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Mijnheer de Rector Magnificus,

Zeer gewaardeerde aanwezigen,

Veel mensen hopen een hoge leeftijd te bereiken zonder al te veel last te krijgen van 
onplezierige ouderdomsverschijnselen. Oud is overigens een relatief begrip. In de ogen 
van pubers zijn veertigers en vijftigers behoorlijk oud. Zestigers vinden tachtigers oud, 
terwijl tachtigers zich vaak helemaal niet oud voelen. Voor veel mensen is het lastig en 
ongemakkelijk om over de toekomst na te denken. Het is onzeker hoe we oud worden en 
ouderdom lijkt vooral gelijk te staan aan verlies; verlies van geliefden en andere naasten, 
verlies van lichamelijke en geestelijke vermogens en verlies van rollen van betekenis in de 
samenleving. 

Ook ik vind het lastig om over mijn toekomst na te denken. Als ik dat dan toch doe, hoop 
ik in goede gezondheid oud te worden, verbonden te blijven met de mensen die mij lief 
zijn, rollen van maatschappelijke betekenis te kunnen behouden en met die dingen bezig 
te kunnen zijn die mij energie en een goed gevoel geven. Mocht ik het zelf niet meer 
helemaal overzien, dan hoop ik dat er iemand met mij meekijkt om mijn zaken en de 
eventuele ondersteuning of zorg die ik nodig heb, zo te organiseren dat het goed bij mij 
past. Van de zorgverleners die ik mogelijk ontmoet, verwacht ik dat ze mijn naam kennen 
en aandacht hebben voor wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Met andere woorden, ik 
hoop dat ik, ook op latere leeftijd, ook als ik wat meer mankeer, gehoord en gezien zal 
worden en samen met anderen ervoor kan zorgen dat ik een aangenaam leven heb.

Als het om ouder worden gaat, zijn dit geen unieke wensen. Uit onderzoek blijkt dat 
ouderen over het algemeen hun leven willen voortzetten zoals ze dat gewend waren, ook 
als zij met beperkingen te maken krijgen 1-7, en dat zij gehoord en gezien willen worden 
door de mensen die hen verzorgen 5, 8-10. Zorg die deze kenmerken heeft wordt ook wel 
mensgerichte zorg genoemd 11-13. Het is nog te vroeg om vast te kunnen stellen of de 
veranderingen in de ouderenzorg en de bijbehorende bezuinigingen het realiseren van een 
dergelijk ideaalbeeld positief of negatief beïnvloeden. Net als in de zorg in het algemeen, 
is er ook in de ouderenzorg nog weinig aandacht voor de leefwereld van ouderen; er 
is weinig aandacht voor de mens achter de zorgvrager, voor diens wensen, behoeften, 
mogelijkheden en ervaringen. De huidige ontwikkelingen, waarin het ondersteunen van 
de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van ouderen centraal staan, bieden 
mogelijk kansen voor dusdanige veranderingen dat er meer ruimte ontstaat voor ouderen 
om hun leven voort te zetten zoals zij dat gewend waren.
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Doel van het onderzoek vanuit de bijzondere leerstoel Ouderenzorg in de Academische 
Werkplaats (AW) Ouderen van Tranzo is bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte 
ouderenzorg. Daarmee bedoel ik zorg waarin ouderen centraal staan, zij zelf een actieve 
rol hebben en waarin er voldoende ruimte en aandacht is voor hun eigen identiteit, eigen 
regie en zelfredzaamheid, eventueel met hulp van naasten 11, 12. Om dat te realiseren is het 
belangrijk dat we ons, bij het innoveren van de zorg, steeds afvragen of we goed weten 
wat de voorgestelde veranderingen voor ouderen betekenen. Kennis over de leefwereld 
van ouderen is input voor innovaties gericht op ouderen. De leefwereld van ouderen 
omvat zowel hun voorkeuren en wensen als hun ervaringen en de betekenis daarvan. We 
hopen zo een bijdrage te leveren aan het veraangenamen van het leven van individuele 
ouderen, en er tegelijkertijd op maatschappelijk niveau voor te zorgen dat ouderen die 
dat echt nodig hebben, verzekerd zijn van kwalitatief goede en toegankelijke zorg. Aan 
de onderzoeken vanuit de genoemde leerstoel en AW ligt daarom de volgende vraag ten 
grondslag:

Welke innovaties gericht op mensgerichte ouderenzorg kunnen ontwikkeld worden op 
basis van kennis over de leefwereld van ouderen?

Deze ambitie deel ik met de tien organisaties die de bijzondere leerstoel Ouderenzorg 
hebben gevestigd en participeren in de AW Ouderen. Deze tien organisaties zijn: De 
Riethorst Stromenland, Volckaert, Surplus, De Wever, Stichting Schakelring, Stichting 
Groenhuysen, Zorggroep West- en Midden-Brabant (Thebe), CZ Zorgkantoren, 
BrabantZorg en ZuidZorg. Bij Hogescholen, in het bijzonder bij Fontys Eindhoven en 
bij Avans in Breda, heb ik mensen gevonden die vergelijkbare ambities hebben. Ook 
bij andere organisaties vind ik gehoor voor het realiseren van deze ambitie en worden 
samenwerkingsmogelijkheden verkend.

In de AW Ouderen en de bijzondere leerstoel Ouderenzorg worden de activiteiten 
voortgezet van de AW Chronische Zorg en de gelijknamige bijzondere leerstoel, die 
achtereenvolgens bezet werd door Jos Schols 14 en Bert Vrijhoef 15. Hoewel ouderen altijd 
een belangrijke onderzoekspopulatie zijn geweest, wordt nu nog sterker op ouderen en 
meer specifiek op hun leefwereld en het realiseren van mensgerichte zorg gefocust. 

In deze oratie laat ik u zien hoe we verandering beogen te realiseren door goed naar 
ouderen te luisteren, hen te zien en hoe we op verschillende manieren samen de zorg 
oppakken. Om ervoor te zorgen dat we vanuit hetzelfde referentiekader vertrekken, start 
ik met een korte schets van de context en licht ik toe wat ik onder mensgerichte zorg 
versta. Vervolgens zoomen we in op de leefwereld van ouderen.  Daarna zal ik u uitleggen 
wat ik onder ‘samen zorgen’ versta en op welke wijze we dat gaan realiseren. Tenslotte 
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laat ik zien in hoeverre er in de afgeronde en lopende promotieonderzoeken van de AW 
Ouderen aandacht voor de leefwereld van ouderen is. 

Demografische 
situatie De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen tien jaar met meer dan 
drie jaar gestegen, tot 83 jaar voor Nederlandse vrouwen en 79 jaar voor Nederlandse 
mannen. In vergelijking met andere Europese landen hebben Nederlandse mannen één 
van de hoogste gemiddelde levensverwachtingen, terwijl vrouwen gemiddeld scoren. 
Verwacht wordt dat de levensverwachting zal blijven stijgen, maar niet zo snel als de 
laatste jaren 16.

De bevolking in Westerse landen vergrijst en ontgroent, Nederland is daar geen uitzondering 
op. In de afgelopen 63 jaar is het percentage ouderen in de Nederlandse bevolking meer 
dan verdubbeld, bij de oudere ouderen gaat het zelfs om een verdrievoudiging (75+) of 
zelfs een verzesvoudiging (85+) 17. Verwacht wordt dat het aandeel 65-plussers tot 2030 
zal stijgen tot 24% en zich daarna zal stabiliseren rond 26% 16. Vrouwen bereiken over het 
algemeen een hogere leeftijd dan mannen. Het percentage oudere vrouwen is dan ook in 
alle leeftijdsgroepen groter dan het percentage oudere mannen; dat is nu het geval, maar 
ook in 1950 was dat zo (zie Tabel 1) 17. 

Momenteel zijn zes van de tien 65-plussers gehuwd. Met het vorderen van de leeftijd neemt 
het percentage gehuwden af. Dankzij de hogere levensverwachting van vrouwen overleven 
zij vaak hun man. Het percentage mannen dat gehuwd is, is in elke leeftijdsgroep, nu en 
63 jaar geleden, hoger dan het percentage vrouwen dat gehuwd is 17.

Tabel 1: Demografische gegevens van de Nederlandse bevolking 17

% van de bevolking % gehuwd
 % in verpleeg- of  

verzorgingshuis

65+ 75+ 85+ 65+ 75+ 85+ 65+ 75+ 85+

Totaal 1950 7,7 2,4 0,3 52,5 34,0 14,6

2013 16,8 7,2 1,9 60,1 45,6 24,1 3,9 8,3 20,0

Vrouwen 1950 8,0 2,6 0,3 42,8 24,3 8,0

2013 18,4 8,7 2,7 48,3 30,6 11,7 5,3 10,6 23,1

Mannen 1950 7,4 2,3 0,3 63,1 45,1 23,0

2013 15,2 5,7 1,2 74,6 68,8 52,8 2,2 4,8 1,7
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Het merendeel van de ouderen woont zelfstandig. Naarmate mensen ouder worden, 
neemt de kans op een verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis toe. Maar ook van de 
85-pussers woont nog 80% zelfstandig. Mensen die gehuwd zijn verhuizen nauwelijks 
naar een verpleeg- of verzorgingshuis, waarschijnlijk doordat partners de meest 
vanzelfsprekende mantelzorgverleners zijn. Doordat vrouwen over het algemeen een 
hogere leeftijd bereiken en minder vaak gehuwd zijn, wonen zij vaker dan mannen in een 
verpleeg- of verzorgingshuis; 75,6% van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 
in Nederland is vrouw 17. 

Overheidsbeleid Na de tweede wereldoorlog is de Nederlandse verzorgings-
staat opgebouwd met voorzieningen zoals AOW, WAO en AWBZ en professionele 
zorgvoorzieningen zoals verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg. Voor burgers 
werd het vanzelfsprekend dat zij heel hun leven op de overheid konden rekenen; 
zorgvoorzieningen werden steeds meer ervaren als een recht en minder als een gunst, 
zoals voor die tijd gebruikelijk was 18-23. 

Voor de meesten van ons is het een aangenaam vooruitzicht dat we een behoorlijk hoge 
leeftijd kunnen bereiken. Maar, als meer mensen een hogere leeftijd bereiken, confronteert 
dat de samenleving als geheel, zeker in een verzorgingsstaat, met bepaalde vragen. 
Hoewel een hogere leeftijd niet voor iedereen gepaard gaat met gebreken en beperkingen, 
hebben ouderen als groep hier naar verhouding wel meer mee te maken. Dit zorgt ervoor 
dat ouderen, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen een grotere behoefte aan zorg en 
ondersteuning hebben 24. Mede dankzij de vergrijzing bedroegen in 2012 de Nederlandse 
zorguitgaven 83 miljard euro, dat is 14% van het bruto binnenlands product (BBP). In 
2000 was dat nog 9,5% en bij ongewijzigd beleid zal dat stijgen naar 19% in 2030 16. 

De vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen 
op voldoende en kwalitatief goede zorg als dat nodig is, is voor de overheid aanleiding voor 
beleidswijzigingen en hervorming van de langdurige zorg. Sinds de eeuwwisseling worden 
vraaggestuurde en vraaggerichte zorg gestimuleerd door de overheid 25-27. In 2007 is de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze is opgesteld naar aanleiding 
van de toenemende zorgvraag, de verwachting dat er in de toekomst onvoldoende 
zorgpersoneel beschikbaar zal zijn en een gebrek aan samenhang tussen voorzieningen. 
Doel van deze wet is ervoor te zorgen dat alle burgers kunnen participeren, ook als zij 
beperkingen of gezondheidsproblemen hebben. Gemeenten voeren de Wmo uit; zij 
dienen burgers en belanghebbende organisaties te betrekken bij de beleidsvorming. Over 
hun resultaten leggen zij verantwoording af aan de lokale samenleving. Dit zou moeten 
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leiden tot ondersteuning en zorg die beter dan voorheen is afgestemd op de behoeften en 
mogelijkheden van burgers en efficiënter georganiseerd kan worden. Gemeenten maken 
immers deel uit van de lokale context en kennen daardoor de (on)mogelijkheden op lokaal 
niveau beter 28, 29. Verantwoordelijkheden voor zorg worden niet alleen gedecentraliseerd 
van landelijke naar gemeentelijke overheid, maar ook steeds meer gelegd bij burgers zelf 
en hun sociale netwerk. Pas als mensen het niet meer zelf of samen met hun naasten 
op kunnen lossen, kunnen zij in aanmerking komen voor professionele zorg, grotendeels 
gefinancierd door de overheid, al dan niet met een (aanzienlijke) eigen bijdrage. Het gaat 
dan zowel om de regie over de zorg als om concrete zorghandelingen 28, 30. 

De rijksoverheid streeft naar volledige hervorming van de langdurige zorg vanaf 
2015. De AWBZ verdwijnt en wordt gedeeltelijk vervangen door de Wet langdurige 
zorg (Wlz) als het om 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid gaat en door de 
Zorgverzekeringswet als het om geneeskundige zorg gaat. Bovendien wordt de Wmo 
uitgebreid. Deze hervormingen zijn gericht op de ouderenzorg, maar ook op andere 
sectoren zoals de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg 31. Het Deltaplan Dementie 
gaat specifiek in op één van de belangrijkste uitdagingen in de ouderenzorg, namelijk 
het toekomstbestendig maken van de dementiezorg in Nederland. Doel is de zorg voor 
mensen met dementie te verbeteren, maar ook het voorkomen of genezen van dementie 
in de toekomst. Nationale samenwerking van overheid, maatschappelijke partijen en 
bedrijfsleven moet hiertoe leiden 32. 

Er wordt, met andere woorden, gestreefd naar een participatiesamenleving, waarbij 
participatie op twee manieren opgevat kan worden. Zelfredzaamheid in het dagelijks leven 
is de eerste vorm van participatie. Het gaat dan om deelname aan het maatschappelijk 
verkeer voor zover dat nodig is voor het levensonderhoud, om het voeren van een 
huishouden, om mobiliteit in en om het huis, maar ook lokaal en om sociale contacten. 
Ook het ontvangen en verlenen van mantelzorg en vrijwillige zorg kunnen hiertoe 
gerekend worden. Initiatieven zoals zorgcoöperaties, waarin dorpsbewoners de zorg 
organiseren, zijn een extreme vorm van deze manier van participeren. Er is ook sprake van 
participatie wanneer het gaat om het beïnvloeden van beleidsvorming van de overheid 
of bedrijven. Inspraak en medezeggenschap van cliënten- en Wmo-raden kan hiertoe 
gerekend worden, maar ook het voeren van een lobby of eenvoudigweg stemmen zijn 
vormen van beleidsbeïnvloedende burgerparticipatie. De overheid zoekt nadrukkelijk 
naar manieren om participatie in de vorm van zelfredzaamheid verder te ontwikkelen 
en te ondersteunen, beleidsbeïnvloedende participatie is inmiddels in veel procedures 
opgenomen en lijkt nu minder aandacht nodig te hebben 33.
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Dergelijke inhoudelijke beleidswijzigingen gaan gepaard met fikse beperkingen in de 
besteedbare budgetten. Efficiënte organisatie wordt daardoor de hoogste prioriteit. 
Vooralsnog blijft het echter de vraag of er in een participatiesamenleving inderdaad meer 
zelfzorg, mantelzorg en vrijwillige zorg gemobiliseerd kan worden en of dat tot gevolg 
heeft dat er een minder groot beroep op betaalde zorgverlening wordt gedaan. Het is 
in ieder geval helder dat de participatiesamenleving niet van de een op de ander dag 
gerealiseerd zal zijn; die ontwikkeling is een aantal jaren geleden op gang gekomen en zal 
nog een aantal jaren nodig hebben 34. Het belang van monitoring van deze ontwikkelingen 
spreekt voor zich. 

Ontwikkelingen 
in de ouderenzorg Over het algemeen wordt wel geaccepteerd dat 
verandering van het zorgstelsel noodzakelijk is om de zorg ook in de toekomst toegankelijk 
en betaalbaar te houden voor wie dat nodig is 33, 35. Organisaties die o.a. van ouderen de 
belangen behartigen onderschrijven bijvoorbeeld het belang van beleidswijzigingen en een 
cultuurverandering bij zowel zorgprofessionals als ouderen zelf om toekomstbestendige 
ouderenzorg te realiseren. Om ervoor te zorgen dat het perspectief van ouderen 
structureel wordt meegenomen in de stelselwijziging hebben zij op basis van wensen en 
behoeften van ouderen kwaliteitscriteria geformuleerd voor professionals in welzijn en 
zorg, voor gemeenten en voor zorgverzekeraars 36. 

Ook bestuurders van organisaties in de ouderenzorg lijken de noodzaak van dergelijke 
beleidswijzigingen te onderschrijven. De concrete uitvoering blijkt echter tot dilemma’s 
en spanningen te kunnen leiden35. Hoewel in beleidsstukken van zorgorganisaties 
vraaggerichtheid wordt benadrukt, lijkt het implementeren van mensgerichte zorg niet 
eenvoudig. Dat komt waarschijnlijk doordat de ideeën van zorgverleners over wat goed 
is voor ouderen niet altijd overeenkomen met de wensen en behoeften van ouderen zelf. 
Daarnaast is het voor zorgprofessionals moeilijk om de ouderen voor wie zij zorgen als 
partners in de zorg te zien 3, 37-39. 

In de intramurale zorg voor ouderen is een verschuiving waar te nemen naar een meer 
mensgerichte benadering. De dominantie van het medische model in de intramurale zorg 
neemt af; er komt minder nadruk te liggen op medisch handelen in een ziekenhuisachtige 
sfeer. De ontwikkeling en groei van kleinschalige woonvormen, waarin een omgeving zoals 
‘thuis’ zoveel mogelijk wordt benaderd, is in deze context een logische 14, 40. Ook in het 
wetenschappelijke debat over kwetsbaarheid, dat van oudsher gedomineerd wordt door 
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de medische wetenschappen, is een dergelijke verschuiving waarneembaar. Op steeds 
grotere schaal wordt een benadering van kwetsbaarheid waarin ook aandacht is voor het 
sociale en het psychische domein geaccepteerd 41-44.

Benadering 
van mensgerichte zorg Zorg is een breed begrip, het omvat zowel 
medische zorg, gericht op genezing of op het voorkomen van verslechtering, als 
langdurige zorg, gericht op ondersteuning van het functioneren in het dagelijks leven. 
Vanuit de AW Ouderen en de bijzondere leerstoel Ouderenzorg focussen wij op ouderen 
en de manier waarop zij functioneren in het dagelijks leven, al dan niet met ondersteuning 
van anderen (mantelzorgers, vrijwilligers en/of betaalde beroepskrachten). Zorg wordt 
daarbij breed opgevat als een sociale praktijk en kan omgeschreven worden als “een 
scala van activiteiten, gericht op het handhaven, het continueren en het herstellen van de 
‘wereld’ om ons heen, op zo’n manier dat we er zo goed mogelijk in kunnen leven. De wereld 
waarnaar verwezen wordt, omvat het complexe geheel van zowel ons lichaam, ons zelf als de 
wereld waarin we leven en de mensen waarmee we leven.” 45, blz. 103). Deze benadering van 
zorg impliceert dat het gaat om het welzijn en welbevinden, de lichamelijke en mentale 
gesteldheid, maar ook om de omgeving waarin wij leven. 

Zorg opgevat als sociale praktijk is door Tronto 45 omschreven als een proces bestaande 
uit vier met elkaar samenhangende fasen (zie Overzicht 1). In de eerste twee fasen wordt 
gesignaleerd dat er iets nodig is en wordt actie ondernomen; de benodigde zorg en 
ondersteuning worden geregeld. Deze eerste twee fasen, die gekenmerkt worden door 
mentale activiteiten, zijn samen te vatten als regie over de zorg. Als de zorg eenmaal 
geregeld is, volgen concrete praktische zorghandelingen; een huis wordt gepoetst, een 
maaltijd bereid, een gesprek gevoerd of een wond verzorgd. Degene die de zorg ontvangt, 
reageert op de ontvangen zorg, daaruit blijkt of de zorg voldoende tegemoet is gekomen 
aan de ervaren zorgbehoefte(n). 
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Overzicht 1: Fasen van het zorgproces (kolom 1 & 2: 45)

Zorgen om
Herkenning van de zorgbehoefte en 
erkenning dat er iets gedaan moet worden Eigen regie of regie door 

anderen

Zorgen voor
Vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid 
reactie op de zorgbehoefte

Zorg verlenen
Praktische tegemoetkoming aan de 
zorgbehoefte

Zorghandelingen: 

zelfredzaamheid of 

afhankelijkheid

Zorg ontvangen
Reactie op de ontvangen zorg en evaluatie 
daarvan

In de omschrijving van zorg van Tronto staat het zorgen op zichzelf centraal en wordt 
minder nadrukkelijk ingegaan op wie de zorg verleent. In de praktijk kunnen de regie over 
de zorg en de concrete zorghandelingen door ouderen zelf gedaan worden, maar ook 
door anderen. Die anderen kunnen naasten, vrijwilligers of beroepskrachten zijn. Omdat 
naasten, bijvoorbeeld partners of kinderen, heel dicht bij ouderen staan kan gesproken 
worden van eigen regie en zelfredzaamheid als ouderen of hun naasten actief zijn. Als 
vrijwilligers of beroepskrachten deze taken voor hun rekening nemen, is er sprake van 
regie door anderen en afhankelijkheid.

Om ervoor te zorgen dat ouderen werkelijk centraal komen te staan in zorgverlening, 
voegen we het begrip mensgericht toe, ook wel persoonsgericht of patiëntgericht 
genoemd. Dit begrip wordt ook toegepast in de medische wereld, maar kan ook bijdragen 
aan het realiseren van de ambities van de Nederlandse ouderenzorg. Mensgerichte zorg 
bestaat uit de volgende drie kernelementen: de zorgrelatie, de context waarin de zorg 
wordt verleend en de resultaten 11-13. 

In de zorgrelatie, de ontmoeting tussen zorgontvanger en zorgverlener, vindt de 
dagelijkse zorgverlening plaats. In die relatie wordt de oudere zorgontvanger gezien 
als een volwaardig en actief individu, met wie samen zorgen gerealiseerd kan worden. 
Zorgverleners hebben aandacht voor elke individuele ouderen, zien diens unieke 
behoeften en (on)mogelijkheden en spelen daar op in. De diversiteit onder ouderen en 
hun mantelzorgers, zal resulteren in diverse vormen van samen zorgen 11.

De context waarin de zorg wordt verleend is zo ingericht dat mensgerichte zorg 
vanzelfsprekend is. De juiste competenties zijn aanwezig in teams en bij individuele 
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zorgverleners en zij ervaren voldoende ruimte om mensgerichte zorg goed vorm te geven 
en durven daarbij in zekere mate risico’s te nemen. Ook organisatieprocessen zijn zo 
ingericht dat de zorgontvanger gehoord en gezien wordt 11-13.

De resultaten van mensgerichte zorg zijn het kernelement; het gaat er immers om wat de 
zorg bij mensen teweeg brengt. McCormack en McChance 12, 13 beperkten de resultaten tot 
tevredenheid met zorg, betrokkenheid in de zorg, welzijn en het creëren van een helende 
omgeving. Ik denk dat het verstandig is om breder te bestuderen wat de betekenis van 
mensgerichte zorg op diverse aspecten van het dagelijks leven van ouderen is. Het 
perspectief van ouderen zelf is daarbij uiteraard onmisbaar.

Ouderen 
aan het woord Kennis over de leefwereld van ouderen staat centraal in de 
leerstoel Ouderenzorg en de AW Ouderen. Enkele onderzoekers, verspreid over 
verschillende delen van de wereld, hebben onderzoek gedaan naar verschillende 
aspecten van het ouder worden. Hoewel het de vraag is in hoeverre de inzichten uit deze 
onderzoeken van toepassing zijn op de situatie van Nederlandse ouderen, laat het wel 
zien wat voor type inzichten dergelijk onderzoek op kan leveren. 

Als ouderen in wetenschappelijk onderzoek aan het woord komen, blijkt dat de diversiteit 
groot is: de oudere bestaat niet. Het is niet verwonderlijk dat mensen op leeftijd net 
zoveel variatie laten zien als andere leeftijdsgroepen 1-3, 46. Uit deze onderzoeken blijkt dat 
ouderen over het algemeen zo lang mogelijk onafhankelijk willen blijven, dat zij als uniek 
mens gehoord en gezien willen worden, dat sociale relaties voor hen belangrijk zijn en is 
het mede afhankelijk van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid in hoeverre zij erin 
slagen om het leven te realiseren dat zij wensen. 

Onafhankelijkheid 
Onafhankelijkheid en zorg ontvangen lijken voortdurend op gespannen voet te staan 
in het leven van ouderen. Op verschillende manieren verminderen zij deze spanning. 
Onafhankelijkheid wordt erg gewaardeerd door ouderen; zij willen actief bezig zijn, en het 
liefst een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat geldt voor ouderen die geen cognitieve 
problemen ervaren, maar ook voor mensen met (beginnende) dementie. Het leveren van 
een maatschappelijke bijdrage kan zo eenvoudig zijn als het maken van kerstversieringen 
die verkocht worden ten gunste van een goed doel 4, 37, 46-50.
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Onafhankelijkheid betekent voor ouderen ook dat zij hun leven kunnen leiden zoals zij 
dat gewend waren, zij proberen het zo lang mogelijk te vermijden dat zij zich moeten 
aanpassen aan het ritme of de gebruiken van zorgverleners 2, 4-6. Zij willen graag zelf 
bepalen waar zij wonen, omdat die plek grotendeels de mogelijkheden bepaalt om het 
leven voort te zetten zoals gewend en gewenst 3, 7. Soms passen mensen hun gewoonten 
zo aan dat zij toch geen zorg van anderen nodig hebben 1. Als ouderen dan toch hulp 
nodig hebben, koesteren zij hun gevoel van onafhankelijkheid door zo lang mogelijk de 
regie te behouden. Soms accepteren zij bewust hulp van verschillende mensen, om zich 
minder afhankelijk te voelen en beter de controle te kunnen behouden 2. 

Gevoelens van onafhankelijkheid worden bevestigd wanneer er sprake is van voldoende 
wederkerigheid, dat geldt vooral in mantelzorgrelaties. Ouderen blijken zelfs meer 
tevreden te zijn met hun leven wanneer zij meer hulp aan hun kinderen geven dan dat zij 
van hun kinderen ontvangen. Wanneer zij meer hulp ontvangen dan dat zij verlenen, zijn 
zij over het algemeen minder tevreden. Dit laatste komt in verzorgingsstaten overigens 
nauwelijks voor 51. Ook met betrekking tot intramurale zorg is vastgesteld dat zorg 
ontvangen eenvoudiger is wanneer er sprake is van een zekere mate van wederkerigheid 8.

Ook ouderen die in een intramurale zorgvoorziening wonen, willen het liefst hun eigen 
leven leiden, zich zoveel mogelijk zelf redden en zoveel mogelijk zelf de regie behouden. 
Zij willen geen last hebben van regels die hun bewegingsruimte en bewegingsvrijheid 
beperken, maar zelf bepalen wat hun dagritme is, wat zij eten, hoe zij met hun geld 
omgaan, wanneer zij een arts of specialist raadplegen en wie zij wanneer ontmoeten 8, 14, 52.

Ouderen die in een intramurale zorgvoorziening gaan wonen hebben te maken met 
beperkingen, dat is namelijk een voorwaarde om tot een dergelijke voorziening toegelaten 
te worden. Zij moeten leren omgaan met hun beperkingen en hun kwetsbaarheid. Het 
helpt ouderen wanneer zorgverleners hun gezondheidsproblemen begrijpen en snappen 
dat ouderen hun kwetsbaarheid liever niet laten zien, en daar naar handelen 8. Daarnaast 
is het voor ouderen makkelijker om zorg te ontvangen wanneer zorgverleners geduldig en 
gevoelig zijn en tijdig en actief aan hun behoeften tegemoetkomen. Ouderen waarderen 
het zeer als zorgverleners dit zonder klagen doen. Het liefst worden zij geholpen wanneer 
dat nodig is, zonder zij daar om hoeven te vragen. Onzekerheid over wanneer men 
geholpen wordt, wordt vervelend gevonden. Soms ervaren ouderen de handelingen van 
zorgverleners niet als zorg, omdat het te duidelijk is dat zorgverleners het als onderdeel 
van hun werk zien 9. 
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Gehoord en gezien worden 
Voor gevoelens van onafhankelijkheid blijkt het ook belangrijk te zijn dat professionele 
zorgverleners de ouderen voor wie zij zorgen, zien en respecteren als unieke personen en 
hen als zodanig behandelen, ook als hun normen en waarden niet overeenkomen 5. Ook 
voor ouderen die in intramurale woonvoorziening wonen, geldt dat het belangrijk is dat 
zij gezien, gehoord en begrepen worden. Dat maakt voor hen het leven meer aangenaam 
en helpt hen in het behouden van hun identiteit en waardigheid 8, 9. Ouderen voelen zich 
bijvoorbeeld gezien en gewaardeerd als persoon wanneer zorgverleners het initiatief tot 
een praatje nemen 9. 

Bovendien is aandacht voor hun ervaringen en gewoonten uit het verleden van belang 
omdat hen dat heeft gemaakt tot wie zij nu zijn. Aandacht daarvoor vergemakkelijkt het 
vasthouden van de identiteit en heeft een positieve invloed op het welzijn van ouderen 
10. In de praktijk blijkt dat vaak niet het geval te zijn. Ouderen lijken vooral rekening te 
houden met zorgverleners, bijvoorbeeld in de onderwerpen voor een gesprek, en stellen 
zich actief op in het onderhouden van een goede relatie met zorgverleners. Zij streven 
naar een neutrale zone, waarin zorgverleners en ouderen beide geen autoriteit over elkaar 
hebben 8. In een andere studie wordt zelfs bezorgdheid bij ouderen vastgesteld over de 
consequenties als zij teveel zouden vragen. De ondervraagde ouderen verwachten dan 
onaardige zorgverleners, die soms misschien zelfs tot mishandelen over kunnen gaan 9.

Sociale relaties 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat sociale relaties belangrijk zijn voor ouderen 1, 3, 4, 

46-50, 53, vanwege het contact op zichzelf, de gezelligheid, het gevoel ergens bij te horen en 
omdat het gevoelens van eenzaamheid helpt voorkomen. Bezoek is soms een hoogtepunt 
in het dagelijks leven 1. Sociale contacten zijn ook belangrijk omdat de mening van 
naasten, met name van kinderen, de manier waarop ouderen hun leven inrichten en hun 
zorgbehoeften vervullen, beïnvloedt. Dat de kwaliteit van de relatie met professionele 
zorgverleners ook erg belangrijk is, is hiervoor aan de orde geweest.

Sociale contacten met medegebruikers van voorzieningen zoals een woonzorgvoorziening 
of ouderencentrum zijn voor ouderen van belang. Overigens identificeren zij zich het 
liefst zo min mogelijk met echt oude, kwetsbare mensen, en houden zij steeds voldoende 
afstand. Wat voldoende afstand precies is, is voor elke oudere anders 3, 49, 54. Thaise 
ouderen zijn ervan overtuigd dat zij een mentale gezondheid bereiken door van het leven 
te genieten in contact met belangrijke anderen. Deelname aan ouderenclubs, waarin 
onder andere voorlichting wordt gegeven over gezond ouder worden, heeft ditzelfde 
effect. Daarnaast vinden zij het belangrijk om ervaringen te delen, zowel met familie, 
vrienden en buren, als met de maatschappij in zijn geheel 6.
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Hoewel veel ouderen sociaal geïsoleerd en eenzaam zijn, kiezen de meesten er toch 
voor om hun kinderen niet ‘lastig’ te vallen; zij hebben immers hun eigen leven 47, 55. Als 
de sociale relaties niet aan de verwachtingen van ouderen voldoen en zij gevoelens van 
eenzaamheid ervaren, is dit een unieke maar negatieve ervaring, die stress veroorzaakt. 
Eenzame ouderen hebben het gevoel dat zij afgesloten zijn van belangrijke anderen; zij 
voelen zich afgewezen en vervreemd. Beperkte mobiliteit draagt eraan bij dat zij minimale 
contacten hebben. Eenzaamheid gaat vaak gepaard met toenemende afhankelijkheid. Als 
ouderen de benodigde hulp niet ontvangen, vergroot dat hun gevoel van eenzaamheid 53.

Daarnaast beïnvloeden sociale contacten ook de inrichting van het dagelijks leven en de 
zorg, als dat eenmaal aan de orde is. Ouderen willen namelijk te allen tijde voorkomen 
dat hun kinderen overbelast raken. Hoewel ouderen over het algemeen niet afwijzend 
tegenover zorg van hun kinderen staan, is het vermoeden dat de zorgverlening eigenlijk 
niet past in het leven van de kinderen of voor hen belastend zal zijn, voldoende reden om 
minder aantrekkelijke alternatieven te overwegen. Dat is ook het geval als de kinderen 
dat zelf eigenlijk niet acceptabel vinden in het licht van heersende normen en waarden 56. 
Uit onderzoek naar eenzaamheid blijkt tegelijkertijd dat verweduwde eenzame ouderen er 
soms niet voor kiezen om naar een nieuwe partner op zoek te gaan, omdat zij weten of 
vermoeden dat hun kinderen daar afwijzen tegenover staan 53. 

Ook wat betreft het accepteren van technologie om langer zelfstandig thuis te kunnen 
blijven wonen, blijken familieleden een cruciale rol te spelen. Als familieleden dat willen, 
zijn veel ouderen bereid om bepaalde apparaten aan te schaffen, zeker als zij daarmee 
hun kinderen minder belasten en het de onderlinge communicatie verbetert. Soms stellen 
zij de relatie met hun kinderen zelfs boven de eigen privacy en accepteren technologie 
waar zij zelf eigenlijk het nut niet van inzien 55. Vrouwelijke familieleden gaan mee om 
ondersteunende technologie aan te schaffen, terwijl mannelijke familieleden deze 
apparaten aanpassen aan de specifieke wensen en behoeften van ouderen 47. 

Gezondheid 
Ouderen willen graag lichamelijk en geestelijk gezond zijn 2, 4, 6. Op zichzelf is het prettig 
om geen lichamelijke of geestelijke gebreken te hebben. Daarnaast biedt het hen ook 
mogelijkheden om onafhankelijk te zijn, het leven te leiden en de sociale relaties te 
onderhouden zoals zij dat willen. Daarnaast zijn ouderen zich er ook van bewust dat zij er 
zelf een bijdrage aan kunnen leveren om gezond ouder te worden 6.

Als ouderen wel met een minder goede gezondheid en bijbehorende beperkingen te 
maken krijgen, moeten zij leren omgaan met de nieuwe situatie, met hun meer fragiele 
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lichaam en met de mogelijkheden en onmogelijkheden. Tegelijkertijd verbergen zij hun 
beperkingen liever 8. Vanwege de zichtbaarheid, vermijden veel ouderen het gebruik van 
hulpmiddelen zo lang mogelijk 1. Zij zoeken naar manieren om zich zo aan te passen aan 
de nieuwe situatie, dat zij niet (geheel) afhankelijk worden van de zorg en ondersteuning 
van anderen. Er wordt bijvoorbeeld nog slechts één deel van het huis gebruikt en het 
huishouden wordt in kleine stapjes gedaan. Soms kiest men ervoor om alleen in de veilige 
thuisomgeving te blijven, hoewel men wel behoefte heeft aan sociale contacten. De 
precieze manier waarop ouderen zich aanpassen blijkt divers te zijn 1, 2, 46. 
 
Daarnaast vinden ouderen het lastig om met de onzekerheid van de toekomstige 
gezondheid om te gaan 1, 8. Een plotseling verslechterende gezondheid kan aanleiding zijn 
om te kiezen voor verhuizing naar een intramurale zorginstelling 56. Dat blijkt ook uit een 
eerste analyse van interviews met klanten in het promotieonderzoek van Lisette Schipper.

Nu is het moment 
om ouderen centraal te stellen  Hoewel het lastig blijkt te zijn om 
ouderen in de zorg echt centraal te zetten en onderzoek naar het perspectief van ouderen 
relatief schaars is, is het nu het moment om met behulp van wetenschappelijk onderzoek 
ouderen centraal te stellen, in zorgverlening en beleid. Nu er in het overheidsbeleid sterke 
nadruk ligt op meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, wordt het tijd om 
inzicht te krijgen in het perspectief, de ervaringen en de leefwereld van ouderen. Dit 
begrip is cruciaal, als we ouderen willen ondersteunen in het optimaliseren, behouden of 
verbeteren van hun zelfstandigheid, een actieve leefstijl en kwaliteit van leven 1, 50. Als het 
niet expliciet gevraagd wordt, weten we het niet. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de 
ondervraagde ouderen en professionele zorgverleners niet hetzelfde beeld hebben van 
wat ouderen op welke manier belangrijk vinden in het dagelijks leven 37-39, 52. Daarnaast 
blijkt uit de technologiewereld dat doorbraken pas gerealiseerd worden wanneer door 
de ogen van eindgebruikers naar een product of dienst wordt gekeken. De computer 
deed bijvoorbeeld pas echt zijn intrede in huishoudens toen het een aantrekkelijke 
vrije tijdsbesteding bleek te kunnen zijn, de eerder aangeprezen kantoorfuncties zoals 
administratie en tekstverwerking hadden dit effect niet 47.

In de transitie van een aanbodgericht medisch model naar een meer mensgericht sociaal 
model van zorgverlening, mag aandacht voor het perspectief van ouderen niet ontbreken. 
Ook als je ervan uitgaat dat mensen op basis van hun levenservaringen de kwaliteit van hun 
huidige leven of zorg evalueren, is inzicht in de leefwereld van ouderen onontbeerlijk 3. 
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Dat het nu het moment is om voor ouderen een centrale plaats in de zorgverlening te 
creëren blijkt ook uit diverse initiatieven om ouderen een meer nadrukkelijke stem te 
geven in het Nederlandse zorgproces. In willekeurige volgorde noem ik drie voorbeelden. 

Met de Consumer Quality Index (CQ-index) wordt de kwaliteit van de zorg vanuit het 
perspectief van zorggebruikers vastgesteld. Met de invoering van de CQ-index was het 
voor het eerst in Nederland dat zorggebruikers een belangrijke bron van informatie 
werden voor kwaliteitsverbetering. Deze gestandaardiseerde vragenlijst meet ervaringen 
van zorggebruikers, maar ook wat zij belangrijk vinden in de gezondheidszorg en hoe zij de 
algemene kwaliteit van de zorg waarderen. Voor diverse domeinen in de gezondheidszorg, 
ook voor de verpleging, verzorging en thuiszorg, is een specifieke CQ-index ontwikkeld 57. 

Ouderenparticipatie is kenmerkend voor de projecten in het Nationaal Programma 
Ouderenzorg (NPO), het landelijk programma gericht op het verbeteren van de zorg 
voor ouderen met complexe hulpvragen. Ouderen worden structureel bij de projecten 
betrokken. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid hebben zij een holistische kijk op relevante 
vraagstukken waardoor zinvolle verbeteringen ontstaan. Door de betrokkenheid van 
ouderen neemt het draagvlak voor veranderingen toe en wordt gevolgd of een initiatief 
een werkelijke verbetering is. Bovendien leidt dit tot versterking van de eigen kracht van 
ouderen. Binnen het NPO wordt ouderenparticipatie actief bevorderd, bijvoorbeeld door 
ouderen te trainen en door projectbetrokkenen te adviseren over ouderenparticipatie 58. 

In de zorg, ook in de ouderenzorg, zijn cliëntenraden inmiddels een vast onderdeel van 
de organisatie. Dit geeft ouderen de mogelijkheid om te reageren op voorgenomen 
beleid, maar maakt hen nog niet tot gelijkwaardige partners. Bovendien is het de vraag 
in hoeverre cliëntenraden onderwerpen behandelen die ouderen in hun dagelijks leven 
belangrijk vinden. Naar aanleiding van deze constateringen is de Partner Interventie 
ontwikkeld. Deze is bedoeld om ouderen die in een intramurale zorgvoorziening wonen 
op voor hen belangrijke onderwerpen te ondersteunen tot gelijkwaardige gesprekspartner 
voor zorgprofessionals en managers. Ouderen leren elkaar beter kennen en identificeren 
samen een onderwerp dat voor hen belangrijk is, zoals de maaltijden. Vervolgens maken 
zij samen een plan om dit te verbeteren. Nadat professionals onderling over het onderwerp 
hebben gesproken, stellen ouderen en professionals samen een actieplan op 59-61. 

Ook uit gesprekken met professionals, managers en bestuurders van diverse organisaties 
blijkt dat zij het belangrijk vinden om de leefwereld van ouderen als uitgangspunt te 
nemen voor hun zorgverlening en veranderingen daarin. Daarom is nu het moment om 
samen zorgen te realiseren.
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Samen 
zorgen is … Het uiteindelijke doel van het onderzoek vanuit de bijzondere 
leerstoel Ouderenzorg in de AW Ouderen is bijdragen aan het (verder) vormgeven van 
mensgerichte zorg waarin ouderen centraal staan als actieve partner in de zorg en waarin 
de zorg is afgestemd op persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Daar gaan we samen 
voor zorgen. Voor ik inga op hoe we dat gaan realiseren, laat ik u de drie dubbele betekenis 
van samen zorgen zien. 

… een actieve rol voor ouderen 
Samen zorgen betekent in de eerste plaats voldoende ruimte voor ouderen, om ervoor te 
zorgen dat het vanzelfsprekend is dat zij een actieve rol hebben in het realiseren van een 
voor hen prettig leven. Dat is één van de kernelementen van mensgerichte zorg; ouderen 
worden gezien als volwaardige en actieve partner in de zorg 11-13. Als ouderen zorg nodig 
hebben, hoeft dat niet tot volledige en langdurige overname van taken te leiden, maar is 
de zorg en ondersteuning erop gericht dat ouderen zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen 
blijven zorgen en de regie over hun leven kunnen behouden. Dit past bij de wensen van 
veel ouderen; uit onderzoek blijkt dat ouderen erg hechten aan hun onafhankelijkheid en 
graag zo lang mogelijk regie over hun leven voeren 1-7. Behoeften van ouderen horen en 
zien, houdt daarom in dat zelfredzaamheid en eigen regie zoveel mogelijk ondersteund 
worden. Kennis over en inzicht in de leefwereld van ouderen draagt hieraan bij, omdat het 
input is om op verschillende niveaus tot dusdanige veranderingen in de ouderenzorg te 
komen dat een mensgerichte benadering wordt gerealiseerd. 

… samen kennis en innovaties ontwikkelen 
Samen zorgen is ook het bundelen van krachten om tot de gewenste innovaties te 
komen. Voor wetenschappers staan onderzoek en kennis ontwikkeling centraal, zoveel 
mogelijk in samenwerking met mensen uit de praktijk. Samen met medewerkers, met 
name bestuurders en managers, van de tien organisaties die in de AW participeren 
zijn de ambities verwoord en worden concrete relevante onderwerpen voor onderzoek 
geïdentificeerd. Veel onderzoek binnen de AW wordt uitgevoerd door science practitioners; 
zij combineren hun werk in de zorgpraktijk met wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn 
verbonden met beide werelden en verbinden deze daardoor met elkaar.

Samen zorgen in de zin van samen kennis en innovaties ontwikkelen verwijst ook naar 
de rol van medewerkers binnen afzonderlijke onderzoeken. Om te komen tot realistische 
innovaties waar draagvlak voor bestaat, worden deze ontwikkeld door onderzoekers in 
samenwerking met medewerkers van organisaties in de ouderenzorg, op basis van kennis 
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over en inzicht in de leefwereld van ouderen. In elke ontwikkelingsstap is de vraag actueel of 
we voldoende weten wat de beoogde veranderingen voor het leven van ouderen betekenen. 

Telkens wordt zorgvuldig afgewogen of het ook zinvol is om ouderen zelf bij de 
ontwikkeling van innovaties te betrekken. Dat is echter geen doel op zich. Vaak is het 
perspectief van heel kwetsbare ouderen relevant, terwijl het voor hen juist teveel gevraagd 
kan zijn om in projecten te participeren. Of enkele betrokken ouderen de diversiteit onder 
ouderen voldoende kunnen vertegenwoordigen is daarbij ook een afweging. 

… kennis delen 
Samen zorgen is ook kennis delen, om de toepasbaarheid van kennis in de praktijk 
te vergroten en tegelijkertijd onderzoeksresultaten extra te toetsen aan de praktijk. 
Voor elk afzonderlijk promotieonderzoek wordt daarom een klankbordgroep op maat 
samengesteld, op basis van de doelen en kenmerken van het onderzoek. Mensen die 
iets met de resultaten van het onderzoek willen en kunnen, maken deel uit van deze 
groep. Zorgvuldig wordt afgewogen of het zinvol is dat ook ouderen deel uit maken 
van de klankbordgroep. In ieder geval is er in de bijeenkomsten van de klankbordgroep 
altijd aandacht voor de vraag of er voldoende bekend is over de leefwereld van ouderen. 
Een klankbordgroep komt regelmatig bij elkaar om te discussiëren over de voorlopige 
resultaten van het onderzoek. Zij maken gedurende het onderzoek uitgebreid kennis met 
de deelresultaten van het onderzoek en hoeven dus niet tot het einde van het project 
op de resultaten te wachten. Doordat er aanvullende toetsing gedurende het onderzoek 
plaats vindt, is bijsturing mogelijk, wat de kans op maatschappelijk relevante en bruikbare 
onderzoeksresultaten vergroot.  

Samen zorgen in de vorm van kennis delen is ook het doel van de Research Previews. 
In deze bijeenkomsten wordt kennis van lopend onderzoek toegankelijk gemaakt voor 
medewerkers van de participerende organisaties. Het onderwerp van elke Research 
Preview wordt bepaald in het overleg met contactpersonen van de participerende 
organisaties. Medewerkers van de tien participerende organisaties worden gericht 
uitgenodigd. Ook hierbij wordt weer afgewogen of het zinvol is om ook ouderen uit te 
nodigen. Tijdens een Research Preview licht de onderzoeker kort de resultaten van het 
onderzoek toe, waarna de deelnemers in subgroepen uiteen gaan om te discussiëren 
over een deelaspect van het onderwerp; kennisuitwisseling tussen organisaties wordt 
gestimuleerd. Door actief met het onderwerp bezig te zijn, hopen we de kans op het 
gebruik van kennis te vergroten. Voor de onderzoeker betekent een Research Preview 
een bredere toetsing van de resultaten aan de praktijk. Om de zo gedeelde kennis breder 
te verspreiden, wordt na afloop van de bijeenkomst een kort interview opgenomen 
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waarin de onderzoeker de kern van het onderzoek en de kern van de discussies tijdens 
de bijeenkomst samenvat. Via YouTube worden deze interviews verspreid. In de eerste 
Research Preview, in februari 2014, lichtte Lisette Schipper haar onderzoek naar toegang 
tot de zorg toe (zoek naar ‘Lisette Schipper’ op YouTube voor het interview). De tweede 
staat gepland voor november, dan zal Sebastiaan Peek resultaten van zijn onderzoek naar 
technologie acceptatie delen (zoek na november naar ‘Sebastiaan Peek’ op YouTube voor 
het interview).  

Kennis delen vindt natuurlijk ook via de voor de wetenschap gebruikelijke wegen plaats 
door publicaties te schrijven en presentaties te geven. Bij publicaties gaat het zowel om 
wetenschappelijke artikelen in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften, 
als om proefschriften en meer populaire artikelen in bijvoorbeeld vakbladen. Daarnaast 
proberen we de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk te presenteren op nationale en 
internationale symposia, die soms meer een wetenschappelijk karakter hebben en soms 
meer op het algemene publiek gericht zullen zijn. Tenslotte streven we ernaar om jaarlijks 
een symposium te organiseren waar een onderwerp centraal staat dat relevant is voor de 
ouderenzorg en past bij de ambities van de AW Ouderen en de leerstoel Ouderenzorg.

Werkwijze Langdurige zorg voor ouderen is complex. De diversiteit in 
aandoeningen en situaties bij ouderen is groot, maar dat geldt eveneens voor het aanbod; 
er bestaan diverse zorgvormen, er zijn talloze combinaties mogelijk en financiering 
is mogelijk via diverse kanalen en instanties. Daar komt nog bij dat de zorg, ook de 
ouderenzorg, in transitie is, waardoor er veel verandering is. De complexiteit van de 
ouderenzorg is voelbaar voor individuele ouderen die zorg nodig hebben, maar ook voor 
zorgverleners. Om ervoor te zorgen dat innovaties voor ouderen positief uitpakken, is 
het belangrijk om de leefwereld van ouderen (hun voorkeuren, wensen, ervaringen en de 
betekenis daarvan) als uitgangspunt voor veranderingen te nemen. Tegelijkertijd moeten 
we ervoor zorgen dat we de huidige complexiteit niet nog complexer maken. Dat zou niet 
goed zijn voor zorgverleners, maar zeker ook niet voor ouderen. 

Met het onderzoek binnen de bijzondere leerstoel Ouderenzorg en de AW Ouderen willen 
we bijdragen aan het realiseren van mensgerichte zorg, ofwel zorg waarin ruimte en 
aandacht is voor de eigen identiteit, zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen. Om aan 
te kunnen sluiten bij wensen en behoeften van individuele ouderen is het belangrijk om 
hun leefwereld goed te begrijpen. Omdat dit cruciale informatie is, zorgen we ervoor dat 
deze kennis vanaf de start van het onderzoek aanwezig is of ontwikkeld wordt, zodat het 
continue het denk-, ontwikkel- en evaluatieproces kan voeden. De kracht van de werkwijze 



 20 Horen, zien en samen zorgen

zit in deze eenvoud. Dit is toepasbaar op het ontwikkelen van innovaties gericht op het 
ondersteunen van mensgerichte zorg (zie linkerkant van figuur 1) en op het evalueren van 
vormen van mensgerichte zorg (zie rechterkant van figuur 1). 

Als projecten gericht zijn op het ontwikkelen van innovaties gericht op het vormgeven van 
mensgerichte zorg, wordt gestart met  het verzamelen van kennis over de voorkeuren, 
wensen en ervaringen van ouderen en de betekenis daarvan, los van het perspectief van 
de organisatie, van de medewerkers en andere belanghebbenden. Deze kennis is de basis 
om tot innovatie te komen: innovatie van het handelen van zorgverleners in individuele 
zorgrelaties, innovatie van het zorgproces, van de zorgcontext en innovatie van het beleid. 
Op basis van kennis over en inzicht in de leefwereld van ouderen en hun naasten worden 
vervolgens samen met medewerkers en eventueel ouderen innovaties ontwikkeld die 
leiden tot beleidsvernieuwing of tot mensgerichte zorg waardoor ouderen zich gehoord en 
begrepen voelen en waarin voldoende ruimte is voor hun zelfredzaamheid en regie.

Als het gaat om evaluatie van reeds geïmplementeerde mensgerichte zorg worden 
eerst de ervaringen en meningen van ouderen onderzocht, zodat daar rekening mee 
gehouden kan worden wanneer andere informatie bij andere partijen wordt verzameld en 
geïnterpreteerd. Vervolgens kunnen ook andere perspectieven in de evaluatie opgenomen 
worden. Omdat toekomstbestendige zorg nadrukkelijk ook betaalbare zorg impliceert, 

Figuur 1: Werkwijze

Ontwikkelen Evalueren

Kennis over de leefwereld van ouderen op basis van literatuur en empirisch onderzoek

Evaluatie door ouderen
Betekenis van mensgerichte vorm

Verdere evaluatie
Andere perspectieven

Kosten

Ontwikkelen aanpassingen
Met medewerkers en evt ouderen

Ontwikkelen innovatie(s)
Met medewerkers en evt ouderen

Zorgrelatie
Context van zorgorganisatie

Mensgerichte zorg
Ouderen en hun behoeften horen en zien

Ruimte voor zelfredzaamheid en eigen regie
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worden ook de kosten bestudeerd. Onder andere op basis van kennis over de leefwereld 
van ouderen worden samen met medewerkers, als dat mogelijk en relevant is, aanvullende 
innovaties geformuleerd om de zorgverlening nog meer aan te laten sluiten op de situatie 
van ouderen. 

Wellicht is het zelfs mogelijk om binnen een promotieonderzoek een innovatie te 
ontwikkelen en deze ook te evalueren. Een strakke planning en een voorspoedig verloop 
van het project vergroten de kans daarop.

Dankzij de diversiteit in personen, situaties en gezondheid, is de leefwereld van 
ouderen complex, waarover we bovendien nog niet heel veel weten. Omdat kwalitatieve 
onderzoeksmethoden nuance en complexiteit kunnen helpen begrijpen, lijken deze 
methoden in eerste instantie meer aangewezen dan kwantitatieve onderzoeksmethoden. 
Met het oog op generaliseerbaarheid van resultaten kan, in latere fasen kwantitatief 
onderzoek overigens wel zinvol zijn. 

Focus De voorgestelde werkwijze is op tal van onderwerpen toepasbaar. Het 
risico van het benoemen van concrete onderwerpen voor onderzoek is dat daarmee 
mogelijk interessante onderwerpen worden uitgesloten. Ik bespreek daarom liever 
een aantal uitgangspunten die bepalend zijn voor de specifieke invulling van het 
onderzoeksprogramma van de bijzondere leerstoel Ouderenzorg en de AW Ouderen 
en noem daarbij voorbeelden van concrete onderwerpen. In het algemeen wordt ernaar 
gestreefd dat het onderzoek bijdraagt aan het horen en zien van ouderen en hun 
mogelijkheden en hun behoeften, om van daaruit samen zorgen vorm te geven. Het 
onderzoek in de proeftuin Dementie, als één van de specifieke invullingen van social 
innovation in de regio Tilburg, past dan goed.

Onderzoek naar onderwerpen die voor ouderen van belang zijn in hun dagelijks leven, past 
in het onderzoeksprogramma. Als ouderen centraal staan in de zorg, is het ook belangrijk 
om te weten wat zij belangrijk vinden en waarom. In de ontmoetingen met ouderen die 
de tien organisaties regelmatig voor mij organiseren, ga ik op zoek naar die onderwerpen. 
Daarnaast geeft bestaande wetenschappelijke literatuur hier aanknopingspunten voor. Uit 
het onderzoek dat ik eerder presenteerde, blijkt dat onafhankelijkheid, gezien en gehoord 
worden, sociale relaties en gezondheid voor ouderen belangrijk zijn. 
Uiteraard passen ook onderwerpen die voor de bij de leerstoel en AW betrokken 
organisaties relevant zijn in het onderzoeksprogramma. Deze onderwerpen zijn vaak 
ook in het kader van de transitie van de ouderenzorg relevant. Het ondersteunen van en 
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ruimte geven aan eigen regie en zelfredzaamheid van ouderen is dan een voor de hand 
liggend onderwerp. Mensgerichte zorgvormen richten zich op het centraal stellen van de 
behoeften van zorgvragers. Zorgcoöperaties, de Planetree methode of het zorgconcept 
van de Leyhoeve zijn voorbeelden hiervan. Evaluatie van dergelijke zorgvormen geeft 
mogelijkheden voor doorontwikkeling van deze mensgericht zorgvormen, maar geeft 
aanknopingspunten voor andere organisaties om hun werkwijze meer mensgericht te 
maken. Van technologische toepassingen wordt verwacht dat het zorgvragen aan betaalde 
zorgverleners uit kan stellen of verminderen. Diverse aspecten van het gebruik van 
dergelijke technologie is dan een passend onderwerp. Daarnaast wordt verondersteld dat 
samenwerking, hoe ingewikkeld ook, de kwaliteit en efficiëntie van de zorg positief zal 
beïnvloeden. Het gaat dan om samenwerking tussen ouderen en hun zorgverleners, als 
gelijkwaardige partners, maar om ook samenwerking tussen professionals onderling en 
tussen professionals en mantelzorgers. 

Onderwerpen die voortkomen uit afgerond of lopend onderzoek naar ouderen binnen de 
AW Ouderen passen uiteraard ook in het onderzoeksprogramma.

Lopend en 
afgerond onderzoek Sinds eind 2003 wordt er bij Tranzo vanuit de 
AW Chronische Zorg onderzoek naar ouderen gedaan. Gestart is met een brede 
focus op ouderen, waardoor ouderen zelf, bestuurders, zorgmedewerkers, maar ook 
zorgorganisaties en gemeenten onderwerp van onderzoek waren. Hierna licht ik kort de 
afgeronde en lopende promotieonderzoeken naar ouderen toe. Hoewel de onderzoeken 
heel divers zijn en zeker niet allemaal de leefwereld van ouderen belichten ben ik trots 
op elk afzonderlijk onderzoek. In mijn toelichting stip ik het hoofdonderwerp van het 
onderzoek aan en de wijze waarop de leefwereld van ouderen al dan niet een plaats in het 
onderzoek heeft gekregen. Ik realiseer me dat ik met deze korte omschrijving en specifieke 
insteek de rijkdom van de onderzoeken tekort doe. Ik wil u toch een beeld geven. 

Integrale zorg 
In het nog lopende Europees vergelijkende promotieonderzoek naar integrale zorg, wordt 
bestudeerd hoe integrale zorg wordt vormgegeven om te komen tot aanbevelingen voor 
verbetering. In het Nederlandse deel van het project ligt de nadruk op personele aspecten 
van integrale zorg en is daarnaast het perspectief van zorgmedewerkers in de diabetes 
zorg dominant. Later worden ook de ervaringen van mensen met diabetes type 2, dat zijn 
vooral 65-plussers, bestudeerd 62. 
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Regierol gemeenten 
In het in 2012 afgeronde promotieonderzoek naar de regierol van gemeenten bij de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft het accent logischerwijs gelegen 
op de manier waarop gemeenten organisaties in hun werkgebied aansturen 63. Toch 
is ook in deze studie het perspectief van burgers niet buiten beschouwing gebleven. 
Onderzocht is of burgers de maatschappelijke ondersteuning in hun gemeente anders 
evalueren, wanneer gemeenten organisaties op een andere manier aansturen. Wanneer 
gemeenten zich opstellen als een coproducent blijken burgers meer tevreden te zijn over 
maatschappelijke ondersteuning 64. Hoe dit zich in het dagelijks leven van burgers laat 
zien is echter de vraag; burgers zijn hier namelijk niet rechtstreeks op bevraagd. 

Verantwoordelijkheden van bestuurders 
In het in 2013 afgeronde promotie-onderzoek naar verant-woordelijkheden van 
bestuurders in de ouderenzorg blijkt dat het ingewikkeld is om vandaag de dag een 
ouderenzorgorganisatie te besturen. Vrijheid en strikte regelgeving maken dat het 
onduidelijk is wat er verwacht wordt en wat de mogelijkheden zijn. In het onderzoek is 
ook geconstateerd dat bij bestuurders het perspectief van ouderen niet vanzelfsprekend 
bekend is of centraal staat. Cliëntenraden worden tot de stakeholders van bestuurders 
gerekend, maar desondanks werd in groepsbijeenkomsten van de stakeholders 
geconstateerd dat het niet duidelijk is wat het perspectief van ouderen is 35. 

Kwetsbaarheid 
In het promotieonderzoek naar kwetsbaarheid, dat in 2010 is afgerond, wordt gepleit 
voor een multidimensionele opvatting van kwetsbaarheid. Om dat concreet te maken, is 
de Tilburg Frailty Indicator (TFI) ontwikkeld; een korte vragenlijst waarin het lichamelijke, 
het psychische en het sociale domein zijn opgenomen. De TFI kan in ongeveer 14 minuten 
door ouderen zelf worden ingevuld, om vast te stellen of zij kwetsbaar zijn. Zowel de 
zorgpraktijk als binnen- en buitenlandse wetenschappers gebruiken inmiddels de TFI. Van 
de Nederlandse zelfstandig wonende 75-plussers blijkt bijna de helft kwetsbaar te zijn 43, 44, 

65, 66. Wat dat in de praktijk voor individuele ouderen betekent is vooralsnog onbekend.

Kleinschalig wonen
In het in 2012 afgeronde promotieonderzoek is in Nederland en België voor mensen met 
dementie wonen in een kleinschalige voorziening vergeleken met wonen in een traditionele 
voorziening. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral familieleden kleinschalig wonen in 
vergelijking met traditionele voorzieningen positiever ervaren 67. Voor medewerkers lijkt 
werken in een kleinschalige voorziening wat zwaarder te zijn 68, terwijl er voor ouderen 
zelf met de gebruikte meetinstrumenten en indicatoren geen eenduidig verschil is vast te 
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stellen 69. Naast het Engelstalige proefschrift is ook een populair Nederlandstalig boekje 
over het onderzoek verschenen. 

Operationele aspecten 
In de promotieonderzoeken naar operationele aspecten van het zorgproces lag 
oorspronkelijk de focus op het perspectief van organisaties. Bestudering van het proces 
van toegang tot ouderenzorgorganisaties leert dat er waarschijnlijk winst te behalen is, 
wanneer meer bewust wordt stilgestaan bij de inrichting van de diverse dimensies van 
het toegangsproces 70, 71. Daarnaast lijkt een modulaire opzet van het aanbod in de 
ouderenzorg veelbelovend om goed aan te sluiten op de wensen van cliënten; het maakt 
het voor organisaties makkelijker om cliënten keuzevrijheid en variatie te bieden 72-77. Vanuit 
operations management perspectief is een focus op het organisatieperspectief logisch. 
In beide onderzoeken is echter geconstateerd dat het ontbreken van het perspectief van 
zorgontvangers een gemis is. In het onderzoek naar modulaire zorgverlening, dat in 2010 is 
afgerond, heeft dat geresulteerd in een kortlopend vervolgonderzoek om erachter te komen 
wat ouderen belangrijk vinden in de zorgverlening. Uit deze vignetstudie blijkt dat ouderen 
wat betreft zorg- en dienstverlening belang hechten aan zowel operationele aspecten 
zoals keuzemogelijkheden en meebeslissen als sociale aspecten zoals bejegening en een 
vertrouwd gezicht als zij zorg of diensten ontvangen 78. In het nog lopende onderzoek naar 
toegang tot de zorg is vervolgens het perspectief van klanten en hun naasten onderzocht. 
Een eerste analyse van de resultaten laat zien dat mensen meestal als gevolg van een 
crisis op zoek gaan naar intramurale zorg. Door de urgentie van de crisis, is er vaak 
nauwelijks sprake van een bewust keuzeproces; dat er plaats is, is dan veel belangrijker. 

CQ-index 
De Consumer Quality Index (CQ-index) is ontwikkeld om op betrouwbare en eenduidige 
wijze ervaringen van burgers met geleverde zorg te meten. Verondersteld wordt dat inzicht 
in de ervaringen van zorgontvangers leidt tot kwaliteitsverbetering. Voor veel verschillende 
sectoren in de zorg, waaronder de verpleging, verzorging en thuiszorg, is een specifieke 
CQ-index ontwikkeld. Uit het promotieonderzoek, dat in 2012 is afgerond en waarin onder 
meer het gebruik en de bruikbaarheid van de CQ-index in verpleeg- en verzorgingshuizen 
is bestudeerd, blijkt dat de resultaten van de CQ-index niet altijd tot verbeteracties leiden. 
Als de gegevens betrouwbaar en valide worden gevonden en herkenbaar zijn, is de kans 
op actie groter. Daarnaast hebben leiderschap, een systeem voor kwaliteitsverbetering 
en herhaling van de CQ-index meting een positieve invloed 79. Cliëntenraden blijken veel 
minder invloed uitoefenen op het proces van afname van de CQ-index tot daadwerkelijke 
kwaliteitsverbetering, dan waartoe zij bevoegd zijn. Managers bepalen grotendeels hoe 
het kwaliteitstraject eruit ziet en wat er met de resultaten van de CQ-index gedaan wordt 80. 
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Technologie acceptatie 
In het promotieonderzoek ‘langer thuis, wat haal je huis’, staat de leefwereld van ouderen 
centraal, met bijzondere aandacht voor technologie acceptatie. Technologie kan eraan 
bijdragen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, zonder dat zij een groot 
beroep op betaalde zorgverleners hoeven doen. Hoewel er een variatie aan ondersteunende 
technologie bestaat, is het gebruik daarvan niet heel groot 81. Kennis over acceptatie van 
technologie beperkt zich voornamelijk tot het pre-implementatie stadium 82. Door ouderen 
op verschillende momenten te bevragen over het gebruik van apparaten in hun huis, 
komen we er achter welke factoren bevorderend en welke belemmerend werken voor 
technologie gebruik door ouderen in het post-implementatie stadium. Met deze kennis 
hopen we het gebruik in de praktijk te kunnen vergroten. De inzichten uit dit longitudinale 
kwalitatieve onderzoek onder 70-plussers worden vertaald naar het HBO en MBO 
onderwijs, waardoor professionals van de toekomst over deze kennis beschikken 81. 

Seksualiteit en intimiteit 
Uit de literatuurreview waarmee het promotieonderzoek naar seksualiteit en intimiteit bij 
mensen met dementie in het verpleeghuis is gestart, blijkt dat hierover het perspectief 
van ouderen zelf nauwelijks is bestudeerd 83. Dit promotieonderzoek volgt grotendeels 
de in deze oratie voorgestelde werkwijze. Na bestudering van de literatuur worden de 
ervaringen en behoeften rond seksualiteit en intimiteit van mensen met dementie die 
in het verpleeghuis wonen, en hun eventuele partners, bestudeerd. Pas nadat inzicht is 
verkregen in de leefwereld van deze ouderen, komt het perspectief van zorgverleners 
aan de orde. Bestudeerd wordt onder meer hoe de rol van zorgverleners kan worden 
afgestemd op de wensen en behoeften van mensen met dementie in het verpleeghuis 84. 

Horen, zien 
en samen zorgen Aan het begin van deze oratie sprak ik de hoop uit dat ik 
ook op latere leeftijd, ook als ik wat mankeer, gehoord en gezien zal worden en er samen 
met anderen voor kan zorgen dat ik een aangenaam leven heb. Omdat dat een breed 
gedragen ideaalbeeld is, wil ik daar met het onderzoek vanuit de leerstoel en de AW aan 
bijdragen. In het onderzoek gaan we goed naar ouderen luisteren en kijken om er achter 
te komen wat hun mogelijkheden en behoeften zijn, zodat we gaan begrijpen wat zij nodig 
hebben en op welke manier we daar het beste samen aan tegemoet kunnen komen. 

Samen zorgen betekent dat ouderen een actieve rol hebben, eventueel naast mantel-
zorgers, vrijwilligers en betaalde beroepskrachten. Samen zorgen betekent ook het 
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ontwikkelen van kennis en innovatie in samenwerking tussen onderzoekers en zorgverleners 
en eventueel ouderen. Tenslotte betekent samen zorgen ook kennis delen, zodat zoveel 
mogelijk mensen bij kunnen dragen aan de te ontwikkelen kennis en innovaties en deze 
ook kunnen gebruiken. Binnen en vanuit de AW Ouderen van Tranzo gaan we met diverse 
partijen op verschillende manieren deze uitdaging aan. Als u zich aangesproken voelt door 
deze ambitie en aanpak, nodig ik u van harte uit om samen de mogelijkheden te verkennen.

Dankwoord Mijnheer de Rector, dames en heren, ik wil graag afsluiten met een 
woord van dank. Het Stichtingsbestuur van Tilburg University, het College van Bestuur, 
het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Stichting Bijzondere 
Leerstoelen van Tilburg University dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door maar liefst tien organisaties in de Brabantse 
ouderenzorg. Beste Frank Staal van de Riethorst Stromenland, Annet Boekelman van 
Volckaert, Anthonie Maranus van Surplus, Willem Kieboom van De Wever, John 
Moolenschot van Stichting Schakelring, Hennie Brons van Stichting Groenhuysen, 
Rob Stam van Zorggroep West- en Midden-Brabant (Thebe), Jantien Nagtegaal van 
CZ Zorgkantoren, Henk van der Werfhorst van BrabantZorg en Marc Veldhoven van 
ZuidZorg, ik ben trots en dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen en geniet 
van elke ontmoeting met jullie als groep en individueel. De contactpersonen van deze 
tien organisaties zijn mijn eerste aanspreekpunt en we ontmoeten elkaar elk kwartaal om 
samen de ambities te formuleren en waar te maken. Dankzij de praktisch constructieve 
samenwerking, de inspiratie en de goede sfeer kijk ik telkens weer uit naar onze overleggen. 
Adrie de Laat van De Riethorst Stromenland, Thirza Olden van Volckaert, Lisette Schipper 
van Surplus, Ietje de Rooij van De Wever, Titus van den Eijnden van Stichting Schakelring, 
Martijn Kilsdonk van Stichting Groenhuysen, Casper Jacobs van Thebe, Jantien Nagtegaal 
van CZ Zorgkantoren, Robert Derksen van BrabantZorg en Marlies Verbakel van ZuidZorg, 
heel hartelijk dank voor de fijne samenwerking. 

Mijn leerstoel is gevestigd bij Tranzo en valt daarmee onder de bezielende leiding van 
Henk Garretsen. Dank je wel Henk, voor het accepteren van deze leerstoel, maar vooral 
voor de prettige sfeer die jij dagelijks bij Tranzo weet te realiseren. Ik ervaar alle ruimte 
en vertrouwen om mijn eigen weg te bewandelen en mijn eigen doelen na te streven, 
tegelijkertijd weet ik dat ik altijd op jouw steun kan rekenen. 

Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar Jos Schols. Jos, op verschillende manieren heb jij 
het pad voor mij geëffend. Mede dankzij jou is de leerstoel Chronische Zorg gevestigd, de 
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voorganger van mijn huidige leerstoel. Nadat jij als bijzonder hoogleraar Chronische Zorg 
bij Tranzo was gestart, vonden wij elkaar al snel in onze affiniteit voor ouderen. Jij betrok 
me bij vrijwel alle onderzoeken en andere activiteiten, waarmee je me ontzettend veel 
kansen en leermogelijkheden gaf. Mede dankzij jouw vertrouwen en inzet is het me gelukt 
om deze bijzondere positie te bemachtigen. Jos, veel dank voor de fijne samenwerking, 
voor het vertrouwen, voor de inspiratie en voor de vrijheid. Mijn dank gaat ook uit naar 
Bert Vrijhoef, opvolger van Jos Schols en mijn voorganger. Dank je wel Bert, voor het in 
stand houden van deze bijzondere leerstoel, voor het verbreden van mijn perspectief en 
de prettige samenwerking. Jos en Bert, ik vind het een eer om jullie op te mogen volgen.

De promovendi met wie ik momenteel en in het verleden heb samengewerkt, mogen 
in mijn dankwoord uiteraard niet ontbreken. Beste Robbert Gobbens, Carolien de 
Blok, Marloes Zuidgeest, Kees Span, Ietje de Rooij, Lena van Gastel, Lisette Schipper, 
Sebastiaan Peek, Loraine Busetto, Tineke Roelofs en Willeke Vos, helaas ontbreekt het mij 
hier aan ruimte om jullie individueel te danken, terwijl dat wel zou passen bij de diversiteit 
van jullie persoonlijkheden en jullie projecten. Elke samenwerking voelt voor mij als uniek 
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