Erratum ‘De Wmo in beweging’
In de gedrukte versie van ‘De Wmo in beweging’ staan twee onjuiste cijfers.
In de elektronische versie staan de juiste cijfers.
Onderstaand overzicht laat zien om welke cijfers het gaat en waar ze te vinden zijn.

Mantelzorgers die niet wisten dat ze
mantelzorgondersteuning konden krijgen:
45% moet zijn 55%

Aanvragers die zich konden herinneren dat
de ondersteuningsbehoefte van hun
mantelzorger in het gesprek aan bod was
gekomen: 44% moet zijn 25%

Plekken waar deze bevindingen in het gedrukte rapport verkeerd genoemd staan
Samenvatting en conclusie

p. 28, kopje “Het ondersteuningsaanbod”,
e
4 regel: ‘Bijna de helft’ moet zijn ‘Ruim de
helft’.

Hoofdstuk 5 – hoofdtekst

p. 148, 2 alinea:

p. 144, 2 alinea:

‘Bijna de helft van alle mantelzorgers van
Wmo-aanvragers wist in 2012 niet dat ze
ondersteuning konden krijgen (Feijten et al.
2013). Als ze het al wisten, dan wisten vier
van de tien niet waar ze hiervoor terecht
zouden kunnen.’

‘Minder dan de helft van de aanvragers
(44%) herinnerde zich dat eind 2011 aan de
orde was gesteld of eventuele
mantelzorgers ondersteuning nodig
hebben. Nog opvallender is dat nog geen
derde (32%) van de mantelzorgers die bij
het gesprek aanwezig waren zich zo’n vraag
herinnerde.’

e

Dat moet zijn:
‘Ruim de helft van alle mantelzorgers van
Wmo-aanvragers wist in 2012 niet dat ze
ondersteuning konden krijgen (Feijten et al.
2013). Als ze ondersteuning nodig zouden
hebben, dan wisten vier van de tien niet
waar ze hiervoor terecht zouden kunnen.’

e

p. 28, kopje “Het ondersteuningsaanbod”,
e
4 regel: 44% moet zijn 25%.
e

Dat moet zijn:
‘Van de aanvragers die mantelzorg hadden,
herinnerde slechts een kwart zich dat eind
2011 aan de orde was gesteld of die
mantelzorger ondersteuning nodig had. Nog
geen derde (32%) van de mantelzorgers die
bij het gesprek aanwezig waren herinnerde
zich zo’n vraag.’
e

e

Hoofdstuk 5 - samenvatting

p. 151, 3 alinea na de witregel: ‘Bijna de
helft van de mantelzorgers’ moet zijn ‘Ruim
de helft van de mantelzorgers’.

p. 151, 1 alinea na de witregel, 4 regel:
44% moet zijn 25%.

Summary

p. 269, kopje “Support for informal carers”,
4e regel: ‘Almost half of informal carers’
moet zijn ‘More than half of informal
carers’.

p. 269, kopje “Support for informal carers”,
3e regel: 44% moet zijn 25%.

