden van: 

Mevrouw L. Zaal-Debeij (89 jaar) 

Hiermede betuigen wij ons medeleven aan familie en vrienden   

Senioren:  

Schenk- en erfbelasting moet omlaag 


