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Er zijn diverse meningen over het zorgbeleid richting ouderen.

1 Waar breng jij, of denk jij, de ‘oude dag’ door
te gaan brengen?
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Zelf zorg inkopen
In een appartement vlakbij een dorps- of stadscentrum, indien nodig met zorg
Ik laat het aan toeval over
Ik hoop met vrienden een eigen zorgvoorzieningen te kunnen creëren met eigen vertrekken en
gezamenlijk vertrekken . We zorgen voor elkaar of kopen de benodigde zorg in.
Bij mijn kinderen
Als de regering zo door gaat belanden we op straat

2 Mag zorg 'inkomens-gebonden' zijn?
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Ja, als iedereen toegang heeft tot dezelfde zorg. In dat geval mogen de hogere inkomens wat
mij betreft best meer betalen voor de zorg dan minder draagkrachtige mensen. Nee als dat
betekent dat mensen met minder draagkracht ook minder zorg kunnen ontvangen, dat lijkt mij
absoluut niet de bedoeling.
De elementaire zorg mag nooit inkomens-gebonden. T.a.v. de luxere aspecten mag dit wel.
Zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven. Iemand met een centje meer kan wel wat extra`s
geen enkel probleem zou ik zeggen. Zolang de basis voor iedereen hetzelfde blijft. Iedereen
verdient de zorg die hij/zij nodig heeft. Zowel thuis als in verzorgingshuis, kleinschalig,
verpleeghuiszorg
Zorg moet voor allen het zelfde bieden ,en als iemand met een hoger inkomen dit te min vindt
moet men dit maar op eigen kosten uitbreiden
Voor ieder gelijk. Je kiest er niet voor om een ziekte te krijgen.
Niet inkomens-gebonden omdat ,als je netjes oppast ,school afgemaakt diploma`s behaald
,gewerkt hebt , belasting betaald naar inkomen, je dan ook nog als het waren gestraft word
omdat je te netjes hebt opgepast.
Maar het mag ook niet zo zijn dat mensen die nergens zich iets van aantrekken het dan
allemaal maar vanzelfsprekend bij betaald krijgen!
Iemand die altijd goed heeft opgelet moet dan meer betalen als iemand die nergens iets om
geeft
Iedereen heeft wat mij betreft recht op dezelfde (goede) zorg.
Iedereen heeft recht op zorg !
Iedereen heeft recht op dezelfde behandeling. Je weet de achtergrond niet waarom iemand
`minder` te besteden heeft
Ieder mens heeft recht op zorg, maar ik vind wel dat de mensen met een hoog inkomen iets
meer mogen bijdragen dan de mensen met een laag inkomen
Dus de rijke zullen goede zorg hebben en de minder bedeelde niet...slaat nergens op
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De basiszorg niet, daar moet iedereen aanspraak op kunnen maken. Het kan wel zo zijn dat je
voor extra luxe extra betaalt waardoor er wel verschil is in de zorg die je ontvangt.
Dat betekend weer dat je klasse verschil gaat creëren.
Basis zorg niet, extra zorg wel.
Maar met een maximaal bedrag voor iedereen, nu zijn de verhoudingen wel erg scheef. Degene
die niets heeft betaald niets, maar houdt wel zijn zakgeld. Degene die meer heeft, betaald ook
meer, en heeft evenveel zakgeld....
Ja, maar het moet niet zo zijn dat je je eigen huis op moet eten""
Ik vind dat iedereen recht heeft op dezelfde zorg, ongeacht het inkomen. Wel vind ik dat
mensen met een hoog inkomen meer moeten betalen dan mensen met een lager inkomen. De
breedste schouders dragen de grootste lasten.
Iemand met een groot inkomen kan best wat bijdragen aan de zorg, beter dan iemand met een
klein inkomen of alleen aow.
Iedereen moet zorg kunnen krijgen, mensen met lage en hoge inkomens. Als je genoeg
inkomen hebt is er niets mis met een bijdrage in de kosten.
Er zijn mensen met veel geld die niet meer betalen als mensen met weinig geld.
De sterkste schouders mogen wat mij betreft de zwaarste lasten dragen. De hogere inkomens
hebben over het algemeen meer mogelijkheden om gezond te leven omdat de lagere inkomens
het meest slechte werk moeten doen. Daarnaast hebben de hogere inkomens een hogere
leeftijdsverwachting.
Dat is het meest eerlijk
Iedereen moet recht hebben op een basispakket zorg. De eigen bijdrage kan inkomens
afhankelijk bepaald worden.

3

