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Voorwoord

Wij zetten ons in voor mensgerichte ouderenzorg, nu en in de toekomst. Mensgerichte ou-
derenzorg is zorg waarin ouderen als individu worden gerespecteerd en gewaardeerd met 
hun unieke identiteit, wensen en mogelijkheden. Inzicht in de leefwereld van ouderen is 
cruciaal om dat te realiseren. Pas als we echt begrijpen wat het is om ouder te worden en 
hoe het is om bijvoorbeeld:

- Niet meer alles zelf te kunnen, maar bepaalde zaken nog wel
- Op zorg van anderen aangewezen te zijn, maar niet helemaal
- Mensen te missen, maar ook te genieten van het contact dat er wel is
- Dingen te vergeten, maar veel nog wel te weten

Met ons onderzoek willen we bijdragen aan mensgerichte ouderenzorg door inzicht in de 
leefwereld van ouderen te geven. Met deze kennis zetten we samen met ouderen en zorg-
verleners stappen richting mensgerichte ouderenzorg.

Inmiddels hebben we in verschillende onderzoeken inzicht in de leefwereld van ouderen 
gekregen. Het onderzoek van Sebastiaan Peek laat zien hoe zelfstandig wonende ouderen 
over technologie denken. Dankzij het onderzoek van Lisette Schipper weten we hoe ou-
deren de toegang tot de ouderenzorg ervaren. Hoe ouderen de zorg en ondersteuning van 
een zorgcoöperatie ervaren weten we dankzij het onderzoek van Jogé Boumans en Winke 
Swinkels. Het onderzoek van Tineke Roelofs geeft inzicht in intimiteit en seksualiteit van 
mensen met dementie in het verpleeghuis.

Door de korte stukjes in deze bundel maakt u kennis met de inzichten die we hebben op-
gedaan. We hopen dat het u helpt om ouderen te begrijpen en dat het (een klein beetje) 
bijdraagt aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg.

Katrien Luijkx

Bijzonder hoogleraar Ouderenzorg en coördinator van de Academische Werkplaats Oude-
ren bij Tranzo.

De bijzondere leerstoel Ouderenzorg wordt mogelijk gemaakt door: Azora, BrabantZorg, 
CZ Zorgkantoren, De Riethorst Stromenland, De Wever, Stichting Groenhuysen, Schakel-
ring, Stichting Surplus, Volckaert, Thebe, Zuidzorg.
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Acceptatie door ouderen van technologie ter bevordering van 
zelfstandig wonen
Sebastiaan Peek, Katrien Luijkx, Bert Vrijhoef, Eveline Wouters 

Wereldwijd vergrijst de bevolking in rap tempo. Wanneer we naar Nederland kijken, dan 
is de prognose dat binnen 25 jaar een kwart van de bevolking zal bestaan uit 65-plussers. 
Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar 
technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er 
veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig 
wonen. Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of 
krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken? Uit dit onderzoek 
blijkt onder andere dat de meeste ouderen graag thuis willen wonen, maar thuis wonen 
tegenwoordig ook een kwestie van moeten is. Er is nog veel werk nodig om technologie 
voor zelfstandig wonende ouderen tot een succes te maken. Van belang is dat ouderen 
bereid zijn om de technologie te gebruiken, echter gaat acceptatie van technologie door 
ouderen niet altijd vanzelf en is acceptatie door andere partijen minstens zo belangrijk. 



Voor mijn onderzoek naar technologiegebruik door ouderen interviewde ik regelma-
tig een Brit van in de zeventig die inmiddels al lang in Nederland woonde. Hij was 
een van de deelnemers die niet of nauwelijks contact meer had met zijn eigen kin-
deren. Dit was een van de dingen die me verraste tijdens het doen van onderzoek 
bij ouderen, maar het was niet altijd mogelijk of wenselijk om te vragen hoe dit nou 
zo was gekomen. Ik vond hem een plezierige man om mee te praten, maar ik had 
het ook vaak met hem te doen. Hij had niet bepaald gemakkelijk leven gehad. Als 
kind had hij in Londen de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt. Mede hier-
door was hij geen ‘gemakkelijk kind’ en hij heeft grote delen van zijn jeugd in kin-
dertehuizen doorgebracht. Wat hij zich nog kon herinneren was dat hij vaak weinig 
speelgoed had om mee te spelen. Hij maakte zelf speelgoed uit wat er voor handen 
was. Vaak vertelde hij over de slechte band die hij had met zijn moeder. Zo vertelde 
hij dat hij na de oorlog een kamer werd binnengeleid waar een vrouw in bed lag. Er 
werd tegen hem gezegd: “Give your mother a kiss”. Hij twijfelde wat hij moest doen, 
hij kende het woord “kiss” niet. Hij dacht dat het snoep betekende. Hij had een tof-
fee bij zich, maar die wilde hij niet afgeven. Toen hij 15 was is hij door zijn moeder 
definitief uit huis gezet, en op zijn 17e nam hij vrijwillig dienst in het Britse leger. Dit 
heeft hem geen goed gedaan, hij is uiteindelijk ontslagen vanwege psychische pro-
blemen. Grote delen van zijn leven heeft hij zich eenzaam gevoeld. Toen hij uitein-
delijk in Nederland terechtkwam heeft hij in een opvangtehuis voor daklozen een 
non ontmoet die voor hem afstand deed van de kerk, en met wie hij is getrouwd. 
Het beste wat hem kon overkomen. In het huis dat hij en zijn vrouw bewoonden was 
meer technologie aanwezig dan ik ooit bij een andere deelnemer heb gezien. Zo 
stonden er bijvoorbeeld alleen al drie tv’s en vier telefoons in de woonkamer. Verder 
kocht hij regelmatig allerlei ICT-apparatuur en huishoudelijke apparaten. Voor hem 
was technologie een soort afleiding, een hobby, een bezigheid. Meestal kocht hij 
apparaten impulsief. Eenmaal thuisgekomen had hij vaak moeite met het aanslui-
ten of leren gebruiken van apparaten. Het merendeel van de gekochte apparaten 
gebruikt hij een aantal weken. Vaak verloor hij daarna zijn interesse, maar hij gooi-
de apparaten nooit weg. En zolang ik hem kende bleef hij nieuwe apparaten kopen. 
Aan het einde van een van de interviews durfde ik te benoemen wat ik al vaak had 
gedacht: ‘Kan het zijn dat technologie voor u een soort speelgoed is?”. Hij beaamde 
dit volmondig: “Ja ik noem het ook dikwijls speelgoed. Mijn speelgoed. Waar is mijn 
afstandsbediening, waar is mijn speelgoed?”

Give your mother a kiss



Gesloten rolluiken

De avond voor het interview had ik me nog uitgebreid verdiept in het leven van me-
vrouw. Ik deed meerjarig onderzoek naar haar technologiegebruik, en dus nam ik 
alle informatie uit eerdere interviews door. Ik wist dat ze gescheiden was en alleen 
woonde. De vorige keer vertelde ze dat ze een nieuwe vriend had. Ik was blij voor 
haar. Haar artrose hinderde haar vaak in het dagelijks leven, en ze had ooit trombo-
se in haar been gehad. Sindsdien moest ze regelmatig op controle en voelde ze zich 
“een levende tijdbom”. De laatste keer dat ik haar bezocht had ze meer last gekre-
gen van datzelfde been. De huisarts raadde haar aan om naar de fysiotherapeut te 
gaan, maar ze wachtte daar liever nog even mee. Het hoogtepunt van haar week was 
de computercursus. Daar leerde ze allerlei nieuwe dingen over computers, maar het 
was vooral heel gezellig. Ze was perfectionistisch en leergierig. De vorige keer dat ik 
haar sprak had ze een smartphone gekocht en ik was erg benieuwd of het apparaat 
nu beviel. Mevrouw had het niet breed; ze “leefde van aanbiedingen” en probeerde 
te sparen voor onverwachte of grote uitgaven. Een voorbeeld van een grote uitgave 
was haar elektrisch rolluik. Hier had ze lang voor gespaard. Ze wilde het rolluik heb-
ben vanwege de zonwering, maar vooral ook vanwege de veiligheid. Ze gebruikte 
het rolluik vooral ’s avonds; ze wilde niet dat mensen haar dan alleen in huis zou-
den zien zitten. Op weg naar het interview moest ik overstappen in Eindhoven, waar 
ik nog snel een doosje Belgische bonbons kreeg van een collega onderzoeker. We 
wilden alle deelnemers deze keer iets extra’s geven, als bedankje. Toen ik uitein-
delijk uit de trein stapte liep ik snel naar haar huis. Ik was een beetje te laat. Toen 
ik haar huis zag viel me op dat haar rolluiken gesloten waren. Dat kende ik niet van 
haar. Ik liep naar de deur en belde aan. De deur ging niet open. Ik belde nog een 
keer, totdat de buurvrouw haar deur open deed: “U komt voor mevrouw? Die is van 
de week overleden aan een hersenbloeding, en gisteren gecremeerd”. Het rolluik 
was er nog, maar mevrouw niet meer. Het voelde gek om daar te staan, de bonbons 
nog in mijn hand.



Toegang tot ouderenzorg
Lisette Schipper, Katrien Luijkx, Jos Schols, Bert Meijboom

In het licht van de transities en de wijzigingen waar organisaties die ouderenzorg leveren 
mee te maken hebben, vindt momenteel ook een herbezinning plaats op het toegangs-
proces tot zorg. Immers zorgorganisaties staan voor de uitdaging om een hogere produc-
tiviteit te leveren (‘meer met minder’) en tegelijkertijd beter tegemoet te komen aan de 
wensen en vragen van hun klanten. Het toegangsproces speelt hierin een belangrijke rol: 
het is de eerste stap in het zorgproces, vaak het eerste contactmoment tussen klant en 
aanbieder, waarbij de toon voor het vervolg wordt gezet en waar vraag en aanbod samen-
komen. Uit het onderzoek is te concluderen dat het voor de inrichting van het toegangs-
proces belangrijk is om zowel bij het klantenperspectief als het organisatieperspectief 
aan te sluiten. In urgente situaties is het belangrijkste dat snel geleverd kan worden. In 
minder urgente situaties spelen andere zaken een rol. Belangrijk is dat cliënten een vaste 
contactpersoon hebben gedurende het traject en, indien mogelijk, opgenomen worden 
op een locatie dichtbij hun vertrouwde omgeving. Bovendien moet de aanbieder aan-
dacht hebben voor de klant en diens naasten, hen bijstaan met praktische informatie en 
emotionele ondersteuning bieden en tenslotte, zorgen voor een adequate overdracht aan 
de zorgverleners.



Hectiek

Het gesprek is met een mevrouw, over haar zus. Haar zus was al enige tijd onder 
behandeling van een psychiater. Daar kwam Alzheimer bij. De buurt signaleerde dat 
het niet goed ging. Haar zus bleek zichzelf al enige tijd behoorlijk verwaarloosd te 
hebben. Ze sloot zich op, uit angst weggehaald te worden. Een angst die waarheid 
werd, want na die signalen werd ze gedwongen opgenomen op de psychiatrische 
afdeling van het ziekenhuis. Daarna zou ze naar huis komen, maar dat bleek uit-
eindelijk toch niet mogelijk. Ze had teveel zorg nodig. Dus uiteindelijk werd het een 
verpleeghuisopname, met goedvinden van de zus zelf. En of ze nu op een speciale 
afdeling zit en met welke ZZP, dat weet mevrouw niet. Maar het is in ieder geval een 
gesloten afdeling. Haar zus is nog jong en zit eigenlijk niet op haar plek, maar op de 
afdeling voor jong dementerenden was geen plaats. Uiteindelijk vindt haar zus het 
prima, zegt mevrouw. Ze wil niet meer weg van de afdeling waar ze nu zit, ze klampt 
zich vast aan dat wat ze kent. Pas tegen het eind van het gesprek laat mevrouw mer-
ken hoe zwaar de zorg voor haar zus is geweest voor haarzelf en haar man. Het blijft 
je zus, en die laat je niet vallen, zegt mevrouw. Ze vertelt hoe ze regelmatig op de 
meest vreemde tijden naar haar toe gingen, omdat haar zus in paniek belde. Zeker 
10 keer per dag belde ze op. Hulp was er verder niet. Pas na drie jaar, toen de politie 
er aan te pas was gekomen, werd de crisisdienst ingeschakeld en de opname in het 
ziekenhuis geregeld. En nu? De rust is nog niet helemaal teruggekeerd. Het huis van 
haar zus moet leeggehaald en opgeruimd. En ze gaan regelmatig op bezoek, van-
zelfsprekend. En regelen de praktische zaken. Gelukkig is het leven voor mevrouw 
en haar man nu wel minder hectisch en komen ze weer aan zichzelf toe. Ze wijst op 
haar tuin, om te beginnen gaan ze die weer netjes maken, want hun fraaie tuin is 
inmiddels een wildernis geworden.



Vol trots laat ze me de foto zien van haar familie. Een foto die gemaakt is toen zij en 
haar man 40 jaar getrouwd waren. Ze wijst op een klein, blond meisje, 2 jaar oud op 
de foto. Haar jongste kleinkind en inmiddels moeder van haar 16e achterkleinkind. 
Ze woont in het verzorgingshuis, omdat ze lichamelijk niet veel meer kan, “maar 
hier,” zegt ze, terwijl ze op haar hoofd wijst, “is het nog goed, hoor.” Dat blijkt want 
gedurende het hele gesprek benoemt ze specifiek allerlei data: van de dag dat ze 
opgenomen werd in het ziekenhuis, de dag van de verhuizing naar het verzorgings-
huis, wanneer ze gestopt is als vrijwilligster, wanneer ze een nieuwe heup heeft 
gehad en wanneer een nieuwe knie. En bij de foto rekent ze snel uit dat deze 24 
jaar geleden is genomen, bijna 25 jaar. Die kinderen en kleinkinderen wonen al-
lemaal in de buurt. Daarom wilde ze ook persé naar dit verzorgingshuis. Niet naar 
een aanleunwoning, want ja, dan moet je alsnog verhuizen als je wat mankeert. 
Nee, gewoon naar het verzorgingshuis, zorg bij de hand, midden in haar eigen dorp. 
Waar ze de mensen die in het restaurant zitten, nog van vroeger kent en waar ze veel 
bezoek krijgt. Ze heeft zelfs genoegen genomen met een kleine, tijdelijke kamer, in 
afwachting van een betere plek. We ronden het gesprek af, want ze heeft nog een 
drukke dag voor de boeg. Zo meteen geheugentraining. En vanmiddag gymmen op 
muziek. Het is hier leuk. Maar vooral omdat ze in haar eigen dorp zit. 

Midden in het dorp



Trappist

Meneer is opgenomen op een somatische afdeling en kan mij prima zelf te woord 
staan. Als ik langskom blijkt zijn dochter toevallig net op bezoek. Hij woont hier nu 
inmiddels bijna twee maanden. Voor die tijd woonde hij zelfstandig, maar ja, hij viel 
steeds. Dus wilde hij best verhuizen. Twee locaties vielen af. Deze locatie heeft hij 
zelf gekozen, want hier is het goed. En, zegt-ie met glimmende ogen, ze hebben hier 
een bruin café, daar kun je af en toe een pilsje gaan drinken, een Trappist. En je kunt 
er kienen. En er zijn optredens. Het liefst zou hij af en toe een potje kaarten, maar er 
zijn helaas niet genoeg mensen voor te vinden. Verder oefent hij veel om te kunnen 
blijven lopen, want hij wil liever niet in een rolstoel. Hij krijgt therapie en dan moet 
hij de hele gang doorlopen. En zijn dochter komt elke dag, dat vindt hij fijn. Jaren-
lang heeft hij zelf zijn stoma verzorgd, nu wordt dat door de zusters gedaan. Maar 
sommige zusters mogen dat niet doen. Dat vind-ie maar flauwekul. Dingen zoals 
indicatie, zorgplan, het zegt hem allemaal niets. Hij heeft het hier naar zijn zin. En 
hij blijft hier, tot zijn dood. 



Rivier vol tranen

Een keurig geklede meneer zit in een zware elektrische rolstoel. Zijn speciale schoe-
nen vallen direct op. Eigenlijk heb ik een gesprek met hem, maar zijn echtgenote 
is ook bij het gesprek aanwezig en zij is het meest aan het woord. Af en toe spoort 
ze hem aan ook het woord te doen, om zijn verhaal te vertellen. Hij woont hier al 
weer een tijdje, maar nog steeds vindt ze het moeilijk dat hij niet meer thuis woont. 
Ondanks al zijn lichamelijke beperkingen, heeft ze heel lang zelf voor hem kunnen 
zorgen. Maar toen hij niet meer zelf kon staan, zijn handen steeds minder goed kon 
gebruiken, hield het op. Maandenlange revalidatie brachten geen verbetering. In het 
revalidatiecentrum werden ze al voorbereid op de mogelijkheid dat terugkeer naar 
huis niet mogelijk was. Tja, toen wilden ze daar nog niet aan. Alles geprobeerd, maar 
achteraf had het revalidatiecentrum gelijk. Het kon echt niet. Te veel zorg. De lokale 
rivier is meerdere keren overstroomd door hun tranen, vertelt mevrouw. Ze overtui-
gen elkaar in het gesprek: dit is echt veel beter. Voor hem, maar ook voor haar. Ze 
vertellen over alle activiteiten die ze ondernemen. In het weekend komt hij overdag 
met een taxi naar huis en op woensdagen spelen ze Boccia, een soort jeu de boules. 
En ze komt daarnaast nog twee keer per week langs. En op dinsdag kan hij kienen. 
Maar veel andere dingen kan hij inmiddels niet meer, zijn grote hobby kaarten lukt 
niet meer. Hij is er vrij gelaten onder, maar zij maakt zich wel zorgen om hem. Hij is 
wat stil en lijkt soms wat in de war, ondanks de goede zorg is zo’n verpleeghuis toch 
een plek waar je misschien wel een beetje afstompt. En dat accepteren blijft moeilijk.



Dankbaar

Een mevrouw wordt geïnterviewd over de zorg die ze ontvangt van de zorgcoöpe-
ratie. Ze vindt de manier van zorgverlening zoals deze wordt aangeboden door de 
zorgcoöperaties erg fijn omdat nu een vast persoon langskomt die haar helpt. Tij-
dens het interview stel ik ook een paar vragen over de zorg die ze hiervoor ontving 
van een meer reguliere thuiszorgorganisatie. Ik merk dat ze het moeilijk vindt om 
een antwoord te geven dat negatief opgevat kan worden. De mensen van die zor-
gorganisatie waren ook aardig en deden ook hun best, geeft ze aan. Als ik hier op 
doorvraag zegt ze “Ach meiske, weet ge wat het is. Ge moet al blij zijn, als ge gehol-
pen wordt.”

Zorgcoöperaties; een eerste verkenning van de werkzame
en belemmerende factoren 

Jogé Boumans, Winke Swinkels, Katrien Luijkx, Shirly Oomens, Ien van de Goor 

De zorg staat onder druk door toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten en een drei-
gend tekort aan zorgpersoneel. Een gevolg van het huidige beleid op het gebied van de 
zorg is een toenemende groei van zorgcoöperaties. Zorgcoöperaties zijn een vorm van 
burgerinitiatief waarin de benodigde ondersteuning op het terrein van zorg en welzijn 
voor dorpsgenoten door dorpsgenoten zelf georganiseerd en verleend wordt. Vanwege de 
potentie van zorgcoöperaties voor toekomstbestendige zorg, is het van maatschappelijk 
en wetenschappelijk belang om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van zorg-
coöperaties. Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in de ervaringen van zorgontvangers, 
zorgverleners en initiatiefnemers met de oprichting en voortzetting van zorgcoöperaties. 
Uit dit onderzoek blijkt dat zorgontvangers erg tevreden zijn over de ontvangen onder-
steuning en zorg. Daarnaast vinden zorgverleners het prettig om voor een zorgcoöperatie 
te werken, vooral vanwege de grote zelfstandigheid en omdat zij bij kunnen dragen aan de 
zelfredzaamheid van de mensen voor wie zij zorgen. Echter geven zorgverleners ook aan 
niet voldoende (vaste) uren te kunnen werken en er soms te weinig scheiding is tussen 
privé en werk. Initiatiefnemers tenslotte richten een zorgcoöperatie op omdat zij er, van-
uit persoonlijke of professionele ervaringen, van overtuigd zijn dat het beter kan: vooral 
kleinschaliger met meer aandacht voor de menselijke maat.



Samen

Een ouder echtpaar is gevraagd of ze mee willen werken aan een interview over de 
zorgwoning waarin ze wonen. Dat willen ze graag omdat ze met veel plezier in de 
woning verblijven. Ze zitten dan ook al even op mij te wachten in het dorpshuis waar 
het interview plaats zal vinden. Mevrouw en meneer zijn beide 91 jaar jong en al 63 
jaar getrouwd. Na zoveel jaar getrouwd te zijn ken je elkaar door en door en ga je 
vanzelf elkaars zinnen aanvullen. Als ik een vraag stel dan formuleren ze samen het 
antwoord. Soms kan meneer mijn vraag niet goed horen maar dan herhaalt en ver-
taalt mevrouw mijn vraag in het Brabants voor meneer waarna ze weer samen een 
antwoord geven. Samen komen ze er wel uit.



Intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in het 
verpleeghuis 
Tineke Roelofs, Katrien Luijkx, Petri Embregts

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke onderdelen van de menselijke identiteit. Ondanks 
vooroordelen en taboes, blijkt dat ook voor oudere mensen een positieve intimiteits- en 
seksualiteitsbeleving bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven. Voor mensen met de-
mentie lijkt het bewerkstelligen van deze positieve beleving een uitdaging. Zeker wanneer 
wonen in een verpleeghuis door toenemende zorgbehoefte noodzakelijk is geworden. 
Naast de lichamelijke en cognitieve problemen die mensen ervaren, is de invulling van 
intimiteit en seksualiteit afhankelijk geworden van externe factoren zoals de woonsituatie 
en bijvoorbeeld, attitude van verzorgenden. Door middel van dit onderzoek wordt getracht 
te ontdekken hoe er zo goed mogelijk ingespeeld kan worden op de wensen en behoeften 
van mensen met dementie in het verpleeghuis, ten aanzien van intimiteit en seksualiteit.

Vrijheid

“Gaat u maar voor”, zegt een oudere dame me als ik binnenstap. “Ik vind het wel 
bijzonder dat u naar mij toe komt” vervolgt ze. Op de twaalfde verdieping van een 
galerij flat nemen we plaats in een overvol huiskamertje. Twee kanariepietjes in een 
kooitje, een tapijt op de grond. Het was geen gemakkelijke man, dat bleek al snel 
uit het gesprek. Toen hij cognitieve problemen kreeg werd zijn gedrag agressiever. 
Zij was er altijd voor hem geweest, maar nu hij was opgenomen in een verpleeghuis 
had ze het gevoel eindelijk wat meer vrijheid te hebben. Gezellig bij de buurvrouw 
op de koffie. En toch, wanneer we spreken over een ongeval dat haar man trof, raakt 
ze zichtbaar geëmotioneerd. “Het is toch je man”. Ze had misschien wel wat meer 
verwacht van de thuiszorg. “Ze wisten van de moeilijke situatie thuis, maar nie-
mand praatte met mij over het ongeval.” Met haar huisdokter heeft ze wel een goed 
contact, maar die komt niet zomaar langs hoor!



“Ik mis haar HEEL HEEL erg”. De oudere man waar ik tegenover zit, kijkt me aan. 
“Sinds ze daar woont, is het moeilijk geworden. Altijd als ik weg wil gaan, wil ze 
mee. Dan moet ik tegen haar liegen. Hij beschrijft de situatie waarin hij afscheid 
neemt van zijn vrouw en zij zich aan hem vastklampt. “En de zusters doen echt wel 
hun best,” vervolgt hij. “Wanneer ik thuis kom bel ik meestal even en dan is ze ge-
lukkig weer rustig.” Hij zou haar graag mee naar huis nemen, maar durft het niet. 
“Straks wil ze niet meer terug en dan sta ik daar op straat!”

Liegen
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