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61-65 jaar 66-70 jaar 71-75 jaar 76-80 jaar 81-85 jaar 85+ jaar60 jaar of jonger  

64% Gehuwd / 
geregistreerd partnerschap 29% Weduwe / 

weduwnaar 2% Gescheiden / 
gescheiden levend

Vervoer voor bezoek theatervoorstelling 

7% (Brom- of snor-)fiets 
of scootmobiel

41% eigen auto / motor

40% te voet

84%
Heeft heel weinig 
moeite ervaren om 
vervoer te regelen

55% van de bezoekers heeft naar aanleiding van de voorstelling ideeën/inspiratie opgedaan om 
zichzelf en/of anderen te helpen om gelukkig en gezond oud te worden, zoals meer bewegen

38% is matig tot zeer ernstig eenzaam*

6% is (zeer) ernstig eenzaam*

24% is emotioneel eenzaam*

37% is sociaal eenzaam*

*85% van het totaal aantal respondenten heeft deze vragen ingevuld, percentages zijn gebaseerd op De Jong Gierveld Schaal
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Ik heb veel van de voorstelling geleerd

Ik ben tevreden met de mogelijkheid om een
gesprek aan te gaan met een deskundige

De inhoud van de voorstelling was goed te
begrijpen

Ik ben geholpen door het gesprek met de
deskundige

Het evenement heeft mij aangezet tot actie

De sfeer tijdens het evenement was prettig

Het tijdstip waarop het evenement werd
gehouden was prettig

Ik raad de theatervoorstelling aan bij andere
ouderen

51% 20% 15% 15%

50% 15% 12% 23%

80% 12% 7%

8% 7% 82%

33% 18% 21% 28%

78% 7% 14%

84% 5% 11%

80% 5% 11%

Eens  Niet eens/niet oneens Oneens Onbekend

Uitspraken t.a.v. de theatervoorstelling

Deze ruimte is te groot om te discussiëren, het is 

moeilijk om elkaar te verstaan    
- vrouw, 67 jaar

Niets aan veranderen, was geweldig.      
- vrouw, 76 jaar
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