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3. Rankingscores

Rankingscores zijn berekend wanneer respondenten
gezondheidsthema’s hebben gerankt – naar eigen inzicht –
op basis van belangrijkheid.

Middels het ranken van gezondheidsthema’s geven
respondenten de thema’s indirect punten. Bijvoorbeeld bij het
ranken van 3 thema’s ontvangt het hoogst gerankte thema 3
punten, het daaropvolgende thema 2 punten, en het laatste
thema 1 punt.

De rankingscore wordt berekend per gezondheidsthema en is
de som van alle punten die de respondenten tezamen aan dit
thema hebben gegeven. In horizontale staafgrafieken zijn
deze scores weergegeven in de vorm van percentages.

Als voorbeeld kan een gezondheidsthema 20 punten hebben
gekregen van de in totaal 200 uitgedeelde punten. Dan is dit
weergegeven in de grafiek als 10% (namelijk 20/200).

In deze rapportage is gebruik gemaakt van 3 type analyses:

1. Cirkeldiagrammen

De antwoorden op de gesloten vragen zijn visueel weergegeven
in cirkeldiagrammen. Deze grafieken geven de verhoudingen
weer van de opinie in de steekproef ten opzichte van een
vraagstuk.

2. Codering antwoorden op open vragen

Antwoorden op open vragen zijn gecodeerd en toegewezen aan
één of meerdere antwoordcategorieën. Per vraag zijn de
resultaten weergegeven in een horizontale staafgrafiek. Deze
grafieken geven weer hoe vaak een bepaalde antwoordcategorie
is benoemd. In de bijgaande tabel bevindt zich de
coderingsdefinitie en enkele voorbeeldantwoorden (gegeven
door respondenten) van de drie meest genoemde
antwoordcategorieën.

Leeswijzer
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DOELSTELLING
Achterhalen wat de opinie is in 

Nederland ten aanzien van
ontwikkelingssamenwerking en 

gezondheidszorg

Technieken

Online vragenlijst

Onderzochte onderdelen

• Hoe belangrijk vinden mensen 
ontwikkelingssamenwerking?

• Financiering 
ontwikkelingssamenwerking: Welk 
beleid vinden mensen dat 
Nederland moet hanteren?

• Financiering gezondheidszorg in 
arme landen: Welk beleid vinden 
mensen dat Nederland moet 
hanteren?

Doelgroep

N 509 Respondenten

51% Man, 49% Vrouw

18-65 Jaar

34% Laag, 43% Midden, 23% 
Hoog
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Conclusies
1. Bijna 2 op de 3 Nederlanders vindt ontwikkelingssamenwerking (enigszins/heel) belangrijk (64%), slechts 14% vindt 

ontwikkelingssamenwerking onbelangrijk. Nederlanders die ontwikkelingssamenwerking heel belangrijk vinden, geven als belangrijkste 
motieven dat ieder mens “Recht heeft op hulp/ een goed leven” (34%) en ze appelleren aan het “Verantwoordelijkheidsgevoel“ dat we 
elkaar moeten helpen (20%). 

2. 37% van de Nederlanders vindt dat er meer geld naar ontwikkelingssamenwerking moet gaan. 

3. Nederlanders vinden “Gezondheidszorg” het belangrijkste thema binnen ontwikkelingssamenwerking (28%). Dit wordt gevolgd door 
"Voedselzekerheid en landbouw" (19%) en "Onderwijs" (17%).

4. Bijna 3 op de 4 Nederlanders vindt dat we niet moeten bezuinigen op gezondheidszorg binnen het budget van 
ontwikkelingssamenwerking.

5. Binnen de gezondheidszorg vinden Nederlanders "Infectieziekten" en "Vaccinaties" de belangrijkste thema's om in te investeren.

6. Ruim 3 op de 4 Nederlanders vindt het moeilijk om de out-of-pocket uitgaven in Afghanistan goed in te schatten. Bij het horen van het 
juiste getal (77,4%) zijn de meningen verdeeld. Veel Nederlanders geven aan het bedrag betreurend hoog te vinden. Echter, voor sommige 
Nederlanders is het onduidelijk of dit getal wel met Nederland vergeleken kan worden ("Betaalt men daar ook verzekeringspremies?"). 
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▸ Food-for-thought

DOELSTELLING

1. Bijna 2 op de 3 Nederlanders vindt 
ontwikkelingssamenwerking belangrijk

2. Nederlanders vinden 
”Gezondheidszorg” het belangrijkste 
thema binnen 
ontwikkelingssamenwerking

3. 3 op de 4 Nederlanders vindt niet dat 
we moeten bezuinigen op 
gezondheidszorg

Opinie Nederland t.o.v. 
ontwikkelingssamenwerking en 

gezondheidszorg
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BELANG 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
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64% van de Nederlanders vindt ontwikkelingssamenwerking belangrijk, slechts 
14% vindt ontwikkelingssamenwerking onbelangrijk

26%

38%

22%

9%
5%

Heel belangrijk
Enigszins belangrijk
Niet belangrijk/niet onbelangrijk
Enigszins onbelangrijk
Geheel onbelangrijk

Hoe belangrijk vindt u ontwikkelingssamenwerking?

Heel belangrijk
Enigszins belangrijk
Niet belangrijk/Niet onbelangrijk
Enigszins onbelangrijk
Geheel onbelangrijk
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12%

3%

4%

4%

9%

12%

15%

35%

0% 10% 20% 30% 40%

Anders

Andere voorkeur

Zelf oplossen

Niet mee bezig

Andere problemen eerst

Geld verkeerd terecht

Niet gewenste effect

Nederland eerst

Onbelangrijk: 1 op de 3 geeft de voorkeur aan het eerst oplossen problemen in 
Nederland

Categorie Definitie Voorbeeldantwoord

Nederland 
eerst

Los eerst de 
problemen in 
Nederland op

“Er wonen ook mensen in Nederland die dringend 
hulp nodig hebben”

“Met een voedsel- en kledingbank in Nederland 
mag het geld daar wel eens naar toe gaan”

“Omdat wij hier in Nederland zelf hard zat het geld 
nodig hebben”

Niet 
gewenste 

effect

Geld geven lost het 
probleem niet op

“Het helpt niet! Dat blijkt wel uit alle miljarden die 
al naar Afrika zijn gegaan. Ze worden er niet beter 

van!”

“Druppel op een gloeiende plaat”

“Dit is te moeilijk om te veranderen”

Geld 
verkeerd 
terecht

Het geld komt niet op 
de juiste plek terecht 
(bijv. door corruptie)

“Het is een verdienmodel geworden voor 
organisaties die in die bedrijfssector bezig zijn zoals 

Oxfam”

“Veel geld verdwijnt in andere dingen, zoals oorlog. 
Niet probleemoplossend”

“Het geld komt op de verkeerde plekken terecht. 
Dat was vroeger zo en is nog steeds zo”

Waarom vindt 14% van de Nederlanders 
ontwikkelingssamenwerking (enigszins/heel) 
onbelangrijk? (N=74)

*

* = Zie bijlage (blz 28) voor quotes in deze categorie
= Top 3 meest voorkomende categorieën
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8%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

6%

7%

13%

15%

22%

0% 10% 20% 30% 40%

Anders

Zelf oplossen

Niet gewenste effect

Voor juiste doeleinden

Niet hoogste prioriteit

Geen vluchtelingen

Samen sterk

Verantwoordelijkheidsgevoel

Belangrijk doel

Zelfvoorzienend

Welvaart delen

Wereld verbeteren

Geld verkeerd terecht

Elkaar helpen

Nederland eerst

Recht op hulp/goed leven

Enigszins belangrijk: Deze mensen zien zowel voor- als nadelen van ontwikkelings-
samenwerking

Categorie Definitie Voorbeeldantwoord

Recht op 
hulp/goed 

leven

Ieder mens heeft recht 
op hulp/ een goed 
leven

“Ieder mens heeft recht op goede voeding of 
school”

“Het is belangrijk dat ieder mens zich goed kan 
ontwikkelen”

“Het is belangrijk dat we samenwerken om iedereen te 
voorzien van een fijn leven. De vraag is alleen hoe we 

dit moeten bereiken”

Nederland 
eerst

Los eerst de 
problemen in 
Nederland op

“Ik begrijp dat het nodig is. Maar ik vind dat er ook 
gedacht moet worden aan onze eigen inwoners”

“Eerst focus op eigen land, daar alles oké laten lopen, 
en daarna investeren in ontwikkelingssamenwerking”

“Omdat die mensen onder erbarmelijke 
omstandigheden leven en hulp nodig hebben - aan de 

andere kant er is nog zo veel armoede in ons eigen land 
wat wordt ontkend”

Elkaar 
helpen

We moeten elkaar 
helpen

“Belangrijk om voor elkaar te zorgen, maar wil 
binnen ons limiet”

“Helpen draagt bij aan saamhorigheid”

“Natuurlijk moet je helpen als dat kan... Maar ik vraag 
me soms wel af wie "ons" gaat helpen indien hier hulp 

nodig is”
*

Waarom vindt 38% van de Nederlanders 
ontwikkelingssamenwerking enigszins belangrijk? 
(N=193)

* = Zie bijlage (blz 28) voor quotes in deze categorie
= Top 3 meest voorkomende categorieën
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5%

3%

3%

4%

5%

10%

11%

11%

20%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

Anders

Zelfvoorzienend

Geen vluchtelingen

Belangrijk doel

Samen sterk

Welvaart delen

Elkaar helpen

Wereld verbeteren

Verantwoordelijkheidsgevoel

Recht op hulp/goed leven

Heel belangrijk: 1 op de 3 vindt ontwikkelingswerk belangrijk, omdat zij vinden 
dat iedereen ‘Recht op hulp/goed leven’ heeft

Categorie Definitie Voorbeeldantwoord

Recht op 
hulp/goed 

leven

Ieder mens heeft recht 
op hulp/ een goed 
leven

“Ik vind dat iedereen op de wereld recht heeft op 
een menswaardig bestaan”

“Ik vind het héél erg belangrijk om voor de zeer arme 
medemens te zorgen”

“We leven allemaal op dezelfde wereld en zouden 
allemaal dezelfde rechten en kansen moeten hebben”

Verantwoor-
delijkheids-

gevoel

We moeten elkaar 
helpen

“De mensheid moet elkaar helpen”

“Wij moeten klaar staan voor onze medemens”

“Ik vind dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor alle 
mensen om ons heen. En als wij het hier goed 

hebben, dienen wij zorg te dragen voor de mensen 
die het minder goed hebben op deze wereld”

Wereld 
verbeteren

Het is belangrijk voor 
de wereld/toekomst om 
armoede te bestrijden

“Ontwikkelingssamenwerking is belangrijk. Zo help 
je de wereld verbeteren” 

“Ik vind dat er teveel mensen die in armoede leven en 
opgroeien! Ik vind dat vooral de gezondheid van 

derde wereld landen beter kan”
“Omdat armoede overal ter wereld bestreden moet 
worden zolang het geld maar wel in goede handen 

komt en er daadwerkelijk goede dingen mee 
gebeuren”

* = Zie bijlage (blz 28) voor quotes in deze categorie

*

Waarom vindt 26% van de Nederlanders 
ontwikkelingssamenwerking heel belangrijk? (N=132)

= Top 3 meest voorkomende categorieën
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FINANCIERING 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
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37% van de Nederlanders vindt dat er meer geld naar ontwikkelingssamenwerking 
moet gaan

Welk beleid vindt u dat Nederland zou moeten hanteren?
Hoeveel procent overheidssteun vinden Nederlanders dat er moet gaan naar ontwikkelingssamenwerking

Meer dan 0,7%
0,7% (conform wereldwijde afspraak)
Vasthouden aan huidig beleid van 0,61%
Minder dan 0,61%

11%

26%

30%

33%

Meer dan 0,7% naar
ontwikkelingssamenwerking (zoals
Noorwegen, Luxemburg en Zweden)

0,7% naar ontwikkelingssamenwerking
(zoals de wereldwijde afspraak)

Vasthouden aan het huidige beleid van
0,61%

Minder dan 0,61% naar
ontwikkelingssamenwerking (zoals België,
Spanje en Griekenland).
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1%

2%

8%

12%

13%

16%

17%

31%

0% 10% 20% 30%

Private sectorontwikkeling

Gendergelijkheid

Veiligheid en rechtsorde

Onderwijs

Klimaatverandering

Noodhulp

Voedselzekerheid en landbouw

Gezondheidszorg

Nederlanders vinden gezondheidszorg het belangrijkste thema binnen 
ontwikkelingssamenwerking (28%)

Welke ontwikkelingssamenwerkingsthema’s vinden 
Nederlanders gemiddeld het belangrijkst?
% gebaseerd op rankingscore *

Welk ontwikkelingssamenwerkingsthema vinden 
Nederlanders het belangrijkste?
% Nederlanders dat thema op één zet bij ranking

* = Voor uitleg rankingscore: zie Leeswijzer

2%

2%

10%

11%

12%

17%

19%

28%

0% 10% 20% 30%

Private sectorontwikkeling

Gendergelijkheid

Klimaatverandering

Veiligheid en rechtsorde

Noodhulp

Onderwijs

Voedselzekerheid en landbouw

Gezondheidszorg
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FINANCIERING GEZONDHEIDSZORG 
IN ARME LANDEN
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22%

52%

26% Meer dan een 1/7de van het totale
budget voor
ontwikkelingssamenwerking

Ongeveer een 1/7de van het totale
budget voor
ontwikkelingssamenwerking

Minder dan een 1/7de van het totale
budget voor
ontwikkelingssamenwerking

3 op de 4 Nederlanders vindt dat we niet moeten bezuinigen op 
gezondheidszorg binnen het budget van ontwikkelingssamenwerking

Meer dan 1/7e van het totale budget
Ongeveer 1/7e van het totale budget
Minder dan 1/7e van het totale budget

Welk deel van het budget binnen ontwikkelingssamenwerking vindt u dat er 
voor gezondheidszorg vrij gemaakt zou moeten worden?
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16%

2%

3%

4%

5%

6%

8%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

Anders

Liever niets

Andere problemen eerst

Andere kostenposten

Geld verkeerd terecht

Dit is voldoende

Niet gewenste effect

Nederland eerst

Minder dan 1/7e: 1 op de 3 geeft de voorkeur aan eerst de problemen in 
Nederland oplossen

Categorie Definitie Voorbeeldantwoord

Nederland 
eerst

Los eerst de 
problemen in 
Nederland op

“Ik ben van mening dat het eigen volk eerst 
verzorgd moet worden. Daar is echt meer dan 

genoeg te doen”

“Wij hebben zelf in ons land genoeg mensen die de 
gezondheidszorg niet kunnen betalen”

“Het is hier voor de werkende man al bijna niet meer 
op te brengen” 

Niet 
gewenste 

effect

Geld geven lost het 
probleem niet op

“Er wordt al tientallen jaren hiervoor betaald zonder 
dat het effect heeft gehad.”

“Omdat maar gewoon geld over de schutting gooien 
echt niet helpt”

“Omdat er voor veel geld maar heel weinig bereikt is.”

Dit is 
voldoende

Er is al genoeg geld 
aan uitgegeven

“We hebben al genoeg gegeven”

“Omdat de centen goed verdeeld moeten worden”

“Hopelijk is dat genoeg”
*

Waarom vindt 26% van de Nederlanders dat er minder 
dan 1/7e deel van ontwikkelingssamenwerking naar 
gezondheidszorg moet gaan? (N=133)

* = Zie bijlage (blz 30) voor quotes in deze categorie
= Top 3 meest voorkomende categorieën
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12%

2%

2%

2%

2%

2%

6%

13%

15%

21%

0% 10% 20% 30% 40%

Anders

Andere problemen eerst

Wettenlijk vastgelegd

Creëert kansen

Ziektes voorkomen

Nederland eerst

Andere kostenposten

Afspraak

Eerlijke verdeling

Belangrijk doel

Gelijk aan 1/7e: Mensen vinden gezondheidszorg een belangrijk doel (21%)

Categorie Definitie Voorbeeldantwoord

Belangrijk 
doel

Gezondheid is 
belangrijk

“Gezondheid is het belangrijkste wat er is, als je 
mensen kan helpen door geld te geven moet dat 

ook gebeuren“

“De gezondheidszorg is de grootste en meest 
primaire zorg die de mens nodig heeft. Daarna 

kunnen andere onderdelen gestabiliseerd worden“

“Gezondheidszorg moet wereldwijd voor iedereen 
aanwezig zijn”

Eerlijke 
verdeling

Eerlijke verdeling qua 
geld

“De gulden middenweg, geld is ook voor andere 
doelen nodig”

“Dat lijkt mij een goed bedrag”

“Ik snap dat het geld verdeeld moet worden”

Afspraak Dit is het afgesproken 
budget

“Afspraak is afspraak”

“Als dat de wereldwijde afspraak is, moeten de 
'rijke' landen proberen zich daar aan te houden”

“Dit was het streefdoel, dus probeer dit te halen”

Waarom vindt 52% van de Nederlanders dat 1/7e deel 
van ontwikkelingssamenwerking naar gezondheidszorg 
moet gaan? (N=263)

*

* = Zie bijlage (blz 30) voor quotes in deze categorie
= Top 3 meest voorkomende categorieën
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8%

3%

4%

6%

10%

10%

12%

42%

0% 10% 20% 30% 40%

Anders

Hoe meer, hoe beter

Ziektes voorkomen

Recht op gezondheidszorg

Welzijn verbeteren

Moreel verplicht

Geld nodig

Belangrijk doel

Meer dan 1/7e: Mensen vinden gezondheidszorg een belangrijk doel (42%)

Categorie Definitie Voorbeeldantwoord

Belangrijk 
doel

Gezondheid is 
belangrijk

“Gezondheid vind ik het allerbelangrijkste dat er is“

“Zorg is 1 van de belangrijkste factoren in een land”

“primaire levensbehoefte”

Geld nodig

Geld voor 
gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden is 
nodig

“Gezondheidszorg is daar nog zeer 
onderontwikkeld en er moet meer in geïnvesteerd 

worden”

“Omdat dat in die landen achter loopt”

“1/7e lijkt me heel erg weinig”

Moreel 
verplicht

Moreel verplicht: we 
moeten voor elkaar 
zorgen

“We zijn het moreel verplicht, zeker gezien onze 
geschiedenis”

“Omdat ik vind dat we die mensen moet helpen”

“Wij zouden maar in een ontwikkelingsland wonen, 
dan willen wij toch ook graag geholpen worden”*

Waarom vindt 22% van de Nederlanders dat er meer 
dan 1/7e deel van ontwikkelingssamenwerking naar 
gezondheidszorg moet gaan? (N=113)

* = Zie bijlage (blz 30) voor quotes in deze categorie
= Top 3 meest voorkomende categorieën
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12%

15%

15%

17%

20%

20%

0% 10% 20%

Mentale en psychische gezondheid

Niet-overdraagbare ziekten

Seksuele gezondheid

Moeder- en kindzorg

Vaccinaties

Infectieziekten

Nederlanders vinden gezondheidsthema’s ‘Infectieziekten’ en ‘Vaccinaties’ het 
belangrijkst

Rank de zes wereldwijde gezondheidsthema’s op basis van belangrijkheid
(Zet het naar uw mening belangrijkste thema bovenaan en eindig met het naar uw mening minst belangrijke thema)
% gebaseerd op rankingscore*

* = Voor uitleg rankingscore: zie Leeswijzer
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VERGELIJKING AFGHANISTAN
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23%

18%59%

Marge 15% van het juiste antwoord

Marge 15-30% van het juiste antwoord

Meer dan 30% van het juiste antwoord

3 op de 4 Nederlanders (77%) vindt het moeilijk om de out-of-pocket uitgaven in 
Afghanistan goed in te schatten

Schatting tussen 0-15% van het juiste antwoord
Schatting tussen 15-30% van het  juiste antwoord
Schatting meer dan 30% verwijderd van het juiste 
antwoord

Hoeveel procent van alle gezondheidsuitgaven denkt u dan dat er in 
Afghanistan out-of-pocket betaald moet worden? 
% mate waarin het geschatte percentage afwijkt van het 
juiste antwoord (77,4%)
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Opinie out-of-pocket gezondheidsuitgaven in Afghanistan

Wat vinden Nederlanders ervan dat in Afghanistan bijna 7 keer zoveel out-of-the-pocket (77,40%) wordt betaald voor
gezondheidszorg?

“Belachelijk veel”

“Niet goed! De mensen krijgen hierdoor niet 
altijd de zorg die ze nodig hebben”

“Iedereen heeft zorg nodig. Als we die met z’n 
allen betaalbaar houden, dan kan iedereen 

gebruik maken van de zorg”

“Ik vind het slecht dat de wereld er zo aan toe 
gaat”

“Dat vind ik niet kloppen. Het is wel erg veel 
geld, wat niet iedereen heeft”

“Absurd. In Nederland – wat een goed en 
welvarend land is – is het voor mensen al lastig 

om dit bedrag te betalen. Wanneer iemand 
echt ziek is en voor een lange(re) tijd en zorg 

nodig heeft, valt dit niet te betalen”

“Ik vind de landen niet met elkaar te 
vergelijken”

”Ik vind dit erg veel, maar de premies zijn daar 
waarschijnlijk lager. Het gemiddelde bedrag zal 

daardoor niet veel hoger uitvallen dan in 
Nederland denk ik”

“Ik vind het bizar veel. Maar de vraag is of ze 
ook zorgverzekering betalen, want anders ben 

ik het ermee eens”

“Gebeurt wel vaker, zoals in de US”

“Prima. Ze schieten elkaar daar maar neer en 
verwonden zo zichzelf. Dan betalen ze er ook 

zelf maar voor”

“Dat ligt aan Afghanistan. Zij vinden oorlog 
voeren belangrijker”

“Tsja, als je alleen maar oorlog voert dan krijg 
je vanzelf geld tekort voor andere zaken”

“Afghanistan is een land met veel corruptie”

“Zorgelijk dat de uitgaven niet vanuit de 
overheid geregeld worden”

Te hoog bedrag Neutraal / Geen mening Probleem ligt bij Afghanistan zelf



24

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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51% 49%

Man Vrouw

Steekproefsamenstelling (1/2)

OpleidingLeeftijd Geslacht

Panelleverancier: Dynata
Veldwerk uitgevoerd in: Week 29 
Aantal respondenten: 509

33% 35% 32%

18-34 35-49 50-65

34%
43%

23%

Laag Midden Hoog
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26%

46%

10%
18%

Laag Midden Hoog Weet ik niet/
Zeg ik liever

niet

Steekproefsamenstelling (2/2)

Inkomen

Panelleverancier: Dynata
Veldwerk uitgevoerd in: Week 29  
Aantal respondenten: 509
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BIJLAGE 1/2
Ontwikkelingssamenwerking: antwoorden categorie ‘Anders’ 
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Antwoorden vallend in de categorie ‘Anders’

Waarom vinden mensen ontwikkelingssamenwerking nog meer …

“Laat die mensen in de derde wereld, zoals dat 
genoemd wordt, in hun eigenwaarde”

“Waarom zou je ‘ontwikkelingshulp’ sturen als 
je daarnaast geen verplichtingen aan dat land 
stelt, zoals godsdienstvrijheid en een verbod 

op vrouwenbesnijdenissen.”

“Kost veel geld”

”Je leert ze van alles en later komen ze hier om 
alle gewoonten af te pakken“

“Er is al teveel geld heengegaan“

”Het geeft mensen wel wat mogelijkheden 
maar vervolgens zitten ze vast aan een lening 

dat terugbetaald moet worden”

“Als Nederland geld te kort komt, helpen ze 
ons waarschijnlijk ook”

“Vind het goed dat het er is, maar steun het 
zelf niet“

“Je kan helpen, maar niet oplossen”

“Als het ons zelf betreft, hopen wij ook op hulp”

Onbelangrijk Enigszins belangrijk Heel belangrijk
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BIJLAGE 2/2
Gezondheidszorg: antwoorden categorie ‘Anders’ 
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Antwoorden vallend in de categorie ‘Anders’

Waarom vinden mensen nog meer dat er … van ontwikkelingssamenwerking naar gezondheidszorg moet gaan?

“Er zal een reden zijn waarom Nederland het 
bedrag niet haalt. Dus ik ga ervan uit dat het 
een bewuste keuze is om niet meer te geven 

dan wat we kwijt kunnen”

“Gezondheidszorg is minder belangrijk dan 
duurzame voedselvoorzieningen en het 

stimuleren van private initiatieven en onderwijs. 
Deze ontwikkelingen leiden tot de verhoging 
van de welvaart en de gezondheidszorg volgt 

dan. Gezondheidszorg sec is 
symptoombestrijding”

“Ik vind dat de farmacie meer moet bijdragen”

“Wij als klein land kunnen dat niet op brengen! 
Laat grotere landen er maar meer in stoppen!”

“Erg veel geld, ik zou eerst meer specifiek 
willen weten waar het voor besteed wordt“

“Hulp is goed. maar je merkt er niks van. Je ziet 
erg weinig verschil”

“Omdat we een veelvoud verdienen aan arme 
landen. Dit is het minste dat we kunnen geven”

“Ik weet niet zo goed wat ze doen“

“Omdat ik vind dat ontwikkeling ook uit de 
mensen zelf moet komen. Mits met de juiste 

handvaten”

“Er zijn ook andere maatregelen te bedenken 
om de zorg voordeliger te maken”

“Gezonde mensen kosten minder geld, de 
basis is immers al matig”

“Kosten gezondheidszorg lopen op. Investeren 
in voorlichting en preventie”

“Indien ter plaatse de kennis toeneemt kan 
men zelfredzaam worden”

“De gezondheidszorg loopt snel achteruit” 

Minder dan 1/7e deel Gelijk aan 1/7e deel Meer dan 1/7e deel
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