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Mede dankzij goede gezondheidszorg worden mensen steeds ouder. Deze vergrijzing 
leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Mensen sterven minder vaak aan veel 
voorkomende ziektes, maar leven vaker met (meerdere) chronische aandoeningen 
(Wouters, 2017). In een provincie als Limburg is er zelfs sprake van een dubbele 
vergrijzing. Jongeren trekken weg uit de provincie, waardoor het percentage 
65-plussers sterk stijgt. Op dit moment is 22% van de bevolking in Limburg 65+, naar 
verwachting zal dit stijgen tot 33% in 2040 (Meuwissen & Poeth, 2016). 

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi speelt in op dit maatschappelijke vraagstuk met de 
empathische woning. Deze woning moet er voor zorgen dat mensen met een zorgvraag 
langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze empathische omgeving speelt op 
de behoefte van de bewoner door middel van een integrale combinatie van socio-
gerontologische, architectonische en technologische ingrepen (Mohammadi, 2017). 
De vraag die vanuit Woningstichting Domus oprees was of deze empathische woning 
ook toegepast kan worden binnen de sociale woningbouw. 

Aan de hand van literatuuronderzoek, interviews, best practice onderzoek en 
woonwensenworkshops zijn ontwerpprincipes opgesteld. Deze zijn getoetst en 
verder ontwikkeld aan de hand van een casus. Bij deze casus is eerst onderzocht of 
een bestaand woongebouw met 39 appartementen getransformeerd kan worden 
volgens het empathisch wonen principe. Hieruit bleek dat de structuur, de gevel en 
de installaties van het woongebouw problematisch zijn voor de doelgroep. Aan de 
hand van deze resultaten is besloten om het gebouw te slopen en hier vervangende 
nieuwbouw voor terug te plaatsen. 

Het rapport toont ook het nieuwbouwproces aan de hand van het ontwerp van de 
architect Wauben Architects die bij dit proces is betrokken. Naar aanleiding van het 
schetsontwerp van de architect is een alternatief ontwerp opgesteld dat de opgestelde 
ontwerpprincipes uit dit rapport toepast. Het wordt afgesloten door de ontwikkeling 
te laten zien van schetsontwerp tot de laatste stand van zaken. Hier is dan ook te zien 
wat de invloed van dit proces op het uiteindelijke ontwerp is geweest.  

Ontwikkelaars die gebruik willen maken van de voorziene informatie van dit rapport, 
zullen zich er bewust van moeten zijn dat dé senior niet bestaat, waardoor het van 
belang blijft om de gebruiker te betrekken in het ontwerpproces. Dit kan bijvoorbeeld 
door middel van een woonwensenonderzoek dat bij dit onderzoek ook is toegepast. 

Samenvatting



  Achtergrond
1.   Aanleiding Onderzoek    pg. 10
 1.01 Probleemstelling
 1.02 Onderzoeksvraag
 1.03  Context
 
2.   Theoretisch kader    pg. 12
 2.01 Toekomstgerichte woningen
 2.02 Zelfstandig wonen
 2.03  Lage sociaal economische achtergrond

3.   Werkwijze & Methodes    pg. 16
 3.01 Proces
 3.02 Structuur
 3.03  Inhoud
 3.04 Methodes

  Onderzoek
4.   Doelgroep     pg. 26
 4.01 Persona’s
 4.02 Literatuur
 4.03  Samenvatting

5.   Locatie      pg. 36
 5.01 Literatuur
 5.02 Interviews & Workshops
 5.03 Samenvatting

6.  Structuur     pg. 42
 6.01 Literatuur
 6.02 Best Practices
 6.03 Samenvatting

7.  Gevel      pg. 50
 7.01 Literatuur
 7.02 Interviews & Workshops
 7.03 Best Practices
 7.04 Samenvatting

8.   Installaties     pg. 58
 8.01 Literatuur
 8.02 Interviews & Workshops
 8.03 Best Practices
 8.04 Samenvatting

Inhoudsopgave



9.  Indeling      pg. 68
 9.01 Literatuur
 9.02 Interviews & Workshops
 9.03 Best Practices
 9.04 Samenvatting

10.   Spullen      pg. 78
 10.01 Literatuur
 10.02 Interviews & Workshops
 10.03 Best Practices
 10.04 Samenvatting

  Case Bredeweg
11.   Transformatie     pg. 88
 11.01 Locatie
 11.02 Structuur
 11.03 Gevel
 11.04 Installaties
 11.05 Indeling 
 11.06 Conclusie

12.   Nieuwbouw     pg. 100
 12.01 Schetsontwerp
 12.02 Locatie
 12.03 Structuur
 12.04 Gevel
 12.05 Installaties
 12.06 Indeling
 12.07 Spullen

13.  Ontwerptool     pg. 122

14.   Discussie     pg. 124

  Bronnen
15.   Bronnen      pg. 128
 15.01 Literatuur
 15.02 Afbeeldingen

  Bijlagen
  Bijlage A - Interviews bewoners   pg. 136

  Bijlage B - Woonwensenonderzoek   pg. 190  
  





Achtergrond



10

1.01  Probleemstelling
Mede dankzij goede gezondheidszorg worden mensen steeds ouder. Deze vergrijzing 
leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Mensen sterven minder vaak aan veel 
voorkomende ziektes, maar leven vaker met (meerdere) chronische aandoeningen 
(Wouters, 2017). In een provincie als Limburg is er zelfs sprake van een dubbele 
vergrijzing. Jongeren trekken weg uit de provincie, waardoor het percentage 
65-plussers sterk stijgt. Op dit moment is 22% van de bevolking in Limburg 65+, naar 
verwachting zal dit stijgen tot 33% in 2040 (fig. 1.01)(Meuwissen & Poeth, 2016). 

Ondanks deze vergrijzing is de instroom naar instellingen sinds de jaren ’80 afgenomen. 
Dit is onder meer het gevolg van overheidsbeleid dat het langer zelfstandig wonen van 
senioren stimuleert (Engbersen & Vermeij,2017). Naast het overheidsbeleid, geeft het 
merendeel van de senioren aan zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te willen blijven 
wonen, ook wanneer de zorgvraag toeneemt (Doekhie, et al. 2014; Duin, et al. 2016; 
Engbersen & Vermeij, 2017). De mate waarin iemand in staat is om zelfstandig te 
wonen is afhankelijk van persoonskenmerken, stimulerende factoren en de behoefte 
aan zorg (Andersen, 1995). De omgeving waarin iemand woont, kan invloed hebben 
op de stimulerende factoren en de behoefte aan zorg. Hiermee heeft de directe 
omgeving waarin iemand woont ook invloed op de periode waarin iemand zelfstandig 
kan blijven wonen. 

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi speelt in op dit maatschappelijke vraagstuk met het 
Empathische Huis, een woning die werkt als een mantelzorger. Dit zal ervoor zorgen dat 
mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze empathische 
omgeving kan inspelen op de behoefte van de bewoner door middel van een integrale 
combinatie van socio-gerontologische, architectonische en technologische ingrepen. 
(Mohammadi, 2017). De empathische omgeving moet toegankelijk zijn voor alle 
kwetsbare mensen, ook voor mensen met een laag inkomen. 

1.02  Onderzoeksvraag
Deze uitdaging heeft geleidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

Welke ontwerpprincipes kunnen worden onderscheiden en ontwikkeld voor 
toekomstgerichte woningen die zelfstandig leven stimuleren voor senioren met een 
lage sociaal economische achtergrond?

1. Aanleiding
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1.03  Context
Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Woningstichting Domus. 
Woningstichting Domus is een kleinschalige organisatie die woningen aanbiedt aan 
mensen met een laag inkomen. Op dit moment heeft Domus 1200 verhuureenheden, 
waarvan ongeveer 25% zorg gerelateerd is. De wens is om in de toekomst nog meer 
zorg gerelateerde woningen in bezit te hebben. Woningstichting Domus heeft drie 
leidende thema’s voor alle activiteiten die zij ondernemen:

• Betaalbaar & Beschikbaar;
• Leefbaar & Verbindend;
• Duurzaam.

Op dit moment heeft Woningstichting Domus een woongebouw met 39 
aanleunwoningen aan de Bredeweg in Roermond in bezit dat niet voldoet aan de 
wensen en eisen van de doelgroep. De vraag is om ontwerpprincipes te ontwikkelen 
voor toekomstgerichte woningen, die kunnen inspelen op de behoeften van de 
bewoner. 

Fig. 1.01: Bevolkingspiramide Limburg 2016 (Meuwissen & Poeth, 2016)
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De gestelde onderzoeksvraag vraagt om inzicht in de volgende thema’s:
Welke ontwerpprincipes kunnen worden onderscheiden en ontwikkeld voor 
toekomstgerichte woningen die zelfstandig leven stimuleren voor senioren met een 
lage sociaal economische achtergrond?

2.01 Toekomstgerichte woningen
Veelal worden gebouwen gebouwd met het idee permanent te blijven bestaan, dit is 
echter een illusie. Wanneer nieuwe gebruikers het gebouw betreden zal het gebouw 
zeker hervormd of gesloopt worden (Brand, 1995). Brand (1995) stelt dat een gebouw 
bestaat uit de volgende zes lagen (fig. 2.01):

• De locatie (eeuwig);
• De structuur (30-300 jaar);
• De gevel (20 jaar);
• De installaties (7-15 jaar);
• De indeling (3-30 jaar);
• De spullen (dagelijks). 

Mede dankzij de verschillen in levensduur van deze lagen zullen er regelmatig lagen 
van het gebouw gepeld worden en vervangen worden door een nieuwe laag. Roorda 
en Kegge (2016) stellen in het boek Vital Architecture dat de vitaliteit van het gebouw 
mede afhankelijk is van de mate waarin deze lagen van elkaar gescheiden zijn. Ze stellen 
de hypothese dat gebouwen met toekomstwaarde goed van functie kunnen wijzigen. 
Ook is er een mate van flexibiliteit waarbij de indeling makkelijk gewijzigd kan worden, 
de gevel te vervangen is en waar er uitbreidingsmogelijkheden zijn. Ook de esthetische 
kwaliteit van de architectuur speelt een rol in de verlenging van de levensduur. Roorda 
en Kegge (2016) definiëren kwaliteit als een mate van verfijndheid van het gebouw, 
waarbij er ook een zeker mate van detail in de uitwerking is opgenomen. 

Daarnaast is de kwaliteit van de woonomgeving ook van invloed op het kwaliteit van 
leven van de bewoner (Kellert, 2005; Smiths, et al. 2012), goed buurmanschap, en een 
sterkere verbinding met de locatie (Kellert, 2005). Kellert (2005) stelt wel dat kwaliteit 
niet enkel in de verfijndheid van het gebouw zit, maar ook in de mate waarop de 
natuurlijke omgeving is opgenomen in het gebouw. Hierbij gaat het niet enkel om de 
esthetische kwaliteit, maar op de mate waarop het gebouw duurzaam omgaat met de 
energievraag en materiaalgebruik. Duurzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit 
van een gebouw gaan volgens Kellert, et al. (2011) hand in hand.

2. Theoretisch kader
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2.02 Zelfstandig leven
Mensen sterven minder vaak aan infectieziektes, geweld en honger. In de verdere 
toekomst zullen chronische ziektes en ouderdom de meest voorname doodsoorzaken 
zijn (Wouters, 2017). Door de toename van het aantal ouderen met (meerdere) 
chronische ziektes neemt de zorgvraag sterk toe. Desondanks geeft het merendeel 
van de senioren aan zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te willen blijven wonen, ook 
wanneer de zorgvraag toeneemt (Doekhie, et al. 2014; Duin, et al. 2016; Engbersen & 
Vermeij, 2017). 

Andersen (1995) heeft een model gemaakt bestaande uit drie factoren die grote invloed 
hebben op het besluit of iemand nog in staat is om zelfstandig te leven. Als eerste spelen 
de persoonskenmerken als demografie, sociale structuur en gezondheidsovertuiging 
een rol. Als tweede speelt de stimulerende factoren een rol, dit zijn onder andere 
ondersteuning van familie en het inkomen. Als derde en laatste factor wordt naar de 
daadwerkelijke behoefte aan zorg, zowel ervaren door de persoon, als ervaren door 
een externe partij. Ook het voorzien van persoonlijke behoeften speelt een rol bij de 
beslissing of iemand nog zelfstandig kan wonen. 

Persoonskenmerken
De persoonskenmerken, zoals demografie, afkomst en de sociale structuur waar 
iemand zich in bevindt, zijn moeilijk aan te passen in een later stadium (Andersen, 
1995). Aangezien de gebouwde omgeving, in een later stadium van het leven, geen 
invloed heeft op deze factor wordt hier niet verder toegelicht. 

Fig. 2.01: De Shearing Layers of change (Brand, 1995)
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Stimulerende factoren
Onder stimulerende factoren vallen de hulpmiddelen die een persoon tot zijn/haar 
beschikking heeft, waaronder onder andere het inkomen en het sociale netwerk van 
deze persoon (Andersen, 1995). Het effect van het inkomen wordt in 2.03 behandeld. 

Het sociale netwerk van mensen bestaat veelal uit naaste familie. Met de vergrijzing 
is er een verandering in de generatiestructuur te zien. Mede dankzij het feit dat 
mensen ouder worden en het aantal kinderen per gezin afneemt, verandert deze van 
een horizontale generatiestructuur (weinig, maar grote generaties) naar een verticale 
generatiestructuur (meerdere, kleine generaties). Deze verticale structuur wordt ook 
wel de ‘bonenstaak familie’ genoemd (Bengtsin, et al. 1990). Dit resulteert in een sociaal 
netwerk waar de senior op terug kan vallen. Senioren die samen wonen blijven over 
het algemeen langer zelfstandig. Men geeft aan bij elkaar te willen blijven, wat in een 
instelling niet altijd mogelijk is. Het is aannemelijk dat partners ook langer zelfstandig 
wonen omdat één de mantelzorger voor de ander is (den Draak, et al. 2016).

Naast het feit dat het sociale netwerk de persoon kan voorzien van hulp, is het vormen 
van een kwalitatief waardevol sociaal netwerk ook van waarde voor de mentale 
gesteldheid van de senior. Eenzaamheid wordt als een belangrijke invloed van de 
kwaliteit van leven gezien (Wouters, 2017). Om de kwaliteit van leven te behouden 
wanneer senioren zelfstandig blijven wonen is het belangrijk om rekening te houden 
met het behouden en/of opbouwen van een sociaal netwerk. Er zijn verschillende 
architectonische strategieën die ingezet kunnen worden om het sociale contact onder 
bewoners te vergroten (Hertzberger, 2005). 

Behoefte aan zorg
Bij de behoefte aan zorg wordt niet enkel gekeken naar de fysieke gesteldheid van de 
persoon, maar ook naar de mentale en cognitieve gezondheid (Andersen, 1995). De 
mate waarin de persoon de algemene dagelijkse verrichtingen nog kan uitvoeren heeft 
hiermee zeker invloed op het besluit of iemand wordt opgenomen in een instelling 
(Alders, et al. 2017). Voorbeelden van algemene dagelijkse verrichtingen zijn onder 
andere het voorzien in persoonlijke hygiëne en voldoen aan de voedingsbehoefte. 

2.03  Lage sociaal economische achtergrond
Het doel van woningcorporaties is het bieden van betaalbare huisvesting voor mensen 
met lage inkomens. Met de vernieuwde woningwet (2015) en het scheiden van wonen 
en zorg is de kwetsbaarheid onder bewoners toegenomen (Wonen, 2015).
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De mate van kwetsbaarheid van een bewoner is afhankelijk van verschillende factoren. 
Vrooman (2017) stelt dat de mate van ‘kwetsbaarheid’ van inwoners van Nederland 
wordt bepaald aan de hand van vier verschillende hulpbronnen:

• Economisch kapitaal;  
Mate van inkomen, opleiding, vermogen en de arbeidsmarktpositie

• Sociaal kapitaal;  
Omvang van sociale netwerken en sociale steun

• Cultureel kapitaal;  
De leefstijl, taalbeheersing en tegenwoordig ook digitale vaardigheden

• Persoons kapitaal.  
Fysieke en mentale gezondheid

Bevolkingsgroepen met het laagste totaalkapitaal worden betiteld als het ‘precariaat’ 
of de lage sociale klasse van de bevolking. Het verschil tussen het precariaat en de 
gevestigde bovenlaag wordt versterkt door het feit dat deze bevolkingsgroepen veelal 
enkel met personen uit een gelijke sociale klasse omgaan (Vrooman, 2017).

Naast de sociale klasse, is er ook de sociaal economische status. Voor de sociaal 
economische status is het opleidingsniveau en het inkomensniveau bepalend. 
Verschillende onderzoeken tonen aan dat de sociaal economische status invloed heeft 
op de fysieke gezondheid en zelfs mortaliteit (Machenbach, et al. 2008).

In Nederland is het verschil in levensverwachting, tussen een persoon met de hoogste 
sociaal economische status en de laagste sociaal economische status, ongeveer 7 jaar. 
Daarnaast krijgt een persoon met de laagste sociaal economische status gemiddeld 
9 jaar eerder te maken met een chronische aandoening dan een persoon met de 
hoogste sociaal economische status (Knoops & van den Brakel, 2010). 

Senioren die huren bij een woningcorporatie hebben enkel het lage inkomen als 
gemeenschappelijke factor. Binnen het sociale, culturele en persoonlijke kapiteel 
kunnen verschillen bestaan. Hiermee behoort de doelgroep niet per definitie tot de 
meest precaire bevolkingsgroep, maar kan wel aangemerkt worden dat deze doelgroep 
een lage sociaal economische achtergrond heeft, met het gevolg dat huurders mogelijk 
in een eerder stadium te maken krijgen met chronische aandoeningen. 
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Fig. 3.01: Schematische weergave van het proces

3. Werkwijze & Methodes

Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar de wijze waarop het Empathisch 
Wonen voor de sociale woningbouw toegepast kan worden. Dit onderzoek is gedaan 
aan de hand van een PDEng track binnen het Smart Buildings & Cities programma in 
samenwerking met Woningstichting Domus. 

3.01 Proces
De resultaten van literatuuronderzoek, interviews en best practice analyse hebben 
geleid tot de samenstelling van ontwerpprincipes. Deze ontwerpprincipes zijn getoetst 
aan de hand van een casus, een bestaand seniorencomplex liggend in Roermond. 
In eerste instantie is onderzocht of dit complex gerenoveerd kan worden naar de 
huidige behoeften van de doelgroep. In een later stadium zijn deze ontwerpprincipes 
vertaald naar het ontwerp van een nieuwbouw ontwerp. Deze ontwerpprincipes zijn 
samengevoegd in dit rapport. Om deze resultaten praktisch toepasbaar te maken is 
een ontwerptool ontwikkeld welke tijdens de ontwikkeling van een nieuw project 
gebruikt kan worden. Deze wordt verder toegelicht onder hoofdstuk 14

Deelnemende Academici & Experts:
Prof.dr. Bernard Colenbrander Architectural History & Theory – TU/e
Prof.dr.ir.  Pieter van Wesemael Urbanism & Urban Architecture – TU/e
Prof.ir. Paul Diederen  Rational Architecture – TU/e
Dr.ir. Torsten Schröder  Architectural Design & Engineering – TU/e
Ir. Maarten Willems  Architectural  Design & Engineering – TU/e



17

Ir. Wouter Hilhorst  Architectural Design & Engineering – TU/e
Ir. Ruurd Roorda   Architectural Design & Engineering – TU/e
Ir. Kim Hamers   Smart Architectural Technologies – TU/e 
    Architecture in Health - HAN
Advies & Realisatieteam.
Ing. Harrie Oosterlee MBA  Directeur/Bestuurder - WS Domus
Iwan Loeffen   Manager Wonen & Vastgoedstrategie - WS Domus
Jochem van Helden  Specialist Vastgoedbeheer – WS Domus
Ir. Tom Wauben   Bestuurder/Architect - Wauben Architects
Ing. Anton Wijnhoven  Partner/Directielid - Laride
Ir. Eduard Smets   Projectmanager - Laride

3.02  Structuur
De structuur van dit rapport is opgebouwd aan de hand van de zes ‘shearing 
layers of brand’ (fig. 2.01). Deze lagen zijn opgesteld aan de hand van de mate van 
aanpasbaarheid en vervangingscyclus (Brand, 1995). Hierdoor ontstaat er een mate 
van prioriteit bij het maken van besluiten voor zowel bestaande als nieuwbouw, 
waarbij de locatie het minst aanpasbaar is. 

Brand (1995) noemt in zijn werk dat er ook een zevende laag aan de ‘shearing layers’ 
toegevoegd kan worden, namelijk de mens. Deze plaatst hij als laatste in de hiërarchie, 
aangezien hij de gebruiker ziet als bediende van zijn spullen. Voor het Empathisch 
Wonen is de gebruiker juist de leidraad voor het ontwerp. Daarom wordt de 
doelgroep eerst behandeld in dit rapport en zijn de ontwerpprincipes die ontwikkeld 
zijn gerelateerd aan deze doelgroep. De doelgroep neemt geen deel in de hiërarchie 
op de basis van aanpasbaarheid, maar wordt behandeld als kernwaarde voor de 
ontwerpprincipes per laag. 

De verzamelde informatie is onderverdeeld per toegepaste methode, namelijk 
literatuuronderzoek, interviews & workshops en best practices. Deze onderverdeling 
is gemaakt om onderscheid te maken in de mate waarin de informatie generiek of 
specifiek toe te passen is. De informatie verkregen uit literatuuronderzoek en de best 
practices is generiek, de interviews & workshops zijn casus specifiek.De informatie 
verkregen uit deze onderzoeken zijn vervolgens nog onderverdeeld onder de thema’s 
bruikbaarheid, sociaal contact en duurzaamheid. 
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De ontwerpprincipes die in dit rapport zijn omschreven zijn vertaald in de analyse 
van het bestaande woongebouw en het nieuwbouwtraject. De resultaten van deze 
processen zijn omschreven bij de Case Bredeweg. 

3.03  Inhoud
Figuur 3.03 toont de thema’s die Borgans, et al. (2014) benoemen als aspecten voor 
duurzame ontwikkelingen, onderverdeeld onder de drie leidende principes van 
Woningstichting Domus. Dit rapport zal niet al deze thema’s aankaarten, maar spitst 
zich op de thema’s die relevant zijn voor de doelgroep en ontwikkelingen van sociale 
woningstichtingen. Het behandelde thema’s zijn onderverdeeld onder bruikbaarheid, 
sociaal contact en duurzaamheid. De definities van deze subthema’s zijn als volgt:

Bruikbaarheid
Onder bruikbaarheid valt de fysieke mogelijkheid voor deze doelgroep om gebruik 
te maken van dit woongebouw. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de 
toegankelijkheid en de mogelijkheid tot het gebruik van bepaalde hulpmiddelen. 
Hierbij worden ook veelvoorkomende gezondheidsproblemen als verminderde 
mobiliteit, verminderd zicht en verminderd gehoor in beschouwing genomen. 

Sociaal contact
Onder sociaal contact vallen activiteiten die afhankelijk zijn van de aanwezigheid van 
anderen. Sociaal contact heeft verschillende gradaties, van actief naar passief, en kan 
binnen verschillende omgevingen plaatsvinden (Gehl, 2011). Actief sociaal contact, is 
contact als gezamenlijke activiteiten, maar ook het groeten van elkaar of het voeren 
van een gesprek. Passief sociaal contact vindt al plaats wanneer men elkaar kan zien 
of horen. Gehl (2011) stelt in zijn boek dat veel sociale activiteiten spontaan ontstaan, 
maar ook indirect beïnvloed worden door de publieke ruimte. Hoe deze ruimte is 
vormgegeven zal dan ook de sociale interactie onder bewoners beïnvloeden. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid kan beschouwd worden als een containerbegrip dat op verschillende 
manieren te definiëren zijn. Globaal gezien kunnen er drie vormen van duurzaamheid 
onderscheiden worden; sociale duurzaamheid, ecologische duurzaamheid en 
economische duurzaamheid (Borgans, et al. 2014). Binnen dit rapport wordt met 
duurzaamheid de ecologische duurzaamheid bedoeld. Dit houdt in dat er gekeken 
is naar de Trias Energetica (Duijvestein, 1996) en de flexibiliteit van het gebouw ten 
opzichte van het te verwachten toekomstbeeld. 
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Fig. 3.02: Behandelde thema’s in dit rapport, gestructureerd onder de Layers of Brand (1995) en 

de leidende principes van Woningstichting Domus

Bruikbaarheid

Sociaal contact

Duurzaamheid

Geen verdieping
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3.04 Methodes
Onderzoek door ontwerp
De doelstelling van het onderzoek is het genereren van een casestudy voor 
Woningstichting Domus in Roermond. Een van de methoden om een ontwerp te 
genereren is door middel van ‘Research through design’. Deze methode onderzoekt 
de hulpmiddelen en de denk- en maakprocessen in het ontwerptraject, het overbrugt 
de theorie en kennis opbouwt om de ontwerppraktijk te verbeteren. (Laurel, 2003) 
Karakteristiek voor onderzoek via ontwerpen is het genereren van kennis en inzicht 
krijgen door het bestuderen van effecten van systematische variatie van zowel 
ontwerpoplossingen, als oplossingen op de context. (De Jong & Van der Voort, 2002) 
Onderdelen van deze methode zijn het ontwerpproces zelf en het kritisch vastleggen 
en communiceren van de ontwerpstappen, -experimenten en –iteraties. Onderzoek 
wordt geïntegreerd via ontwerpen in modellen ent theorieën met technische kennis. 
(Zimmerman, Forlizzi & Evenson, 2007) Onderstaand schema (figuur 3.03) is een 
ontwerp naar De Jong en Van der Voort over ‘Onderzoek via Ontwerpen’. Aan de 
linkerzijde staat het ontwerp centraal, met intuïtief ontwerpen. Aan de rechterzijde 
staat onderzoek centraal, met ontwerponderzoek, typologisch onderzoek en studie 
door ontwerp. De rechterzijde draait om wetenschap en kennis. In het raakvlak van 
de twee – ontwerp en onderzoek – wordt empirisch onderzoek verricht, in dit project 
specifiek voor woningstichting Domus. Hierdoor is het belangrijk om het DNA van 
woningstichting Domus mee te nemen in het onderzoek. 

Fig. 3.03: naar: De Jong en Van der Voort (2002) 
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Doblin (1987) omschrijft het proces in drie fasen. De eerste fase is de analyse. Hier gaat 
over het samenvoegen van informatie die relevant is voor het project. De tweede fase 
is de genese. In deze fase wordt nieuwe informatie gegenereerd door de toepassing 
van intelligentie. De derde fase is de synthese. Dit kan bijdragen aan de waarde van 
het product. Iedere fase heeft een aantal stappen in het proces. Dit is weergegeven in 
figuur 3.04. 

Fig. 3.04: naar: Doblin (1987)

Interview with guide
Interviews zijn er met verschillende maten van structuur. Hoe meer gestructureerd 
een interview is, hoe meer controle de interviewer heeft over de geïnterviewde. Een 
vragenlijst is een voorbeeld van een sterk gestructureerde interviewmethode. Een 
vrij gesprek, of participerend onderzoek is een voorbeeld van ongestructureerde 
interviewmethode (Heldens & Reysoo, 2005). De mate van structuur is ook 
afhankelijk van de hoeveelheid kennis die vooraf bekend is over het betreffende 
onderwerp. Hierdoor heeft het stadium van het ontwerpproces ook invloed op de 
interviewmethode. In dit onderzoek is de methode Interview met Guide toegepast. 

Een interview met guide heeft meer structuur dan een focusgroep, maar minder 
structuur dan een vragenlijst. Het doel van een interview met guide is om een 
comfortabel gesprek te voeren met de geïnterviewde waarbij deze de eigen “taal” 
kan gebruiken. Deze interviewmethode biedt mogelijkheid tot meer diepte aangezien 
er verder doorgevraagd kan worden. Het interview wordt gehouden aan de hand 
van verschillende thema’s welke vooraf bedacht zijn. Bij deze thema’s zijn enkele 



22

vragen opgesteld die beantwoord dienen te worden. Vooraf moet dus het doel van 
het interview goed helder zijn (Heldens & Reysoo, 2005). Deze methode is ingezet 
om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de bewoners en is gebruikt 
als basis voor het opstellen van de persona’s. Hiervoor zijn bewoners benaderd die 
op dit moment in een seniorenwoning wonen op de locatie van de casus. Hiervoor 
zijn bewoners uit drie verschillende gebouwen benaderd om te voorkomen dat de 
kwaliteit van het woongebouw invloed zal hebben op de uitkomsten. De thema’s van 
dit interview zijn gebaseerd op resultaten 

Persona’s
Om inzicht te krijgen in de gedragingen en behoeften van de doelgroep zijn persona’s 
opgesteld. Deze persona’s zijn gebaseerd op de resultaten van de interviews van de 
huidige bewoners van de Oranjestaete, Bredestaete, en Lindestaete. Goodwin (2011) 
geeft in zijn boek aan dat persona’s al te ontwikkelen zijn na uitvoering van negen diepte-
interviews, vooral wanneer sprake is van een relatief specifieke doelgroep. Tijdens 
uitvoering van de interviews aan de Oranjelaan, Bredeweg en Lindelaan, is gebleken 
dat er bij 12 interviews een saturatie bereikt werd. Hierbij gaat het uiteraard niet op 
detail niveau, maar wel in de mate waarop mensen sociale contacten onderhielden, 
de behoeften aan zorg en de bereidheid tot het gebruik van de technologie. 

Bij het uitvoeren van de interviews voor deze persona’s is verder gekeken dan enkel 
naar de functionaliteiten die bruikbaar zijn voor ontwerp. De verbindingen tussen 
verschillende thema’s moeten ook goed weergegeven worden (Goodwin, 2011). 
Hierbij moet bijvoorbeeld in het geval van sociale interactie gedacht worden aan met 
wie dit sociale contact plaatsvindt, op welke plaatsen dit vooral voor komt, en via 
welke media dit sociale contact plaatsvindt. 

Om de informatie uit de interviews toepasbaar te maken voor het proces zijn er drie 
persona’s ontwikkeld. Uiteraard moeten deze persona’s niet als exacte uitkomsten 
worden benaderd, maar als benadering. Elke bewoner is namelijk een uniek individu 
met eigen behoeften en wensen. 

Best Practices
Best Practices helpen om een beeld te vormen bij de theorie vanuit het 
literatuuronderzoek. Ook geven Best Practices architectonische tools die ingezet 
kunnen worden om de doelen uit de theorie te realiseren. 
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De Best Practices getoond in dit rapport hebben niet de ambitie om volledig te zijn. Er 
zijn nog veel meer praktijkvoorbeelden die de besproken thema’s in het ontwerp op 
hebben genomen. Voor dit onderzoek zijn de Best Practices gekozen aan de hand van 
de volgende criteria:

• Genomineerd voor een architectuurprijs (e.g. Hedy d’Ancona prijs, 
Gebouw van het jaar);

• Naar aanleiding van interviews met architecten;
• Uitgevoerd door een gerenommeerd architect.

Woonwensenonderzoek
Literatuur geeft niet enkel uitsluitende resultaten en Best Practices geven enkel 
indicaties van hoe een ontwerpprincipes toegepast kunnen worden. Om inzicht te 
krijgen in de voorkeur van de doelgroep is er een woonwensenonderzoek gedaan met 
19 bewoners van de Oranjestaete en Bredestaete.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de voorkeuren op tien 
variabelen. Deze variabelen zijn weergegeven in afbeeldingen. Deze afbeeldingen 
zijn ofwel gemaakt door middel van een Sketchup model of een bewerkte foto. Er is 
gekozen voor het werken met 3D-renders vanwege de consistentie in de afbeeldingen 
(Dosen & Oswald, 2008). Elementen als daglicht, perspectief of voorbijgangers zijn 
gelijk op elk van de vier voorgestelde opties. 

Om te voorkomen dat de volgorde van de vragen invloed heeft op de antwoorden, zijn 
er drie varianten gemaakt waarin de vraagvolgorde verschilt (Dosen & Oswald, 2008). 
De invulformulieren zijn ingevuld door de interviewer, de bewoners kan hierdoor 
vrij spreken. Opmerkingen die gemaakt zijn bij het waarom van een bepaalde keus 
worden door interviewer genoteerd. Bewoner wordt enkel gevraagd welke afbeelding 
de meeste voorkeur heeft en waarom. Er is de optie voor de bewoner om aan te 
geven welke optie het minst voorkeur heeft. Wanneer een bewoner geen mening kan 
uitspreken over een bepaald thema wordt dit gerespecteerd en genoteerd. 

Resultaten zijn verwerkt en beoordeeld op het percentage van aantal bewoners dat 
voorkeur aangeeft. Opmerkingen zijn bij de resultaten genoteerd. 





Onderzoek
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4.01  Persona’s
In literatuur wordt de senior regelmatig omschreven als een persoon met een leeftijd 
boven de 65 jaar, deze doelgroep is sterk heterogeen (Knook & Nesselaar, 2001; 
Feddersen en Lüdtke, 2012, Doekhie, et al. 2014). Schenk (2008) verdeelt deze 
doelgroep dan ook in drie categorieën; de Go-gos (55-70 jaar), de Slow-gos (70-85) en 
de No-gos (85+). Ondanks dat de kwetsbaarheid van de doelgroep boven de leeftijd 
van 75 jaar vaak snel toeneemt, betekend dit echter lang niet altijd dat de oudste 
mensen ook de meest kwetsbaren zijn (Spierings, 2014). 

Doekhie, et al. (2014) concludeert dat senioren niet binnen één enkele typologie te 
plaatsen zijn. Om toch enig inzicht te geven in de verschillen tussen senioren zijn er 
vier verschillende typen senioren bepaald aan de hand van de resultaten van enquêtes. 
Deze vier persona’s uit de literatuur zijn weergegeven op pagina 25.  

Ondanks dat er vier persona’s zijn gevormd benadrukt Doekhie, et al. (2014) dat 
het van belang is om per persoon te kijken wat de exacte behoeften zijn. Deze vier 
persona’s geven slechts een beperkt beeld van de senioren die de doelgroep zijn voor 
woningstichting Domus. Het lijkt hiermee alsof het hebben van een laag inkomen 
gelijk staat aan het hebben van een klein sociaal netwerk en weinig behoefte aan 
zelfstandigheid. 

Om meer inzicht te krijgen in wie de doelgroep van woningstichting Domus is, zijn 
drie persona’s opgesteld. Deze persona’s zijn opgesteld aan de hand van interviews 
die gehouden zijn met de huidige bewoners van de Bredestaete, Lindestaete en 
Oranjestaete. Deze drie persona’s zijn omschreven op de pagina’s 28 tot en met 33. 

4.  Doelgroep
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De pro-actieve oudere
• Woont het liefst in het eigen huis, vindt zelfstandig beslissen belangrijk;
• Is bereid om voor zorg en ondersteuning te betalen en heeft hier financiële 

middelen voor;
• Open voor informele zorg, heeft een groot en gevarieerd sociaal netwerk;
• Kan en wil graag technologie gebruiken, heeft de financiële middelen. 

De afwachtende oudere
• Wil vaker verhuizen, denkt niet zelf te kunnen beslissen;
• Vindt dat gemeenschap voor de zorg en ondersteuning moet betalen;
• Staat open voor informele zorg, heeft voorkeur voor professionele zorg;
• Heeft een klein sociaal netwerk;
• Denkt minder vaak om technologie te gaan gebruiken en weet niet of dit 

gebruik gemakkelijk is.

De machteloze oudere
• Woont in een huurwoning in stedelijk gebied met lage statusscore;
• Heeft het gevoel dat het leven hem/haar overkomt;
• Geen financiële middelen om zelf zorg en ondersteuning te betalen;
• Sterke voorkeur voor professionele zorg, klein of geen sociaal netwerk;
• Wil technologie gebruiken, heeft te weinig financiële middelen of heeft 

problemen bij gebruik.

De zorgwensende oudere
• Woont het liefst in het eigen huis, vindt zelfredzaamheid niet belangrijk;
• Kan en is bereid om voor zorg en ondersteuning te betalen;
• Open voor informele zorg, heeft een groot, gevarieerd sociaal netwerk;
• Kan en wil technologie gebruiken, heeft voldoende financiële middelen. 

Doekhie, et al. (2014)
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Nadat mijn man is overleden heb ik nog 7 jaar in ons huis gewoond, tot ik in een 
nacht van de trap ben gevallen. Ik moest naar het ziekenhuis en van daaruit is er 
besloten dat het niet meer verantwoord zou zijn dat ik terug zou gaan naar mijn eigen 
woning. Een traplift was niet mogelijk, en daardoor kon ik eigenlijk niet meer naar de 
bovenverdieping komen. Gelukkig was er hier nog een plekje vrij waar ik snel terecht 
kon, het is lekker dicht bij Roncalli en met een druk op de knop is er zo een verpleegster 
bij me. Niet dat ik die knop veel gebruik hoor, maar het idee is fijn. 

Wel komt de hulp elke ochtend en avond. ’s Ochtends helpen ze mij met wassen en 
aankleden, ’s avonds helpen ze mij met omkleden en het klaar maken voor de nacht. 
Daarnaast helpen ze mij ook met mijn medicijnen. 

Ik vind het heel jammer dat ik minder mobiel ben geworden. Met de rollator gaat het 
nog wel, maar laat me niet los lopen hoor! Dat durf ik ook niet meer, ik ben veel te 
bang om weer te vallen. Ik kom dan ook nog maar weinig buiten, ik ben al moe als ik 
eenmaal beneden ben aangekomen. Vaak ga ik nog even voor de ingang van Roncalli 
in het zonnetje zitten. Dan heb ik toch nog een beetje frisse lucht gekregen. 

Het huishouden kan ik zelf niet meer doen. Soms ligt er iets op de grond en dat kan ik 
dan niet meer oppakken, dan wacht ik wel tot er iemand van de thuishulp is die dat 
even voor mij op wil ruimen. Gelukkig heb ik van de gemeente hulp in het huishouden 
en de dagbesteding gekregen. De huishoudelijke hulp komt elke vrijdag, dat vind ik 
heel fijn, dan heb je toch weer even iemand om tegen te praten he? Ook met de 
dagbesteding, dan ben je toch weer even het huis uit. Niet dat ik alle activiteiten even 
leuk vind hoor, maar het houdt je bezig he… 

Als ik thuis ben kijk ik vaak een beetje tv. Al maken ze die apparaten ook wel steeds 
ingewikkelder hoor. Ik heb gevraagd of iemand alle onnodige knopjes even af wilde 
plakken. Ik had geen idee meer hoe ik gewoon van zender moest wisselen! Hetzelfde 
heb ik eigenlijk ook bij de intercom. Als de bel gaat, wil ik gewoon een knop met “open 
doen”, er zitten vier knoppen op dat apparaat! Wat moet dat ding nog meer doen 
dan? Ik heb ook niet zo’n klein telefoontje waar de jeugd zo aan verslaafd is. Ik zou niet 
weten wat ik er mee zou moeten…

Mevrouw Houben
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geboortejaar:  1929
woont hier sinds:  2004

hulpmiddelen mevrouw Houben: 

Fig. 4.01
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Toen mijn vrouw een hersenbloeding kreeg en daardoor deels verlamd raakte, stonden 
we voor de keus: of mijn vrouw ging naar een verpleegtehuis, of wij verhuisden samen 
naar een aanleunwoning. We moesten snel een besluit nemen, en gelukkig was hier 
nog een plekje vrij. Soms mis ik ons oude huis nog wel, daar had ik een kamer helemaal 
voor mijn trein-verzameling, hier is daar geen ruimte voor. 

Ik ben de mantelzorger van mijn vrouw. Gelukkig komt de thuiszorg ook nog 3 keer 
per dag. Ze helpen met het verzorgen van de benen van mijn vrouw en het toedienen 
van medicijnen. Ook helpen ze met wassen en klaarmaken voor bed. Ze komen elke 
ochtend stipt om 7 uur. Dat vinden wij soms wel jammer, we hebben zogezegd nooit 
een ochtendje “vrij”, ook niet in het weekend. Gelukkig heb ik zelf nog een goede 
gezondheid, op mijn gehoor na dan. Ik kan mijn vrouw met veel dingen helpen 
waar het nodig is. We hebben ook een alarmknop, mijn vrouw kan deze gebruiken 
wanneer ik eventjes weg ben voor boodschappen of iets dergelijks. Dat geeft wel een 
geruststellend gevoel, dat mijn vrouw ook zelf om hulp kan vragen als ik er even niet 
ben. Of wanneer mij iets overkomt natuurlijk. 

Binnen het gebouw hebben we niet zo veel contacten. We hebben regelmatig familie 
over de vloer. Vreemd is dat, hoe je op latere leeftijd elkaar toch weer meer opzoekt. 
Hier hechten we wel veel waarde aan. De kinderen komen ook elke week hier, dan 
koken ze voor ons en eten ze lekker mee. Wanneer onze kinderen niet voor ons koken, 
kook ik nog zelf. Inmiddels kan ik al goed de echte Hollandse kost koken. Dat vinden 
we toch het fijnst. Anders worden het toch opwarmmaaltijden of moeten we ussen de 
middag naar dat restaurant in Roncalli om daar een opwarmmaaltijd te krijgen. Nee, ik 
kook lekker zelf, dat is toch het beste. 

Ik heb me ook al aardig wegwijs gemaakt met de computer, daar heeft mijn zoon mij 
bij geholpen. Zo kan ik alles zelf blijven regelen, de bankzaken, informatie van Domus, 
ik kan dingen bestellen via het internet. Zo blijven we toch een beetje bij de tijd he? Ik 
heb ook gekozen voor betere gehoorapparaten, deze hebben bluetooth, zo heet dat 
toch? Daarmee kan ik mijn telefoon en radio direct op mijn gehoorapparaat afspelen, 
dat werkt fantastisch! Echt knap wat ze allemaal weer bedenken.

Meneer en mevrouw Willems
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geboortejaar:  1935 en 1933
woont hier sinds:  2012

hulpmiddelen meneer Willems:

hulpmiddelen mevrouw Willems: 

Fig. 4.02
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Ik ben hier komen wonen nadat mijn vrouw is komen te overlijden. De kinderen 
woonden niet meer in de buurt en het huis was wel erg groot voor één man 
alleen. “Pap, waarom kom je niet wat dichter bij ons wonen?” zei mijn dochter. 
Eerst twijfelde ik nog wel even, maar toen zag ik dit appartement, en toen ben 
ik gelijk over gegaan. 

Gelukkig heb ik op dit moment nog geen zorg nodig, maar het is fijn dat dat 
allemaal mogelijk is hier. Mijn dochter en zoon komen regelmatig langs en 
helpen mij dan wel eens met de was en de boodschappen. Eigenlijk doe ik dat 
liever zelf, heb ik nog een reden om een beetje in beweging te blijven, maar ja, 
het gebeurt gewoon.

Ik eet bijna altijd in het restaurant van Roncalli, dat vind ik toch het gezelligst. 
Ik bwn ook maar alleen, en zo zijn er nog veel meer. Je moet elkaar toch een 
beetje opzoeken he? Het is jammer dat het restaurant niet meer open is in de 
avond. Eerst at ik altijd ’s avonds, en dan bleven we daarna nog even zitten en 
een kaartje leggen. Was altijd ontzettend gezellig! Toch gek dat je niet snel bij 
elkaar aanklopt, je weet ook niet of de ander daar behoefte aan heeft. Maar 
wanneer je elkaar tegenkomt, op de gang of in het restaurant, is er altijd tijd 
voor een praatje. 

Zelf weet ik ook wel dat ik eigenlijk nog te “goed” ben voor deze woningen, ik 
zie er genoeg om mij heen die zich niet zo goed meer kunnen redden. Zo is er 
een mevrouw, verder op de gang, en die is een beetje vergeetachtig aan het 
worden. Ik help haar soms weer even terug naar haar eigen woning. Ook heb 
ik haar gezegd dat ze niet meer alleen naar buiten mag. Als ze even een blokje 
om wil moet ze maar even aankloppen, dan loop ik even mee. Wie weet waar 
ze anders terecht komt?

Laatst heb ik een elektrische fiets aangeschaft, had ik veel eerder moeten doen! 
Wat fietst dat makkelijk zeg! Ik ga daarmee boodschappen doen, of even het 
centrum in. Ondanks dat mijn kinderen hebben aangeboden dat ze mij daar 
graag mee helpen, heb ik het aanbod toch afgewezen. Waarom zou ik anders 
nog naar buiten gaan? Ik moet toch een beetje in beweging blijven, anders ga 
je volgens mij heel hard achteruit. Als ik wat verder weg ga, dan neem ik de 
taxi. Dat is veel handiger dan de bus, daar moet je altijd zo lang op wachten. 

Meneer Hermans
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geboortejaar:  1939
woont hier sinds:  2015

hulpmiddelen meneer Hermans: 

Fig. 4.03



34

4.02  Literatuur
Bruikbaarheid
Wanneer mensen ouder worden nemen veelal de gezondheidsproblemen en 
beperkingen toe. Mensen willen zich zo lang mogelijk zelf redden, maar beperkingen 
kunnen grote invloed hebben op de autonomie van de persoon. Denk bijvoorbeeld 
aan het verminderen van de mobiliteit. Er zijn hulpmiddelen die deze mobiliteit weer 
kunnen vergroten, zoals een scootmobiel, rolstoel, of rollator (Kam, et al. 2012). Deze 
hulpmiddelen kunnen daarentegen enkel ingezet worden wanneer de ruimte waar zij 
wonen ruimte biedt om gebruik te maken van deze hulpmiddelen. 

In 2015 werd 25% van de 65-plussers en 57% van de 85-plussers, die op dat moment 
nog zelfstandig woonden, als kwetsbaar beoordeeld. Dit betekend dat zij op dat 
moment dusdanige lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten hadden die het 
risico op ernstige gezondheidsproblemen vergroten (den Draak, et al. 2016). 

Één van deze gezondheidsrisico’s is vallen, één van de meest voorkomende ongevallen 
onder senioren. Dit leidt niet alleen tot ziekenhuisopnames, maar regelmatig ook tot 
sterfgevallen. In 2016 zijn er in Nederland 3.884 mensen overleden als gevolg van een 
dodelijke val, het merendeel van de slachtoffers was 80 jaar of ouder (CBS, 2017). Dit 
betekende dat er gemiddeld 10,6 mensen per dag zijn overleden als gevolg van een val. 
Het aantal verkeersdoden lag in 2016 veel lager op een aantal van 656 sterfgevallen 
(CBS, 2017). Veel van deze ongevallen vinden plaats binnen de eigen woning (Knook 
& Nesselaar, 2001). 

Sociaal contact
Eenzaamheid onder senioren is een veelvoorkomend probleem, dat voornamelijk 
onder alleenstaanden voorkomt. Uit onderzoek van het CBS in 2016 blijkt dat 7% van 
de mensen ouder dan 75 te maken heeft met eenzaamheid. Het is aangetoond dat 
eenzaamheid een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven van mensen en dat 
het zelfs de gezondheid kan beïnvloeden (Ballantyne, et al. 2010). 

Naarmate het dagelijkse ritme van een werkweek verdwijnt naar mate men met 
pensioen gaat, nemen ook de kansen op sociale interactie af. Wanneer ook de 
mobiliteit van de bewoner afneemt, wordt de kans op het aangaan van sociale 
interactie nog kleiner (Feddersen & Lüdtke, 2012). Het is dan ook belangrijk om in de 
naaste omgeving van de woning mogelijkheden tot het aangaan van sociaal contact 
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aan te bieden. Er moet dan ook niet vanuit gegaan worden dat een oudere doelgroep 
altijd behoefte heeft een rust (Feddersen & Lüdtke, 2012; Spierings, 2014). 

Waar men zich ook bewust van moet zijn bij het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten 
voor senioren is dat mensen hun identiteit voor een deel ontlenen aan hun omgeving 
(Knook & Nesselaar, 2001). Wanneer er woningbouw ontwikkeld waar een stigma aan 
kleeft dat mensen hier enkel komen wanneer zij niet anders kunnen, zal dit van grote 
invloed zijn op de ervaring van hun identiteit. 

4.03 Samenvatting
Bruikbaarheid

• De doelgroep is sterk heterogeen;
• Ondanks dat er grote verschillen zijn in de gezondheidsproblemen 

die senioren kunnen ervaren, zijn vermindering in mobiliteit, vallen 
en het risico op een sociaal isolement door veranderende dagritmes 
grotendeels voor elk persoon gelijk;

• De doelgroep vraagt hiermee ruimte voor het gebruiken van hulp-
middelen binnen de woning;

• Investeer in preventie tegen vallen.

Sociaal contact
• Biedt mogelijkheden tot het aangaan van sociaal contact;
• Voorkom het stigma dat deze woningen enkel voor zorgbehoevenden is, 

zorg dat “meneer Hermans” hier ook graag komt wonen.
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5. Locatie

“SITE - This is the geographical setting, the urban location, 
and the legally defined plot, whose boundaries and the 
context outlast generations of ephemeral buildings. 
Site is eternal”

Brand, S. (1995)
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5.01 Literatuur
Zelfstandigheid onder kwetsbare bewoners is deels afhankelijk van de locatie waar 
zij wonen. De locatie moet kunnen voorzien in bepaalde basisbehoeften van de 
bewoners. Hierbij is het van belang dat er voldoende voorzieningen bevinden binnen 
relatief korte afstand van de woning van de bewoner (den Draak, et al. 2016). 

Bruikbaarheid
Over de definitie van “korte afstand” zijn verschillende uitspraken gedaan. Het TNO 
gebruikt als basis van onderzoeken de afstanden 100, 300, 500 en 750 meter. Wanneer 
wandelen, met of zonder rollator, als uitgangspunt wordt genomen, wordt veelal een 
loopafstand aangeraden van maximaal 400-500 meter (Spierings, 2014). Hierbij moet 
uiteraard rekening worden gehouden met de fysieke gesteldheid van de individu. De 
mening van toegankelijkheid en bereikbaarheid zal dan ook wisselen per persoon.

De voorzieningen die binnen deze afstand van 400-500 meter te bereiken moeten 
zijn, zijn onder te verdelen in basisvoorzieningen, kwaliteitsvoorzieningen, en extra 
voorzieningen (Tazelaar, 2008). Onder basisvoorzieningen vallen een winkel waar de 
dagelijkse boodschappen gedaan kunnen worden, toegang tot openbaar vervoer, 
mogelijkheid tot recreatie, en directe hulp in noodsituaties, eventueel door middel 
van alarmering (KCWZ, 2009; Spierings, 2014). Voorzieningen die kwaliteit aan de 
leefomgeving bieden zijn een receptie of huismeester, wasserette, een wintertuin, 
kapper, stilteruimte, café/restaurant, maaltijdservice, huisarts, fysiotherapie, 24 uur 
per dag beschikbaarheid over zorgpersoneel (KCWZ, 2009; Spierings, 2014). Onder de 
extra voorzieningen vallen brievenbus, bank/pinautomaat, receptie (24 uur bemand), 
pedicure, bibliotheek, fitness, schoonheidssalon, zwembad, restaurant met menukaart, 
thuiszorg kantoor, diëtist, ergotherapie, logopedist (KCWZ, 2009; Spierings, 2014).

Naast de afstand tot deze voorzieningen is het ook belangrijk om de toegankelijkheid 
van deze voorzieningen in beschouwing te nemen. De verkeersveiligheid is een 
belangrijk aspect dat invloed heeft op de mate waarop bewoners zich comfortabel door 
de wijk verplaatsen. Hierbij moet niet enkel aan het kruisen van drukke wegen gedacht 
worden, maar ook aan de aanwezigheid van straatverlichting, hoge stoepranden en 
de mate waarin er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan belangrijke looproutes 
(Kam, et al. 2012). Deze aspecten kunnen als mentale drempel dienen voor de bewoner 
om zich door de wijk te verplaatsen. 



38

Sociaal contact
Naast de utilitaire voorzieningen is het belangrijk dat er binnen de locatie voldoende 
sociale contacten opgebouwd of onderhouden kunnen worden (den Draak, et al. 
2016). Dit vraagt inzicht in de huidige en verwachtte demografische samenstelling van 
de wijk en hoe realistisch het is dat bewoners onderling sociaal contact aan gaan. 
Bijvoorbeeld, een wijk waar voornamelijk tweeverdieners wonen biedt een minder 
realistisch beeld op het creëren van goede sociale contacten (den Draak, et al. 2016).  
Daarentegen, een wijk waar veelal alleenstaanden wonen, die met pensioen zijn, biedt 
meer mogelijkheid tot het ontwikkelen van sociaal contact voor de doelgroep. 

Naast het feit dat de samenstelling van de wijk sociaal contact moet ondersteunen, 
moet er ook gekeken worden naar de waarschijnlijkheid dat mensen uit deze wijk 
elkaar kunnen ontmoeten. Wandelen is één van de meest populaire buitenactiviteiten 
onder senioren (Feddersen & Lüdtke, 2012). Wanneer een omgeving ruimte biedt om 
aangenaam te wandelen, waarbij ook regelmatig gerust kan worden, zullen senioren 
sneller uitgenodigd worden om naar buiten te gaan (Feddersen & Lüdtke, 2012). Een 
aangename plaats om te wandelen wordt veelal gekenmerkt door de toepassing 
van beplanting. Beplanting heeft invloed op het welzijn van mensen en beïnvloedt 
ook het aanpassingsvermogen van de mens, waardoor deze beter weerbaar wordt 
tegen onverwachte omstandigheden (Kellert, 2005). Het is dan ook aan te raden om 
begroeiing in de omgeving te stimuleren, waardoor bewoners met groen in aanraking 
komen. 

Duurzaamheid
Het energieverbruik van het gebouw wordt onder andere beïnvloed door de oriëntatie 
van het gebouw. Ondanks dat de zuidgevel het grootste deel van de dag zonlicht 
ontvangt, zijn de oost- en westgevel ook erg gevoelig voor oververhitting. Dit komt 
onder andere doordat de zon op het tijdstip dat deze in het oosten of westen is lager 
staat, en daardoor moeilijker uit de woning te weren is (Feddersen & Lüdtke, 2012). 
Een overstek is voor de oost- en westgevel daardoor in veel gevallen niet afdoende.

Naast de oriëntatie heeft ook de mate van begroeiing in de naaste omgeving invloed op 
de energiebehoefte. Vanuit sociaal oogpunt is het al aan te raden om diverse beplanting 
in de naaste omgeving toe te passen, maar deze begroeiing heeft ook invloed op de 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, regenwater management en het voorkomen van het 
hitte-eiland effect (Manso & Castro-Gomes, 2015).
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5.02 Interviews & Workshops 
Bruikbaarheid
Bewoners van de drie woongebouwen geven aan dat het als heel prettig wordt 
ervaren dat voorzieningen als de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek dichtbij 
zijn. Deze functies vallen allemaal binnen een ring van 100 meter rondom de locatie. 
Over de locatie van de supermarkt wordt wisselend gesproken. De meer mobiele 
bewoners geven aan dat deze dichtbij is, de minder mobiele bewoners geven aan 
dat ze veelal hulp krijgen bij het doen van de boodschappen. Hetzelfde geldt voor 
de toegankelijkheid van de binnenstad; meer mobiele bewoners geven aan nog 
regelmatig naar de binnenstad te gaan, minder mobiele bewoners geven aan dat dit 
te ver weg is voor ze. 

In vrijwel alle interviews wordt de grote hoeveelheid middelbare scholen en ROC’s 
in de nabije omgeving benoemd. De ervaring hiervan is wisselend. Enerzijds ervaren 
enkele bewoners de jongeren in de buurt intimiderend, anderzijds ervaren andere 
bewoners de aanwezigheid van deze jongeren juist als iets positiefs. 

Ondanks dat slechts enkele bewoners nog een eigen auto hebben, worden de 
parkeerproblemen in de buurt wel als storend omschreven. Hierbij wordt voornamelijk 
benoemd dat het storend is dat bezoek ver weg moet parkeren en dat het aanzicht 
op een overvolle parkeerplaats als onprettig wordt ervaren. Ook komt het nu voor dat 
bewoners soms moeilijk bij de entree kunnen komen door fout geparkeerde auto’s. De 
bewoners geven zelf als verklaring voor de parkeerproblemen dat het zorgpersoneel, 
bezoekers van het ziekenhuis en/of bewoners uit naastgelegen wijken waar men moet 
betalen om te parkeren, nu bij hun woongebouw hun auto’s parkeren.

De meerderheid van de bewoners heeft geen auto en is afhankelijk van andere 
opties qua vervoer. Ondanks dat er verschillende bushaltes recht voor de ingang van 
het gebouw te vinden zijn, wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van het openbaar 
vervoer. De voorkeur gaat uit naar Regioned, een busje dat op afroep te bestellen is. 
Bewoners zijn bereid hier meer voor te betalen, aangezien ze hiermee exact op de 
locatie aankomen en ze niet buiten hoeven te wachten tot het vervoer er is. Enkele 
bewoners maken nog regelmatig gebruik van de fiets (al dan niet elektrisch). Zij geven 
aan dat ze het erg belangrijk vinden om zelfstandig te zijn en vinden het belangrijk om 
in beweging te blijven. 
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Sociaal contact
Naast dat er gebruik wordt gemaakt van (openbare) vervoerdiensten, wordt er ook 
regelmatig aanspraak gemaakt op de hulp van familie en kennissen met een auto. 
Voornamelijk voor het doen van boodschappen wordt er, door minder mobiele 
bewoners, een beroep gedaan op familie en kennissen. Overigens geven bewoners 
veelal aan dat zij veelal maar één keer per week boodschappen doen, zij koken immers 
zelden nog zelf en hebben hierdoor weinig boodschappen nodig. 

Het sociaal contact van de bewoners is veelal met leeftijdgenoten en familieleden. Deze 
leeftijdgenoten ontmoeten zij niet enkel in het woongebouw, maar juist voornamelijk 
vanuit oude contacten die weer aangesterkt worden. 

De gemiddelde leeftijd van de benaderde bewoners was 85 jaar. Het merendeel van de 
bewoners heeft inmiddels ook behoefte aan enige mate van zorg. Omgeven zijn door 
gelijkgestemden wordt als zeer prettig ervaren, al wordt het hoge sterfte aantal onder 
de bewoners veelal aangehaald als een nare ervaring. Er wordt ook gesteld dat deze 
hoge sterftecijfers invloed hebben op de mate waarop men nieuwe contacten aanhaalt. 
De bewoners van woongebouwen geven aan dat het sociale contact voornamelijk in 
het woongebouw plaatsvindt. Hierbij worden het restaurant en de gang genoemd als 
plekken waar dit veelal plaats vindt. Met bewoners buiten het woongebouw worden 
nauwelijks nieuwe contacten aangelegd. Het sociale contact met omwonenden vindt 
het minst plaats bij bewoners die op dit moment nog samenwonen met hun partner. 
Zij geven aan dat zij hier minder behoefte aan hebben. 

Duurzaamheid
De drie woongebouwen, waarvan bewoners zijn geïnterviewd, liggen rondom een 
gemeenschappelijke binnentuin. Bewoners geven aan zelden gebruik te maken van 
deze binnentuin. Hier wordt veelal aangegeven dat bewoners het teveel moeite 
vinden om naar deze binnentuin te komen. Er is vanuit de centrale hallen van deze 
woongebouwen dan ook geen zicht op of toegang tot de binnentuin. Bewoners geven 
dan ook aan dat ze vaker via de hoofdentree naar buiten gaan en in het naastgelegen 
park wandelen. Wanneer bewoners bij het woonwensenonderzoek uit vier optionele 
nieuwe indelingen van de binnentuin mochten kiezen, werd er voornamelijk gekozen 
voor de optie die het meest lijkt op de huidige situatie. Dit doet vermoeden dat de 
toegankelijkheid tot deze binnentuin van grotere invloed is op het gebruik, dan de 
indeling van deze binnentuin. 
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5.03 Samenvatting
Bruikbaarheid

• Kijk naar de hoeveelheid basisvoorzieningen die zich binnen een straal 
van 500 meter van de woning bevinden;

• Voorkom dat de bewoner regelmatig een drukke weg en/of 
onoverzichtelijk kruispunt moet kruisen om bij deze basisvoorzieningen 
te komen;

• Houdt er rekening mee dat het merendeel van deze doelgroep zich 
voornamelijk te voet (al dan niet met rollator) verplaatst;

• Voorzie in ruimte voor een wachtende auto’s of taxi’s voor de woning 
met ruimte voor de bewoner om in te stappen;

• Bekijk de opties van transport die mogelijk zijn vanaf deze locatie. 

Sociaal contact
• Let op de demografische samenstelling van de wijk. Hoe waarschijnlijk is 

het dat de doelgroep aansluiting vindt met omwonenden?
• Kijk naar de mogelijkheden om mensen buiten de woning te ontmoeten.

Duurzaamheid
• Let bij het bepalen van de oriëntatie van het gebouw op problemen met 

oververhitting van het gebouw; 
• Kijk of het mogelijk is voor het beplanten van groen rondom het gebouw, 

dit is voor zowel het verbeteren van de uitstraling van het gebouw als 
voor het bieden van voldoende wateropslag;

• Beplanting in de omgeving hebben ook invloed op de biodiversiteit en 
het voorkomen van het hitte-eiland effect;

• Publiek groen nodigt de bewoner uit om de woning te verlaten, hoeveel 
van deze plekken zijn er in de nabije omgeving van het gebouw?



42

6. Structuur

“STRUCTURE - The foundation and load-bearing elements are 
perilous and expensive to change, so people don’t. They are 
the building. Structural life ranges from 30 to 300 years (but 
few buildings make it past 60, for other reasons)”

Brand, S. (1995)
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6.01 Literatuur
Het is kostbaar om de structuur van het gebouw in een later stadium aan te passen. 
De structuur kan ook grote invloed hebben op de flexibiliteit, de gevelafwerking en 
het uiteindelijke gebruik van het gebouw (Brand, 1995). De structuur van het gebouw 
bestaat uit de structureel dragende onderdelen van het gebouw, hierbij moet gedacht 
worden aan de vloeren, wanden, kolommen en balken. 

Bruikbaarheid
De keuze voor de draagstructuur heeft invloed op, of wordt mede bepaald door de 
woningtypologie. De indeling van woning typologieën zijn namelijk afhankelijk van vijf 
kenmerken (Liebregts & van Nunen, 2014):

• Hoe zijn de woningen geschakeld?
• Hoe zijn de woningen gestapeld?
• Hoe zijn de woningen ontsloten?
• Wat is de beukmaat van de woningen?
• Wat is de benodigde ruimte (lengte, breedte, hoogte)?

De woningtypologie met het meeste potentie voor de toekomst is de doorzonwoning 
(Liebregts & van Nunen, 2014). Liebregts en van Nunen (2014) wijten dit aan het groot 
accomoderend vermogen van dit woningtype. Dit type is enkel te realiseren in de 
vorm van grondgebonden woningen of appartementen met een galerij ontsluiting. De 
woningtypologie met galerij ontsluiting wordt voornamelijk toegepast bij grootschalige 
hoogbouw waaraan voornamelijk driekamerappartementen of groepswoningen zijn 
ontsloten. In andere gevallen is deze manier van ontsluiten niet efficiënt genoeg en 
daarmee veelal te kostbaar (Liebregts & van Nunen, 2014). 

Een efficiëntere en meer betaalbaar ontsluitingsprincipe is een corridorontsluiting. 
Het nadeel van de corridor is echter dat daglicht slechts via één gevel binnenkomt en 
de woningen hierdoor sterk inpandig gericht zijn (Liebregts & van Nunen, 2014). Door 
de relatief grote hoeveelheid aan gemeenschappelijke inpandige ruimte biedt deze 
typologie wel mogelijkheden tot het stimuleren van sociaal contact in het gebouw. 

Sociaal contact
Ongeacht welke woningtypologie of ontsluitingsprincipe wordt gekozen is het 
belangrijk om na te denken over de kwaliteit van de eventuele gemeenschappelijke 
ruimte. Senioren brengen over het algemeen een grotere hoeveelheid tijd binnen 
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de woning, of het woongebouw door (Feddersen & Lüdtke, 2009). Mede hierdoor is 
de overgang tussen ruimtes steeds belangrijker (Liebregts & van Nunen, 2014). Deze 
overgang tussen publiek en privé moet zo vloeiend mogelijk verlopen, zonder fysieke 
en mentale drempels, zodat bewoners ook buiten de woning kunnen verblijven zonder 
de privacy volledig te verliezen (Feddersen & Lüdtke, 2009). 

Duurzaamheid
Een ecologisch duurzaam gebouw heeft een mate van flexibiliteit die veranderingen in 
gebruik en functie toe laat. Op deze manier kan het gebouw over een langere termijn 
in gebruik blijven zonder gesloopt te hoeven worden, of zonder een verregaande 
transformatie te ondergaan. Roorda en Kegge (2016) stellen dat de draagstructuur 
van een gebouw met architectonische toekomstwaarde flexibel is en zich intern in het 
gebouw bevindt. Dit betekent dat bijvoorbeeld de gevels geen onderdeel zijn van deze 
draagstructuur.

Globaal kunnen er drie draagstructuren worden onderscheiden, een massieve 
structuur, een schijvenstructuur en een kolomstructuur. De meeste ontwerpvrijheid 
in de plattegrond kan gerealiseerd worden door de kolomstructuur (Spierings, et al. 
2004). Le Corbusier onderschrijft dit door middel van zijn plan libre (Risselada, 1988). 
Door deze kolomstructuur zijn er in de woning vrijwel geen dragende wanden meer 
toegepast. Ook de gevel is hierbij volledig vrij van constructieve elementen, iets wat 
ook de aanpasbaarheid en ontwerpvrijheid van de gevel ten goede komt (Von Meis, 
2013). Het nadeel is echter dat bouwen met een kolomstructuur relatief kostbaar 
is. Dit komt doordat deze structuur meer verdiepingshoogte vraagt dan andere 
draagstructuren. Mede hierdoor wordt deze draagstructuur relatief weinig toegepast 
binnen de woningbouw. 

Na de kolomstructuur, geeft de schijvenstructuur de meeste vrijheid in het ontwerp 
van de plattegrond. De ontwerpvrijheid ligt hier nog in één richting (Spierings, et al. 
2004). Meer ontwerpvrijheid kan gecreëerd worden door te kiezen voor kleinere 
schijven, waardoor doorbraken tussen twee woningen makkelijker te realiseren is. Deze 
methode is minder kostbaar en wordt daardoor veel toegepast in de woningbouw. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de beukmaat, wanneer deze te klein is 
kan dit leiden tot onpraktische woningen die snel in waardering dalen (Liebregts & van 
Nunen, 2014).
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Losstaand van de keuze in draagstructuur is er ook de optie om demontabel of IFD 
te bouwen. Door het gebouw uit geprefabriceerde elementen op te bouwen en 
tijdens constructie rekening te houden met demontage, kan een gebouw gerealiseerd 
worden dat los staat van zijn locatie. Demontabel bouwen is niet iets nieuws. Jean 
Prouvé heeft verschillende bouwpakketten ontworpen die erg betaalbaar waren 
(Botti, 2012; Akyürek, 2018). Zijn technische manier van denken heeft grote invloed 
gehad op architecten als Renzo Piano, Norman Foster en Richard Rogers (Botti, 
2012). Door demontabel te bouwen binnen een krimpregio kan het woongebouw 
bijvoorbeeld anticiperen op een verminderde behoefte aan woningen. Het teveel 
aan appartementen kan dan eventueel los doorverkocht worden en herbouwt 
worden op een andere locatie. Hoewel er wel een wens is om te innoveren, vindt de 
daadwerkelijke uitvoering van demontabel bouwen zelden plaats (Knook & Nesselaar, 
2001). Ook van Gassel (2011) stemt in dat IFD bouwen nog weinig wordt toegepast. 
Hij stelt dat dit voornamelijk komt doordat er nog geen passend model is dat de 
productie, renovatie en de kosten voor demonteren calculeert. Er is zo geen concreet 
business model te maken, waardoor er snel traditionele bouwmethoden snel worden 
gekozen (Van Gassel, 2011).
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6.02 Best Practices
Haus Nideröst – Onbekende architect
Haus Nideröst (fig. 6.01) is in zijn oorspronkelijke vorm gebouwd in het jaar 1176 en 
is tijdens zijn levensduur driemaal gedemonteerd en opgebouwd op verschillende 
locaties (Roorda & Kegge, 2016). Tot en met de jaren ’80 van de 20ste eeuw heeft 
het huis zijn woonfunctie behouden. Iets wat mogelijk was door de flexibele manier 
van bouwen. Doordat het gebouw volledig in hout is opgezet was het toevoegen en 
afsluiten van ruimtes relatief gemakkelijk. Ook het volledig demonteren en verplaatsen 
van het gebouw werd hierdoor mogelijk. Door dit demontabele karakter van de 
constructie is het mogelijk om afstand te nemen van de eerste laag van Brand, de 
locatie (Brand, 1995).  

Klomphof – Beltman architecten
Een moderne variant van Haus Nideröst vindt zich in de (grotere) vorm van het 
Klomphof in Wierden. Dit gebouw is zo gebouwd dat elementen uitgewisseld 
kunnen worden. Zelfs het leidingwerk is relatief gemakkelijk te verplaatsen. Doordat 
de constructie bestaat uit stalen balken en kolommen kunnen alle binnenwanden 
verplaatst worden en zijn vrijwel alle indelingen in het gebouw mogelijk (fig. 6.02). 
Ook de gevel bestaat uit verdiepingshoge elementen die uitwisselbaar zijn. Zelfs de 
balkons kunnen verplaatst worden. 

Driehoven – Hertzberger
Dat flexibiliteit in de constructie geen vrijbrief is voor een lange levensduur laat de 
Driehoven in Amsterdam zien. Ondanks dat de kolomconstructie (fig. 6.03 & fig. 
6.04) relatief veel ontwerpvrijheid toelaat is er in 2012 besloten om ruim 2/3 van het 
gebouw te slopen (Amstelring, 2017). Dit komt onder meer doordat de plafonds te 
laag zijn en hiermee de constructie geen mogelijkheid biedt voor het vervangen van 
installaties. Ook heeft het gebouw meerdere problemen met lekkages, waardoor er op 
de bovenste verdieping een onwenselijk leefklimaat is ontstaan. De Driehoven laat dan 
ook zien dat enkel het toepassen van een kolomconstructie niet voldoende is voor het 
verlengen van de levensduur van het gebouw, maar dat deze ook verticaal een zeker 
mate van flexibiliteit moet tonen. 
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Fig. 6.03 & 6.04: Constructie Driehoven - Hertzberger

Fig. 6.02: Constructie Klomphof - Beltman Architecten 

Fig. 6.01: Haus Nideröst, meerdere locaties
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6.04 Samenvatting
Bruikbaarheid

• De structuur en de woningtypologie hangen sterk met elkaar samen;
• De ontsluitingsstructuur heeft grote invloed op de mate van natuurlijk 

daglicht dat de woning binnen kan komen; 
• Een corridorontsluiting is erg efficiënt en daarmee financieel gunstig;
• Wel moet er rekening worden gehouden met de invulling van deze, nu 

omsloten, verkeersruimte;
• Nadeel is ook dat deze woongebouwen sterk inpandig gericht zijn en 

slecht van één zijde daglicht kunnen ontvangen. 

Sociaal contact
• Houdt rekening met de overgang van publiek naar privé bij het 

ontsluitingsprincipe;
• De doelgroep brengt veel tijd binnen het gebouw door, hierdoor zullen 

de gang of galerij een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van 
deze doelgroep vormen;

• Deze overgang van publiek naar privé moet zo subtiel mogelijk verlopen. 

Duurzaamheid
• Bij het bepalen van de woningtypologie en de manier van ontsluiten kan 

vastgesteld worden welke mate van flexibiliteit wenselijk is;
• De kolomstructuur biedt de meeste flexibiliteit;
• De schijvenstructuur biedt flexibiliteit in één richting, maar kan flexibeler 

worden naar mate deze in kleinere elementen wordt opgedeeld met 
doorgangen op strategische plaatsen; 

• Demontabel bouwen kan een oplossing zijn wanneer er een wisselende 
behoefte aan aantal woningen wordt verwacht;

• Let op dat bij de wens naar flexibiliteit deze niet alleen in horizontale 
richting moet worden opgenomen, maar ook in verticale richting.
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7. Gevel

“SKIN - Exterior surfaces change every 20 years or so, to keep 
up with fashion or technology, or for wholesome repair. Recent 
focus on energy costs has led to re-engineered Skins that are 
air-tight and better-insulated”

Brand, S. (1995)
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7.01 Literatuur
De gevel is de schil van het gebouw dat de bewoner beschermt tegen de weersinvloeden 
van buitenaf. Toch heeft de gevel nog meer potentie en heeft het een grote invloed 
op het welzijn van de bewoner. De toepassing van ramen voorziet de bewoner immers 
ook van daglicht, uitzicht en articulatie tussen binnen en buiten (von Meis, 2013). 

Bruikbaarheid
Naarmate mensen ouder worden krijgen de ogen meer moeite met de overgang 
van licht naar donker (Knook & Nesselaar, 2001). Mede hierdoor is het voorzien van 
voldoende en gelijkmatig licht in de woning erg belangrijk. Dit kan onder andere door 
middel van het toepassen van grotere glasvlakken, al moet hierbij wel gelet worden op 
de invalsrichting van het licht. Een verkeerde invalsrichting van het licht kan leiden tot 
verblinding (Knook & Nesselaar, 2001). Hierbij moet bijvoorbeeld voorkomen worden 
dat een donkere gang beëindigd wordt met een glazen pui waar direct licht door naar 
binnen komt, dit kan namelijk leiden tot verblinding. De balans voor een woning die 
voldoende verlicht wordt door middel van natuurlijk daglicht, zonder problemen te 
krijgen met oververhitting, wordt bepaald door de verhouding van Spatial Daylight 
Autonomy (sDA) en Annual Sun Exposure (ASE). Hierbij is het doel dat de sDA minimaal 
50% is, dit houdt in dat de ruimte minimaal 300 lux aan daglicht ontvangt tijdens 50% 
van de aanwezigheid. De ASE daarentegen, moet onder de 10% blijven. Dit percentage 
geeft de hoeveelheid vloeroppervlak aan waar minimaal 1000 lux per 250 uur 
ontvangen wordt (Sterner, 2014). De daglichttoetreding is het meest efficiënt wanneer 
het raam naar het plafond reikt (Von Meis, 2013). In het kader van daglichttoetreding 
is het dan ook aan te raden om zo hoog mogelijke ramen toe te passen. 

Sociaal contact
Natuurlijk daglicht heeft een bewezen stimulerend effect op mensen en heeft een 
positieve invloed op de gezondheid (Feddersen & Lüdtke, 2012; Kellert et al. 2011). 
Voor het bieden van een aangename woonomgeving die het welzijn van de bewoners 
stimuleert zijn de gevelopeningen dan ook erg belangrijk. Het raam kan toegepast 
worden als articulatie tussen binnen en buiten (Von Meis, 2013). Wanneer de gevel 
geen onderdeel is van de dragende structuur van het gebouw ontstaat er meer 
vrijheid in gevelontwerp en meer vrijheid om deze articulatie te versterken (Risselada, 
1988; Von Meis, 2013; Roorda & Kegge, 2016). Door verschillen in raamafmetingen 
toe te passen kan er onderscheid worden gemaakt in de mate van privacy die de 
bewoner heeft. Om meer privacy te bieden kan bijvoorbeeld gekozen worden voor 
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een borstwering, hierbij moet wel rekening gehouden worden dat men ook vanuit 
zittende positie zicht uit het raam heeft. Hierdoor worden mensen die aan een rolstoel 
gebonden zijn niet het zicht ontnomen. Een raam dat de functie van zicht verleend 
moet daarbij wel voorzien van een interessant uitzicht, bijvoorbeeld zicht op reuring 
of een groene omgeving (Feddersen & Lüdtke, 2012). 

Het zicht op natuurlijk groen heeft een positieve invloed op het welzijn van 
mensen (Kellert, 2005). Zicht op groen werkt stress verlagend en past zelfs het 
aanpassingsvermogen aan van de mens (Kellert, 2005). Kellert en Calabrese (2015) 
stellen dat lokale beplanting in grote oppervlakken het meeste invloed heeft op de 
bewoner. Met lokale beplanting wordt beplanting bedoeld die oorspronkelijk in de 
omgeving van de bewoner heeft gegroeid.

Duurzaamheid
De gevel dient in eerste instantie als bescherming tegen het klimaat van buiten. Door 
het toepassen van isolerende materialen wordt voorkomen dat het binnenklimaat 
sterk wisselt (Borgans, et al. 2014). In geval van oververwarming kan er gekozen 
worden voor een gevel met een sterk accumulerend vermogen. Hierbij slaat de gevel 
de warmte op om deze op een later moment weer af te geven (Borgans, et al. 2014). 

Vanuit het oogpunt duurzaamheid is het belangrijk om de balans te vinden tussen de 
toetreding van daglicht en het voorkomen van oververhitting van de woning (Ochoa, 
et al. 2012). Ochoa, et al. (2012) hebben onderzoek gedaan naar de balans tussen 
visuele comfort en energiezuinigheid op het gebied van geveloppervlakken. Resultaten 
uit een case study toonden aan dat een balans in energieverbruik en visueel comfort 
te vinden is met een glas-tot-gevel ratio van 50-70% voor de noordgevel, 60% voor de 
zuidgevel, en 50-60% voor de oost- en westgevel. 

Om verblinding en oververhitting te voorkomen kan zonwering toegepast worden. 
Ondanks dat de zuidgevel veelal als meest problematisch wordt aangekaart aangaande 
oververhitting, blijkt dat het toepassen van zonwering voor de oost en westgevel veelal 
tot meer problemen leidt (Feddersen & Lüdtke, 2012). Dit komt mede doordat de zon, 
in het oosten of westen, lager staat dan wanneer de zon op het zuiden gericht is. 

Zonlicht kan juist ook als passieve energiebron gebruikt worden om de ruimte te 
verwarmen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de winterzon sterk 
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wisselt en hiermee geen stabiele warmtebron kan vormen (Feddersen & Lüdtke, 2012). 
Een passieve manier om de zomerzon te weren uit het gebouw en de winterzon toe 
te laten, is door middel van het toepassen van bladverliezend groen tegen de gevel 
(Perez, et al. 2017). Hierbij wordt er gekozen voor een indirect groen gevel systeem, 
waar klimplanten via rasterwerk voor de gevel langs kunnen groeien. Naast de 
schaduwvorming van de bladeren, wordt het inpandige klimaat ook beïnvloed door 
de evaporatie vanuit de bladen, thermische isolatie door middel van de begroeiing, en 
het blokkeren van wind (Perez, et al. 2011). Daarnaast hebben groengevels invloed op 
de luchtkwaliteit, biodiversiteit, storm-water management, en het voorkomen van een 
hitte-eiland effect (Manso & Castro-Gomes, 2015).

7.02 Interviews & Workshops 
Bruikbaarheid
Ondanks dat dit thema in de onderzochte literatuur niet is aangehaald, werd er tijdens 
vrijwel elk gesprek met bewoners van de Bredestaete en de Oranjestaete aangehaald 
dat het vervelend is dat ze de ramen niet zelfstandig kunnen bewassen. De ramen in 
deze woongebouwen voldoen aan de richtlijnen voor het zelfstandig kunnen bewassen 
van de ramen, waarbij het vaste deel te bereiken moet zijn vanuit de draaiende 
delen. De bewoners kunnen dit alleen niet meer zelfstandig doen en merken dat de 
huishoudelijke hulp dit veelal ook niet wil of mag doen. 

Sociaal contact
De gevels zijn tijdens het woonwensenonderzoek besproken aan de hand van vier 
verschillende gevelbeelden. Hierbij werd er significant vaak gekozen voor de gevel 
waarin gevelbeplanting een uitgesproken rol speelt. Één van de bewoners maakte nog 
wel de opmerking: “Hoe de gevel er uit moet zien? Dat maakt mij niet uit he? Ik ben 
niet degene die er de hele dag naar hoeft te kijken”. 

Duurzaamheid
De bewoners van de Bredestaete en de bewoners van de zuidzijde van de Oranjestaete 
geven aan dat de woningen regelmatig te warm worden. Vooral tijdens de zomer is het 
moeilijk om de woning op een aangename temperatuur te houden. De bewoners aan 
de noordzijde van de Oranjestaete geven aan dat zij nooit de zon in de woning krijgen, 
maar dat daardoor de temperatuur in de woning wel aangenaam blijft. 
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7.03 Best Practices
Klomphof - Wierden – Beltman architecten
De Klomphof in Wierden is gebouwd met demontabel bouwen als uitgangspunt. Naast 
dat het interieur voorbereid is op een veranderende behoefte, is de gevel opgebouwd 
uit uitwisselbare gevelelementen. Ook de uitkragende balkons kunnen in een later 
stadium losgekoppeld worden en op een andere locatie van de gevel geplaatst worden. 
Dit leidt tot meer flexibiliteit ten opzichte van een veranderende behoefte voor het 
gebouw (fig. 7.01). 

The Biomedical Research Centre - Granada - mm-arquitectura 
Bij het Biomedisch onderzoekscentrum in Granada is er gekozen om verschillende 
klimplanten in te zetten als zonwering. Deze beplanting groeit, per verdieping, langs 
metalen geleiders voor de glazen puien (fig. 7.02). Een deel van de beplanting is 
bladverliezend, waardoor er een wisselend gevelbeeld ontstaat afhankelijk van de 
seizoenen. Ook wordt de winterzon op deze manier het gebouw binnengelaten, terwijl 
de zomerzon grotendeels geweerd wordt. Tussen de glazen gevel en de gevelbeplanting 
is een ruimte overgehouden zodat de ramen nog van buitenaf gelapt kunnen worden 
en de beplanting zonder hoogwerker verzorgd kan worden. 

Toshima Ward office – Tokio - Kengo Kuma
Ook de Toshima Ward heeft een ruimte tussen de zonwering en de gevel (fig. 7.03). 
Hier bestaat de zonwering uit houten latten, zonnepanelen of beplanting. Deze 
materialen worden afwisselend toegepast over de gevel waardoor het uitzicht uit de 
ruimtes wisselt per locatie (fig. 7.04). De zonnepanelen die toegepast zijn in de gevel 
voorzien het gebouw daarnaast ook nog van elektriciteit, waarnaast de zonwering 
door deze panelen de behoefte aan fossiele energie verlaagd. 

Seniorenappartementen – Masans – Peter Zumthor
Bij de seniorenappartementen in Masans is de buitenruimte betrokken bij de woning 
zelf. Hierdoor hebben de bewoners meer privacy wanneer zij zich in de loggia’s 
bevinden. De afscheiding van de loggia bestaat half uit een gesloten paneel en half 
door een railing. Hierdoor wordt de privacy versterkt waarnaast het ook nog uitzicht 
toestaat (fig. 7.05). 
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Fig. 7.03 & Fig. 7.04: Toshima Ward office - Kengo Kuma

Fig. 7.05: Seniorenappartementen – Peter Zumthor

Fig. 7.01: Klomphof - Beltman Architecten Fig. 7.02: Biomed. Res. Centre - MM-arquitectura



56

7.04 Samenvatting
Bruikbaarheid

• De sDA moet minimaal 50% zijn om te voorzien in goede verlichting in 
de woning door middel van natuurlijk daglicht;

• De ASE moet onder de 10% blijven om oververhitting te voorkomen;
• Let op de richting waar het daglicht vandaan komt, houd hierbij rekening 

met het draaien van de zon gedurende de dag; 
• Tegenlicht in donkere ruimtes kan mensen snel verblinden.

Sociaal contact
• Natuurlijk daglicht heeft een positief effect op het welzijn van de mens; 
• Probeer ruimtes daarom zoveel mogelijk door middel van natuurlijk 

daglicht te verlichten;
• Naast het voorzien van daglicht, is het belangrijk om rekening te houden 

met de behoefte aan privacy door de bewoner;
• Voorkom dat voorbijgangers gemakkelijk de woning in kunnen kijken;
• Zorg voor uitzicht op groen en activiteiten.

Duurzaamheid
• Houd rekening met de kans op oververhitting door overmatige dag-

lichttoetreding;
• Gevelbegroeiing kan het inpandige klimaat verbeteren en heeft een 

positief effect op het klimaat in de wijk;
• Pas, waar mogelijk, (bladverliezend) groen toe als zonwering;
• De oost- en westgevel zijn moeizamer om te voorzien van zonwering, 

aangezien de zon op deze oriëntaties laag hangt;
• Voorkom toetreding van de zomerzon in de woning; 
• Laat, waar mogelijk, de winterzon de woning binnen; 



57



58

8.  Installaties

“SERVICES - These are the working guts of a building: communications 
wiring, electrical wiring, plumbing, sprinkler system, HVAC, and moving 
parts like elevators and escalators. They wear out or obsolesce every 7 
to 15 years. Many buildings are demolished early if they have outdated 
systems too deeply embedded to replace easily.”

Brand, S. (1995)
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8.01 Literatuur
Slimme technologie wordt in veel gevallen aangedragen als oplossing voor verschillende 
maatschappelijke uitdagingen die de vergrijzende populatie met zich meebrengt, zoals 
het verlagen van de zorgkosten (Wouters, 2017) en eenzaamheid (Wada & Shibata, 
2007; Blazun, et al. 2012). Daarentegen is de technologie zelf kostbaar, waardoor de 
investering voor sommige personen te hoog is (Cheek, et al. 2005). 

Wanneer de kosten van de technologie buiten beschouwing wordt gelaten, heeft 
technologie zeker potentie om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van senioren 
te verhogen (Mohammadi, 2014). Wanneer technologie goed wordt geïntegreerd in 
de woning, kan de technologie de rol van verzorgende deels op zich nemen (Cheek, 
2005; Leitner, 2015; Mohammadi, 2017; Wouters, 2017). Tot op heden is technologie 
nog een aanvulling van de zorg in plaats van een vervanging (Doekhie, et al. 2014)

Bruikbaarheid
Uit onderzoek van Khosravi en Ghapanchi (2016) bleek dat de huidige slimme 
technologie zich voornamelijk focust op acht verschillende problemen waar senioren 
mee te maken krijgen: afhankelijkheid, vallen, chronische aandoeningen, dementie, 
vereenzaming, depressie, welzijn, en onregelmatig medicijn gebruik. Wouters (2017) 
ziet voornamelijk potentie voor technologieën die data delen. Denk aan IC technologie, 
Telemedicatie, e-health, e-care, monitoren op afstand en smart homes. Hiernaast 
worden ook sensoren, medicatie management, robotica en video games ingezet om 
kwaliteit van leven te verbeteren (Khosravi, & Ghapanchi, 2016).

Senioren geven aan dat ze op dit moment vooral veel voordelen ervaren van alarmering, 
gehoor- en zicht assistentie, valpreventie en valdetectie, temperatuurmonitoring, 
automatische verlichting, veiligheidsknoppen op bijvoorbeeld de oven en kookplaat, 
beveiliging, en notificatiesystemen voor afspraken en medicatie (Cheek, et al. 2005). 

In geval van alarmering voor senioren moet in beschouwing worden genomen dat 
een gemiddelde 80-plusser een groter risico loopt op verwondingen en overlijden 
bij brand dan een ‘gemiddelde’ bewoner (Knook & Nesselaar, 2001). Dit komt mede 
door de verminderde staat om te vluchten, verminderde mobiliteit en het feit dat zij 
veelal alleenstaand zijn. Ook bij de keuze voor het type alarmering moet er rekening 
gehouden worden dat standaard alarmering niet werkt bij slechthorenden, hier zijn 
alternatieven voor in de vorm van trilling of lichtalarmen (Knook & Nesselaar, 2001). 
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Al deze verschillende vormen van technologie werken echter beter wanneer deze met 
elkaar communiceren. Dit is dan ook het doel van een ‘smart house’. Het concept 
‘smart house’ is voor het eerst gebruikt in 1984 door The American Association 
of House Builders (Harper, 2003, Solaimani, et al. 2011). Desondanks is slimme 
technologie nog niet doorgebroken in de huiselijke omgeving. Leitner (2015) stelt dat 
één van de redenen waarom deze technologie nog niet is doorgebroken, is omdat 
deze technologie in veel gevallen nog teveel focust op efficiëntie en productiviteit. 
Mohammadi (2017) geeft aan dat technologie nog te “hard” is voor de huiselijke 
omgeving, en dat deze zich moet aanpassen aan de zachte omgeving van thuis. 

Er zijn verschillende theorieën over hoe wij deze technologie kunnen ‘verzachten’. 
King (1999) stelt dat de ondersteunende technologie zo vanzelfsprekend moet zijn, dat 
de gebruiker geen erg meer heeft in het feit dat deze gebruik maakt van technologie, 
zoals bijvoorbeeld al gebeurd bij een telefoon of radio. Leitner (2015) geeft aan dat het 
voornamelijk belangrijk is dat de persoon de controle blijft houden. Dit betekent dat 
een slim huis reageert op impliciete interacties, zoals bijvoorbeeld het vallen van de 
bewoner, maar dat de expliciete interacties van de bewoner altijd leidend zijn.

Sociaal contact
Eenzaamheid komt vaker voor bij alleenstaande senioren dan bij jongeren. Uit onderzoek 
van het CBS uit 2016 blijkt dat 7% van de mensen ouder dan 75 eenzaamheid ervaart. 
Het is aangetoond dat eenzaamheid een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van 
leven van mensen en dat het zelfs de fysieke gezondheid kan beïnvloeden (Ballantyne, 
et al. 2010). Inmiddels zijn er ook verschillende technologieën bedacht die sociaal 
contact moeten verbeteren en gevoelens van eenzaamheid tegen moeten gaan. Deze 
oplossingen zijn veelal te categoriseren onder ICT oplossingen of robotica (Khosravi & 
Ghapanchi, 2016). 

Ballantyne, et al. (2010) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van social media 
op de ervaren eenzaamheid onder senioren. Hieruit is geconcludeerd dat het aangaan 
van contacten via de computer daadwerkelijk de gevoelens van ervaren eenzaamheid 
verminderden. Blazun, et al. (2012) onderschrijven dit in hun onderzoek naar het 
stimuleren van sociaal contact door middel van communicatie via de computer. Echter 
stellen zij wel dat het hierbij van belang is dat de gebruikers leren omgaan met een 
computer, omdat dit ten tijde van het artikel nog niet vanzelfsprekend was dat de 
senioren hier gemakkelijk mee leren omgaan. 
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Naast het stimuleren van sociaal contact via ICT oplossingen, zijn er ook de oplossingen 
door middel van robotica. Deze oplossingen worden ingezet om sociale verbinding 
te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan robot-huisdieren, die de bewoner 
gezelschap moeten bieden en stimuleert om actief te blijven (Wada & Shibata, 2007). 
Bij toepassing van robotica gaat het voornamelijk over het contact tussen robot en 
mens, en in mindere mate om het stimuleren van contact met andere mensen. 

Hamers, et al. (2018) geven naast robotica en ICT ook Smart Furniture aan om het 
sociale contact onder bewoners te versterken. Voorbeelden hiervan zijn een muziek-
bankje en de tovertafel, waar bewoners zelfstandig of in groepsverband gebruik 
kunnen maken. Overigens benadrukken Hamers, et al. (2018) wel dat deze meubels 
nog geen wetenschappelijk bewezen invloed hebben op de sociale interactie.

Duurzaamheid
De levensduur van een gebouw is vaak afhankelijk van de mate waarin een gebouw de 
laatste technologieën op kan nemen (Brand, 1995). Het is dan ook belangrijk om deze 
installaties zo veel mogelijk los te koppelen van de structuur van het gebouw, zodat 
deze in latere stadia volledig vervangen kunnen worden zonder dat dit om ingrijpende 
verbouwingen vraagt (Knook & Nesselaar, 2001). 

Bij de toepassing van installaties is het belangrijk om de trias energetica toe te passen 
(Duijvestein, 1996). Om daadwerkelijk te verduurzamen moeten namelijk drie stappen 
gemaakt worden; het verminderen van de energievraag, het toepassen van duurzame 
energie en de eindige energie moet zo efficiënt mogelijk gebruikt worden.

Om de energievraag te verminderen zal de behoefte aan verwarming of koeling 
verminderd moeten worden. Bijvoorbeeld door het toepassen van automatische 
zonwering die ook reageert op de aanwezigheid van de bewoner. Zo wordt voorkomen 
dat het gebouw te sterk opwarmt. Andere opties om koelen te voorkomen zijn door 
middel van semi-transparante pv-panelen die in de kozijnen opgenomen kan worden. 
Deze zullen echter altijd het zicht naar buiten beïnvloeden, maar wekken hiermee 
wel duurzame energie op (Karsies, 2017). Het toepassen van duurzame energie is 
het meest efficiënt wanneer deze op de locatie opgewekt wordt, maar ook direct zelf 
gebruikt wordt (Hirvonen, et al. 2016). Gezien de doelgroep ook regelmatig overdag 
thuis is, kan hierin worden voorzien (Feddersen & Lüdtke, 2012). 
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8.02 Interviews & Workshops 
Bruikbaarheid
Zorgmedewerkers geven aan dat bewoners zelf minder interesse hebben in slimme 
technologie, voornamelijk wanneer deze door de bewoner zelf bediend moet worden. 
Wanneer bewoners direct gevraagd wordt of zij zichzelf handig vinden met technologie, 
zal de meerderheid stellen dat dit niet het geval is. Toch heeft meerderheid van de 
geïnterviewden een laptop of tablet in huis, waar zij goed mee overweg kunnen. 

Tijdens het woonwensonderzoek zijn vier verschillende uitvoeringen van technologie 
getoond aan de bewoners, val sensoren (detectie), automatische zonwering (invloed 
op klimaat), slim slot (veiligheid) en plintverlichting (preventie). Hieruit bleek dat 
vrijwel alle bewoner geïnteresseerd zijn in de technologie die getoond werd. Zowel de 
automatische zonwering als de plintverlichting werden door bewoners veelal benaderd 
als een “luxe”. Deze technologie zal dan ook niet de eerste voorkeur hebben voor de 
bewoners. Het slimme slot en de valsensoren werden aangegeven als technologie die 
wel belangrijk is. Hierbij moet opgemerkt worden dat bewoners deze technologie met 
name aanhaalden vanwege problemen met de huidige oplossingen.

Op dit moment merken bewoners problemen met het huidige alarmeringssysteem. 
Ondanks dat het alarm een geruststellend gevoel geeft, zijn ze zich bewust dat het 
kan voorkomen dat zij vallen zonder dat het alarm gedragen wordt. Daarnaast hangt 
de intercom voor het alarm in de woonkamer, wanneer iemand in de slaapkamer of 
badkamer valt kan er geen contact gemaakt worden via de intercom. Bewoners geven 
aan dat ze bang zijn dat er dan niemand komt. 

Ook het slimme slot is een manier om een probleem op te lossen. Op dit moment 
geven de bewoners aan dat zij de sleutelkastjes niet veilig vinden. Het merendeel 
heeft de sleutel dan ook al uit het kastje gehaald. Dit betekent wel dat de thuiszorg 
de woning niet in kan als de bewoner de deur zelf niet kan openen. De angst voor de 
sleutelkastjes komt door het feit dat deze gemakkelijk open te breken zijn en het feit 
dat er veel medewerkers zijn die de code voor deze kastjes hebben. Bewoners hebben 
geen overzicht meer wie er allemaal toegang tot de woning hebben. Dit kan opgelost 
worden door middel van een slim slot, maar hier zijn ook andere (technologische) 
oplossingen voor te bedenken. 
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Naast de bewoners en zorgprofessionals, is er ook gesproken met Stichting Kien en 
Neacon, specialisten op het gebied van installatietechniek. De mogelijkheden voor 
het toepassen van slimme technologie zijn eindeloos. De opties op technologisch 
gebied zijn dan ook geen probleem, de uitdaging ligt echter bij de betaalbaarheid 
en de navolging van de data die verzameld wordt. Hierbij kunnen de valsensoren als 
voorbeeld worden gebruikt. Wanneer de woningstichting deze technologie toepast, 
wie gaat deze meldingen navolgen? Deze verantwoordelijkheid ligt immers niet bij de 
woningstichting. Daarnaast zal niet elke bewoner behoefte hebben aan valsensoren, 
moeten deze dan al wel in de vloer opgenomen worden? 

Uit gesprekken met Neacon komt naar voren dat de kansen voor woningstichtingen 
voornamelijk liggen bij preventie en comfort. Ook zijn er mogelijkheden op het 
gebied van Lifestyle Monitoring. Hiermee kan het levenspatroon van de bewoner 
worden gemonitord, dit kan zowel in de woning als bijvoorbeeld in de collectieve 
ruimtes. Hiermee kan de woningcorporatie ook zien hoe vaak er gebruik gemaakt 
wordt van ruimtes en waar mogelijke risico’s ontstaan. Hierbij gaat het dan niet om 
acute meldingen die direct navolging vragen, maar is het meer analytisch en kan dit 
periodiek bekeken worden. 

Stichting Kien erkent ook dat er een uitdaging ligt op het vlak van navolging van 
meldingen van deze slimme technologie. Zij raden dan ook aan om vooral te investeren 
in voorbereidende maatregelen. Niet elke bewoner heeft dezelfde behoeftes, maar 
elke vorm van ondersteunende technologie heeft input nodig van zowel elektriciteit als 
internet. Stichting Kien raad dan ook aan om een centraal punt in elke kamer te plaatsen 
waar elke vorm van technologie op aangesloten kan worden. Deze technologie kan 
dan zowel van de bewoner zelf zijn, of van de zorgverlener. Hierbij is het belangrijk om 
in deze voorbereidende laag geen intelligentie toe te passen, anders kan het namelijk 
zijn dat deze niet compatibel is met de technologie die later toegevoegd gaat worden. 

Sociaal contact
Het huidige intercom systeem dat toegepast is in de Bredestaete en de Oranjestate 
wekt op dit moment nog enige onduidelijkheid op bij de bewoners. Het apparaat is zelf 
wit en beschikt over vier witte knoppen. Enkele bewoners geven aan dat deze knoppen 
moeilijk te onderscheiden zijn tegenover de rest van het apparaat. Daarnaast is er 
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onduidelijkheid over welke knoppen de deur openen en met welke knop er gesproken 
kan worden met de bezoeker. Ook over de zichtbaarheid van het beeldscherm komen 
opmerkingen. Bewoners geven aan dat zij zelden kunnen zien wie er voor de deur staat, 
tenzij ze weten wie er komt. De reden waarom verschilt per locatie. Bij de Oranjestaete 
is de camera van de intercom buiten geplaatst. Doordat de gene voor de intercom nu 
van achteren belicht wordt, ziet de bewoner enkel een silhouet voor de deur staan. 
Aan de Bredestaete is de camera van de intercom inpandig geplaatst, hierdoor vormt 
de belichting geen probleem. Echter, hier is de camera verkeerd afgesteld, waardoor 
er slechts het bovenste gedeelte van het hoofd te zien is. Bij het toepassen van een 
intercom is het dan ook belangrijk om te letten op de bruikbaarheid van het apparaat 
voor de doelgroep en de plaatsing van de camera. Zorg voor contrast tussen te 
knoppen en het apparaat en voorkom tegenlicht bij de camera. 

Duurzaamheid
Huidige bewoners hebben nog geen grote wens voor het toepassen van duurzame 
energie. Er wordt veelal aangegeven dat de huidige energiekosten al erg laag zijn, het 
nog verder verlagen van de energierekening heeft op dit moment geen prioriteit voor 
de bewoners. 

8.03 Best Practices
ComHOME – The Interactive Institute – Zweden
Al in 1999 stelt The Interactive Institute dat technologie sterker geïntegreerd kan 
worden in de bebouwde omgeving. Zoals afbeelding 8.01 is ook het beeldbellen 
onderdeel van het huis, waardoor oma in dit geval samen met haar kinderen en 
kleinkind kan eten. Naast het toepassen van beeldbellen zijn er ook al sensoren in 
het huis ingebed die gedrag van de bewoners monitoren. Alles in huis is door middel 
van voice-control te bedienen (Junestrand, et al. 2000; Harper, 2003). Wanneer alles 
met voice-control te bedienen is kan de bediening minder als belemmering worden 
ervaren. De gebruiker hoeft niet te leren werken met een nieuwe interface of bepaalde 
manier van bediening. Op dit moment zien we dan ook dat apparaten als Alexa of 
Google home in populariteit toenemen. Het nadeel is echter dat deze apparaten op 
dit moment alleen reageren op Engelse commando’s. Om echt goed toepasbaar te 
zijn voor de huidige doelgroep zal deze technologie ook Nederlandse commando’s 
moeten kunnen begrijpen, inclusief de accenten die bewoners kunnen hebben. 
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Fig. 8.01: ComHOME - The Interactive Institute - Zweden

Fig. 8.02: The Aware Home - Georgia Institute of Technology - Verenigde Staten 

Fig. 8.03: The Matilda Smart House - University of Florida -Verenigde Staten
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The Aware Home – Georgia Institute of Technology – Verenigde Staten
The Aware Home is een concept van de Georgia Institute of Technology dat al sinds 
1998 bestaat. Van buiten lijkt het huis op elk ander Amerikaans huis. Van binnen is de 
woning zo ontworpen dat het zich “bewust” is van zijn bewoners en hier ook op kan 
reageren. Al in 1998 was het huis uitgerust met verschillende camera’s en microfoons 
om de bewoner te kunnen “horen” en “zien”. Door middel van een intern draadloos 
netwerk kunnen deze gegevens door het hele huis verspreid worden en kunnen 
de verschillende toegepaste technologieën met elkaar communiceren. Bepaalde 
voorwerpen in het huis hebben een tag, waardoor het huis weet wanneer bepaalde 
voorwerpen worden gebruikt. Ook de vloer is voorzien van sensoren en maakt het 
huis bewust van de bewegingen van de bewoner. Deze gegevens kan het huis allemaal 
omzetten in adviezen. Wanneer iemand gebeld wordt bijvoorbeeld, en het huis ziet 
dat deze persoon ligt te slapen, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld. Ook in 
de keuken kan het huis helpen, wanneer een bepaalde taak wordt onderbroken, kan 
het huis de bewoner weer helpen om weer verder te gaan waarmee deze persoon was 
begonnen. Dit kan een persoon met een beginnende vorm van dementie bijvoorbeeld 
helpen wanneer deze niet precies meer weet hoe hij of zij een bepaald gerecht moet 
maken, of koffie moet zetten. 

The Matilda Smart House – University of Florida – Verenigde Staten
Het doel van de Matilda Smart House is om senioren, naar mate zij ouder worden, 
te ondersteunen wanneer de zorgvraag toeneemt. De “woning” bestaat uit een 
woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer en bevindt zich in een laboratorium van 
de afdeling science engineering building (fig. 8.03). Het huis is gevuld met verschillende 
technologieën die de bewoner moet ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een magnetron 
die herkent wat voor eten erin wordt gezet en hoe lang dit verwarmt moet worden. De 
mobiele telefoon is de verbindende factor tussen alle technologieën in deze woning. 
Op deze manier kan de bewoner dan ook altijd de leiding nemen wanneer hier 
behoefte aan is. Hiervoor hoeft de bewoner geen toetsen in te drukken, de telefoon 
is de speaker waardoor de bewoner voice-control kan uitvoeren. Het huis geeft de 
bewoner meldingen via telefoon of televisie, afhankelijk van waar de bewoner op dat 
moment is. Zo kan de bewoner herinnerd worden om de medicijnen in te nemen, 
maar ook dat het eten in de magnetron klaar is, of dat er iemand voor de deur staat. 
Om dit te realiseren is het wel van belang dat alle vormen van technologie kunnen 
communiceren. Zowel de mobiele telefoon, televisie en magnetron zijn immers met 
elkaar verbonden. 
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8.04 Samenvatting
Bruikbaarheid

• Senioren geven aan dat zij vooral voordelen ervaren van alarmering, 
gehoor- en zicht assistentie, val preventie/detectie, temperatuur 
monitoring, automatische verlichting, veiligheidsknoppen, beveiliging, 
en notificatiesystemen voor afspraken en medicatie;

• Het risico op brand in de woning is onder 80-plussers hoger dan bij 
“reguliere” bewoners;

• Het kan moeizaam zijn voor de doelgroep om binnen 30 minuten het 
woongebouw te verlaten. Dit kan komen door mobiliteitsproblemen, 
medicijngebruik, of verwarring;

• Alarmsignalen kunnen gemist worden door personen met gehoor- of 
zichtbeperkingen;

• Slimme technologie moet zowel op impliciete als expliciete handelingen 
kunnen reageren;

• Bij het toepassen van detectietechnologie moet nagedacht worden 
over de navolging van meldingen.

Sociaal contact
• Het stimuleren van sociaal contact door middel van technologie wordt 

veelal bereikt door ICT technologie of robotica;
• De plaats van de camera heeft grote invloed op de herkenbaarheid van 

de persoon op de intercom;
• De knoppen van een intercomtoestel moeten contrasteren met de rest 

van het toestel om beter bruikbaar te worden;
• In de collectieve ruimte kunnen meubels als een tovertafel of muziekbank 

neergezet worden om sociaal contact te stimuleren. 

Duurzaamheid
• Installaties zijn relatief snel gedateerd, wanneer deze demontabel zijn 

toegepast kunnen deze beter vervangen worden voor modernere en 
meer efficiënte opties;

• Probeer eerst de energievraag te verlagen, voorkom bijvoorbeeld 
oververhitting van het gebouw en kies voor efficiënte installaties;

• Pas duurzame energiebronnen toe, bijvoorbeeld zonnepanelen.
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9. Indeling

“SPACE PLAN - The interior layout - where walls, ceilings, floors, 
and doors go. Turbulent commercial space can change every 3 

years or so; exceptionally quiet homes might wait 30 years.” 

Brand, S. (1995)
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9.01 Literatuur
De indeling van een gebouw wordt veelal specifiek voor een bepaalde functie 
ontworpen. Wanneer een gebouw van functie veranderd, is het waarschijnlijk dat de 
indeling ook veranderd. De manier waarop de ruimtes geschakeld zijn, en hoe zij met 
elkaar zijn verbonden, heeft grote invloed op het gebruik van het woongebouw. 

Bruikbaarheid
Ondanks dat niet elke bewoner afhankelijk is van een rollator of rolstoel, is het van 
belang dat er rekening wordt gehouden met het gebruik van deze hulpmiddelen. Dit 
begint al bij de toegankelijkheid van het gebouw. Er moet voorkomen worden dat een 
grote opstap of drempel het moeilijk maakt voor mensen om het woongebouw te 
betreden. Naast het feit dat het woongebouw en de woning drempelloos te benaderen 
moet zijn, is het ook van belang dat de bewoner zich ik elke ruimte kan omdraaien. 
Hiervoor is een draaicirkel van 1,5m gerekend (Woonkeur, 2015). 

Om de beweging tussen de ruimte te verbeteren kan ervoor gekozen worden om in de 
woning zelf het aantal deuren te beperken. Ook kan er gekozen worden om reguliere 
deuren te vervangen door schuifdeuren. Een schuifdeur vergt namelijk minder kracht 
om te openen (Kuboshima, et al. 2018). 

De indeling van de appartementen is resultaat van een afweging tussen toegankelijkheid 
en privacy. Uit onderzoek van Kuboshima, et al. (2018) blijkt dat senioren een 
voorkeur hebben voor een fysieke scheiding tussen woonkamer en slaapkamer. Dit 
is voornamelijk vanwege privacy behoefte in het geval van uitnodigen van gasten. 
Het afscheiden van de slaapruimte door middel van een gordijn is hiermee niet 
voldoende. De slaapkamer is dan ook één van de plaatsen in de woning waar relatief 
veel zorg geleverd zal worden, naarmate de zorgvraag toeneemt. Hierbij moet gedacht 
worden aan het in en uit bed halen van mensen, maar ook aan volledige verzorging 
wanneer mensen bedlegerig zijn geworden. Het is dan ook van belang om rekening 
te houden met de behoefte aan privacy van de bewoner. Voorkom dat de ramen van 
de slaapkamer de mogelijkheid bieden voor voorbijgangers om direct de kamer in de 
kijken (Hertzberger, 2005; Kuboshima, et al. 2018). 

Naast de slaapkamer, is de badkamer ook een ruimte waar relatief veel zorg en hulp 
gegeven wordt. Hierbij moet er een balans gevonden worden tussen het faciliteren van 
hulp en de mogelijkheid voor de bewoner om zijn privacy grotendeels te behouden. 
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Het toepassen van een douchegordijn in plaats van een douchewand is in veel gevallen 
een goedkope en simpele oplossing die gemakkelijk te verschuiven is om hulp te 
kunnen bieden (Kuboshima, 2018). Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, kiezen 
veel senioren voor bestaande hulpmiddelen als een verhoogd toilet, een douchezitje 
en/of steunbeugels (Kam, et al. 2012). Feddersen & Lüdtke (2012) stellen hierbij nog 
wel dat het vooraf voorzien van steunbeugels en dergelijke niet nodig is, maar dat 
de ruimte er al wel op voorbereid moet zijn. Dus, wanden die sterk genoeg zijn om 
deze beugels te kunnen plaatsen en voldoende ruimte om deze te kunnen  gebruiken. 
Al deze voorzorgsmaatregelen zorgen er in het algemeen voor dat badkamers voor 
senioren duurder zijn dan reguliere badkamers (Feddersen & Lüdtke, 2012). 

De indeling van de woning heeft ook invloed op de mate waarin bewoners vallen. Vallen 
is één van de meest voorkomende ongevallen onder senioren (CBS, 2017). Ondanks 
dat veelal wordt gedacht dat de badkamer de plaats is waar de meeste valincidenten 
plaats vinden, staat deze kamer pas op de vijfde plaats. De meest valincidenten vinden 
namelijk plaats in de woonkamer en slaapkamer (Knook & Nesselaar, 2001). Een exacte 
reden kunnen bewoners hier zelf vaak niet voor geven.

Sociaal contact
Senioren brengen het grootste deel van de tijd binnen de woning door (Feddersen & 
Lüdtke, 2012; Hertzberger, 2005). Hierdoor kan de behoefte aan connectie met de 
buitenwereld versterkt worden. Hertzberger (2005) stelt dat het belangrijk is dat de 
bewoner de mogelijkheid heeft om contact te maken met de gang en geeft als voorbeeld 
het toepassen van een deur die in twee delen is opgedeeld, waardoor de bewoner 
kan kiezen om enkel de bovenkant van de deur te openen. Het geeft de bewoner kan 
hiermee de overgang tussen publiek en privé versoepelen. Dit kan ook gerealiseerd 
worden door middel van een (te openen) raam. Hiermee geef je de bewoner ook de 
mogelijkheid om te zien wie er voor de deur staat, zonder deze volledig te openen, 
wat het gevoel van controle bij de bewoner kan versterken (Kuboshima, et al. 2018). 

Om sociaal contact te stimuleren in de collectieve ruimtes is het van belang dat deze 
ruimtes goed zichtbaar en goed te bereiken zijn. Feddersen en Lüdtke (2012) stellen 
dat het belangrijk is om de overgang tussen publiek en privé zo subtiel mogelijk te 
houden. Aantrekkelijke collectieve ruimtes vormen een geleidelijke overgang tussen 
binnen en buiten (Kellert, et al. 2011). Ze bieden een plek waar ontmoeting mogelijk 
is, maar waar ook een zeker een mate van privacy behouden kan worden.
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Duurzaamheid
Een duurzame woning functioneel neutraal is en zich kan aanpassen aan veranderende 
levensfasen (Feddersen & Lüdtke, 2012). In het rapport Woonkeur (2015) staan dan ook 
verschillende richtlijnen waaraan een gebouw moet voldoen om levensloopbestendig 
te zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de aspecten die onder de kop Bruikbaarheid 
zijn genoemd, zoals het voorzien van ruimte voor draaicirkels met rollator of rolstoel, 
toegankelijkheid van het gebouw, en indeling van de badkamer.

9.02 Interviews & Workshops 
Bruikbaarheid
De Bredestaete voldoet op dit moment niet aan de eisen op het gebied van 
toegankelijkheid. De hoofdentree is enkel te bereiken door middel van een trap. Om 
inzicht te geven in hoeveel bewoners er hierdoor geen gebruik kan maken van de 
hoofdentree, van de 32 bewoners waar mee is gesproken is 45% afhankelijk van een 
rollator of rolstoel.  Ook de binnentuin is voor deze doelgroep moeilijk te bereiken. 
Vanuit de Bredestaete, de Oranjestaete of de Lindestaete is deze binnentuin niet direct 
bereikbaar. Bewoners moeten via een ruimte in het naastgelegen Roncalli toegang 
krijgen tot de binnentuin. Dit is één van de redenen dat bewoners zelden gebruik 
maken van deze binnentuin.  

De appartementen zijn bij alle drie de locaties te bereiken door middel van een 
verwarmde corridor. Bij de appartementen in de Bredestaete bestaat bijna 25% van 
het appartement uit hal. Bewoners geven aan dat dit wel een erg grote ruimte is in 
verhouding met de rest van het appartement, al vinden ze het wel fijn dat er veel 
bergruimte is. Ook geeft de hal ruimte om de scootmobiel in de woning te parkeren. 

De woonkamer voldoet voor het merendeel van de bewoners van zowel de Bredestaete 
als de Oranjestaete aan de huidige wensen. Enkele bewoners van de Bredestaete geven 
aan dat de woonkamer klein is en dat ze het jammer vinden dat de meubels uit hun 
vorige woning niet mee konden naar dit appartement. Hierbij gaat het voornamelijk 
om bewoners die afhankelijk zijn van een rollator. Deze bewoners hebben namelijk 
meer bewegingsruimte nodig binnen de woning. 

Tijdens het woonwensenonderzoek werden opties getoond van een woning zonder 
slaapkamer (studio), één slaapkamer, of twee slaapkamers. In het geval dat er 
nauwelijks prijsverschil tussen de appartementen was, werd de optie met twee 
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slaapkamers het meest gekozen. Bewoners gaven aan dat zij deze tweede slaapkamer 
graag willen gebruiken als logeerkamer of als hobbykamer. Een enkeling geeft aan 
dat deze extra slaapkamer fijn is voor de mantelzorger, om zich meer af te kunnen 
zonderen. Zorgverlener Proteion geeft aan dat er wel behoefte is aan studio’s voor 
mensen met een laag inkomen. In de complexen van Proteion waar studio’s zijn 
toegepast, zijn de studio’s relatief snel verhuurd. Dat huidige bewoners de studio niet 
aangeven als een optie is te verklaren door het feit dat deze bewoners op dit moment 
al een appartement met een aparte slaapkamer kunnen veroorloven. 
 
De badkamers van de bewoners van de Oranjestaete zijn ruim en voldoen aan de 
richtlijnen van Woonkeur. De bewoners zijn dan ook positief over de ruime opzet, 
maar merken wel op dat er veel water in de badkamer blijft staan. Er zijn dan ook 
geen drempels toegepast om het water tegen te houden. Dit is gedaan om de 
toegankelijkheid in de badkamer te verbeteren. Medewerkers van Proteion geven aan 
dat bij het indelen van de badkamer, het belangrijk is om het aantal “draaimomenten” 
te beperken tot een minimum (fig. 9.01). Dit houdt in dat de functies die het meest 
gebruikt worden als het toilet en de wastafel bij voorkeur direct tegenover de deur 
liggen en bewoners dus minder vaak hoeven te draaien in deze ruimte. 

Fig. 9.01: Schets indeling badkamer (zo min mogelijk draaimomenten)
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Sociaal contact
Bewoners geven aan dat het merendeel van het sociale contact met andere bewoners 
plaats vindt op de gang. Het komt relatief weinig voor dat buren in de woning 
uitgenodigd worden. Deze gesprekken vinden dan ook veel plaats op plekken waar 
men elkaar tegenkomt, zoals bij de lift of de brievenbussen. Om dit sociale contact nog 
meer ruimte te bieden is het dan ook aan te raden om vooral op deze plekken ruimte 
te bieden om even te zitten. 

Uit de interviews komt ook naar voren dat bewoners erg moeten wennen aan de 
overgang van grondgebonden woning naar appartement met corridor. Vanuit de 
appartementen is er namelijk geen zicht op de gang, waardoor ook heel laagdrempelige 
sociale interacties zoals het voorbij zien lopen van de buren, uitgesloten zijn (fig. 9.02). 
Één van de geïnterviewden zei dan ook dat hij nooit zo door had hoe fijn hij het vond 
om gewoon zicht te hebben op de mensen die voorbij liepen. Dit kan mogelijk opgelost 
worden door het toepassen van een raam dat uitzicht biedt op de gang. Hierbij moet 
natuurlijk wel rekening gehouden worden met de wisselende behoefte aan privacy. 

Fig. 9.02: Voorbeeld anonieme gangen - Bredestaete
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9.03 Best Practices
Boswijk - Vught – EGM Architecten
Figuur 9.03 laat zien hoe de collectieve ruimte op de buitenruimte aan kan sluiten. Er is 
geen drempel voor de bewoners om van binnen naar buiten te gaan. Daarnaast biedt 
deze optie ook de mogelijkheid voor bewoners om binnen te blijven wanneer het weer 
het niet toe laat om naar buiten te gaan, waarbij ze toch goed zicht op de buitenruimte 
te hebben. Deze subtiele overgang wordt in dit geval nog extra benadrukt door de 
ruimtelijke afwerking, waardoor de binnenruimte als een buitenruimte afgewerkt is.  

Kulturhus Kaleidoskoop – Nieuwkoop – Levs Architects
Bij de Kaleidoskoop in Nieuwkoop is te zien hoe er ramen zijn toegepast aan de 
galerijzijde (fig 9.04). De openingen in het vloeroppervlak zorgen ervoor dat de 
voorbijgangers niet direct langs dit raam kunnen lopen, waardoor er meer privacy 
wordt gecreëerd. Daarnaast zorgen deze openingen voor een afscheiding tussen het 
collectieve wandelgedeelte, waar voorbijgangers lopen, en de entree van de bewoner. 
Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid voor de bewoner om deze ruimte “toe te 
eigenen”. 

Zorgtuin Beethovenlaan – Den Bosch – Hilberink Bosch Architecten 
Bij de zorgtuin aan de Beethovenlaan in Den Bosch is een soortgelijk principe toegepast 
als bij de Kaleidoskoop (fig. 9.04 & fig. 9.05). Hier is een vide geplaatst bij de ramen 
van de appartementen. Hier dienen deze vides niet alleen voor het vergroten van de 
privacy, maar ook om daglicht op de lagere verdiepingen toe te laten. 

De Driehoven – Amsterdam – Hertzberger
Binnen de Driehoven in Amsterdam zijn deuren toegepast die half te openen zijn (fig. 
9.06). Door het toepassen van deze deuren heeft de bewoner de mogelijkheid om 
laagdrempelig contact te maken met de voorbijgangers op de gang, zonder dat hierbij 
te veel inbreuk wordt gedaan op de privacy. Voor veel bewoners zal het immers een 
stap te ver zijn om de volledige deur open te laten. Hertzberger benadert de gang als 
een straat, waardoor hier ook meer aandacht is besteed aan het contact dat hier plaats 
kan vinden. Ook de collectieve ruimtes zijn direct aan deze straten verbonden (fig. 
9.08). Deze ruimtes zijn goed zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk voor de bewoners. 
De kolommen en het verlaagde plafond geven wel een duidelijke afscheiding tussen 
verkeersruimte en verblijfsruimte. 
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Fig. 9.04: Kaleidoskoop - LEVS Architecten

Fig. 9.03: Boswijk - Vught - EGM Architecten

Fig. 9.05: Zorgtuin - Hilberink Bosch Architecten 
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Seniorenappartementen – Masans – Peter Zumthor
Peter Zumthor heeft bij zijn seniorenappartementen in Masans ook het contact met 
de gang proberen te versterken (fig. 9.07). Bij dit project is dat toegepast in hogere 
ramen, waardoor er toch een mate van privacy ontstaat. In het geval van dit project is 
de gang aan één zijde volledig voorzien van grote ramen met zicht op buiten. Hierdoor 
voorzien de ramen vanuit de woning naar de gang niet enkel voor het ontwikkelen van 
sociaal contact, maar ook voor toetreding van daglicht. De ramen dienen niet enkel 
als mogelijkheid voor extra daglicht of voor de bewoners om elkaar te zien, maar ook 
als plek die mensen kunnen indelen naar hun eigen wens en smaak. Hiermee kunnen 
bewoners ook hun identiteit tonen en worden de woningen minder anoniem. 

Fig. 9.08: Driehoven - Hertzberger

Fig. 9.06: Driehoven - Hertzberger Fig. 9.07: Seniorenappartementen – Peter Zumthor
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9.04 Samenvatting
Bruikbaarheid

• Let op de toegankelijkheid voor mensen die gebruik maken van 
mobiliteitshulpmiddelen als een rollator of rolstoel;

• Gebruikers van een scootmobiel hebben meer ruimte in gebruik nodig, 
bij voorkeur parkeren ze het voertuig dicht bij de woning;

• De slaapkamer en de badkamer zijn plekken waar regelmatig zorg wordt 
geleverd, hier is dan ook meer behoefte aan privacy;

• Bewoners hebben een voorkeur voor een scheiding tussen woonkamer 
en slaapkamer, ook hier heeft dit te maken met privacy;

• Vallen is één van de meest voorkomende ongevallen onder senioren, 
voorkom dat mensen struikelen of dat de ruimte desoriënterend is.

Sociaal contact
• Oudere bewoners brengen het grootste deel van de tijd binnen door, 

hier zal dan ook het merendeel van het sociale contact plaatsvinden;
• Het sociale contact met medebewoners vindt vooral plaats op  plaatsen 

waar mensen elkaar tegenkomen als de brievenbus, de lift en de entree;
• Om het gebruik van collectieve ruimtes te stimuleren moeten deze goed 

zichtbaar zijn en gemakkelijk te bereiken;
• Zorg dat er verschillende niveaus zijn in de overgang van privé naar 

publiek, zorg dat de bewoner ook in de collectieve ruimte een mate van 
privacy kan ervaren; 

• Er zijn mogelijkheden om flexibiliteit te bieden in de mate waarin 
iemand sociale interactie aan kan gaan met de medebewoners;

• Deze sociale flexibiliteit kan onder andere door ramen of half te openen 
deuren uitgevoerd worden.

Duurzaamheid
• De woning moet bewoonbaar zijn voor een flexibele doelgroep die 

wisselende wensen en behoeftes heeft;
• Niet alle zorg gerelateerde aanpassingen hoeven op voorhand toegepast 

te worden, dit kan namelijk vitalere bewoners afschrikken. Wees wel 
voorbereid op de mogelijk veranderende zorgvraag en behoefte;

• Zorg dat de woning flexibel inzetbaar is voor de verschillende levensfasen 
van de bewoner.
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10. Spullen

“STUFF - Chairs, desks, phones, pictures; kitchen appliances, 
lamps, hair brushes; all the things that twitch around daily to 
monthly. Furniture is calles mobilia in Italian for good reason.”

Brand, S. (1995)
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10.01 Literatuur 
De definitie van Brand (1995) heeft het bij Stuff over de meubels die in het gebouw 
geplaatst zijn. Een woningstichting heeft hier over het algemeen geen invloed op, op 
de meubels in de collectieve ruimte na. Hierdoor is ervoor gekozen om hier ook de 
afwerking van de (collectieve) ruimtes mee te nemen.

Bruikbaarheid
Vallen is één van de meest voorkomende ongevallen onder senioren, dit leidt niet 
alleen tot ziekenhuisopnames, maar regelmatig ook tot sterfgevallen (CBS, 2017). 
Veel van deze ongevallen vinden plaats binnen de eigen woning. Het kan voorkomen 
dat senioren angstig worden voor het vallen en hierdoor de woning nauwelijks nog 
verlaten. Dit kan leiden tot sociale isolatie (Knooks & Nesselaar, 2001). De reden tot 
vallen kan verdeeld worden onder het vallen zonder externe oorzaak en het vallen met 
een externe oorzaak. 

In geval van vallen door externe oorzaak komt dit veelal door oneffenheden in de vloer 
zoals bijvoorbeeld drempels of overgangen in verschillende vloerbedekking (Knook & 
Nesselaar, 2001; Kuboshima, et al. 2018). Vallen gebeurt niet enkel op vloeren die 
te glad zijn, maar veelal ook op vloeren die te stroef zijn (Knook & Nesselaar, 2001). 
Het is dan ook van belang dat de vloer uitstraalt hoe glad of stroef deze vloer is zodat 
de gebruiker de manier van lopen op een juiste manier aanpast aan de situatie. Een 
glimmende linoleum vloer is bijvoorbeeld minder glad dan deze uitstraalt en kan 
leiden tot misleiding. Bij de afwerking van de collectieve ruimtes is het ook belangrijk 
dat de materialen gemakkelijk te reinigen zijn en dat er geen water kan accumuleren, 
wat ook onnodige valincidenten kan veroorzaken (Feddersen & Lüdtke, 2012).

Vallen zonder een duidelijke externe oorzaak ontstaat in veel gevallen door 
desoriëntatie of duizeligheid. Dit kan veroorzaakt worden door visuele structuren die 
afwijken. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de wanden en de vloeren niet haaks op elkaar 
staan, terwijl de gebruiker dit wel verwacht (Knook & Nesselaar, 2001). 

Ondanks dat er veelal wordt gedacht dat het direct nodig is om allerlei steunbeugels 
in de woning toe te passen, is het vaak beter om hier mee te wachten tot de bewoner 
deze daadwerkelijk nodig heeft. Wel is het belangrijk om in het ontwerp rekening te 
houden met mogelijk toe te passen steunbeugels (Feddersen & Lüdtke, 2012). Op deze 
manier wordt het gebouw flexibeler voor de verschillende levensfasen van de mens. 
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Wanneer mensen ouder worden begint het lichaam kleiner te worden, daarnaast 
neemt het evenwicht ook af. Dit leidt er toe dat reiken naar objecten die ergens hoog 
staan, steeds moeizamer en risicovoller wordt. In veel gevallen zijn de bovenkastjes 
van een standaard keuken deels onbereikbaar voor de gebruiker (Kuboshima, 2018). 

Sociaal contact
Voor bewoners die het woongebouw zelden verlaten, is de gang de plaats waar 
men elkaar kan ontmoeten (Hertzberger, 2005). Feddersen en Lüdtke (2012) halen 
meerdere keren aan dat de overgang van binnen naar buiten, en van publiek naar 
privé zo geleidelijk mogelijk moet zijn. Dit kan benadrukt worden door mensen ruimte 
te bieden buiten de woning die zij zelf in mogen delen, als een soort voortuin of 
veranda (Hertzberger, 2005). 

Om de overgang tussen publiek en privé zo subtiel mogelijk te laten verlopen, kan 
er gekozen worden om verschillende publieke ruimtes toe te passen, waarbij de 
hoeveelheid bewoners die gebruik maken van deze ruimte verschillen (Hertzberger, 
2005). Dit is met name relevant wanneer er sprake is van een groter complex met 
verschillende functies.

Duurzaamheid
Bij de materialisering van de collectieve ruimtes is het belangrijk om rekening te 
houden met mogelijke beschadigingen doordat bewoners met een scootmobiel of 
rollator tegen de wanden stoten (Feddersen & Lüdtke, 2012). 

Naast het risico op beschadigingen, moet er ook rekening gehouden worden met 
vervuiling. Het materiaal dat gekozen is moet gemakkelijk te reinigen zijn (Feddersen 
en Lüdtke, 2012; Kuboshima, 2018). Ook moet er rekening worden gehouden dat 
bewoners zelf minder goed in staat zijn om schoon te maken, waardoor zij sterk 
afhankelijk zijn van anderen (Kuboshima, 2018). Wanneer een bewoner dus iets laat 
vallen in de gang, zal deze persoon niet altijd in staat zijn om dit zelf op te ruimen.
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10.02 Interviews & Workshops 
Sociaal contact
Bewoners die benaderd zijn voor het woonwensenonderzoek spreken wisselend over 
de indeling van de collectieve ruimte. Globaal zijn er twee partijen te onderscheiden; 
de mensen die graag persoonlijke spullen op de gang plaatsen, en mensen die voorkeur 
hebben voor een collectieve aanpak qua inrichting van de ruimte. Voorstanders van 
persoonlijke spullen op de gang geven aan dat deze spullen aanleiding geven tot 
gesprek. Anderen geven aan dat zij het “rommelig” vinden wanneer iedereen zelf 
bepaalt wat er op de gang staat.

Bewoners die op dit moment zelf spullen op de gang plaatsen, geven aan dat er soms 
spullen gestolen worden op de gang. Er vindt dan ook weinig sociale controle plaats 
op de gang. De appartementen hebben zelf geen zicht op de gang en bewoners weten 
niet altijd wie er over de gang lopen. De wens van deze bewoners is dan ook om hun 
spullen veilig voor hun woning neer te kunnen zetten. 

Ook de materiaalkeuze van de gang heeft invloed op de ervaring die de mensen 
hebben wanneer zij zich hier bevinden. Bewoners van de Oranjestaete geven aan dat 
de oorspronkelijke bekleding met een beige Linoleum vloer en witte wanden erg lijkt 
op een ziekenhuisgang. Deze institutionele uitstraling is in veel gevallen gemakkelijk 
te reinigen, maar voegt weinig toe aan de uitstraling van de gang. De bewoners zijn 
positief over de nieuwe afwerking. Hier is gekozen voor een donker laagpolig tapijt en 
zijn enkele wanden voorzien van kleur. Door het toevoegen van grote wanddecoratie 
is de akoestiek van de ruimte verbeterd. 

Duurzaamheid
Bewoners van zowel de Bredestaete als de Oranjestaete geven op dit moment aan dat 
er overlast is van vervuiling. Zowel gedrag van naastgelegen bewoners als het gebrek 
aan grondig reinigen speelt hierbij de grootste rol. Zo wordt er meerdere malen een 
voorbeeld gegeven van oudere bewoners met een hond die zijn ontlasting op de gang 
doet. De bewoner zelf is in veel gevallen niet in staat om dit zelf op te ruimen, waarna 
er gewacht moet worden op de schoonmaker om dit op te ruimen. Hierbij wordt er 
aangegeven dat de hygiëne van de entree en de gang, invloed heeft op het woongenot.
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10.03 Best Practices
De Koekoek – Veenendaal – ID+ Architecten
De Koekoek is een woonzorggebouw in Veenendaal waarbij veel aandacht is besteed 
voor de afwerking van de ruimtes. Ondanks dat het een zorginstelling is, is er gekozen 
voor een materialisering waardoor de ruimte zo min mogelijk op een instelling lijkt. 
Een voorbeeld hiervan is de lambrisering, deze is zo toegepast dat deze bestand is 
tegen mogelijke beschadigingen van rollators of rolstoelen (fig. 10.02). Daarnaast is de 
lambrisering ook te gebruiken als handrailing. Een oplossing die zowel in uitstraling als 
in functionaliteit kwaliteit biedt. Aan de onderzijde van deze lambrisering is verlichting 
toegepast, waardoor de looproute ook goed te zien is wanneer de grote verlichting 
niet aanstaat. 

Bij elke entree is er ruimte voor zogenaamde “geheugenkastjes’, waar mensen 
persoonlijke spullen kunnen plaatsen (fig. 10.01). De theorie is dat bewoners met 
dementie op deze manier beter de eigen kamer kunnen vinden. Ook in gevallen waar 
er niet direct geheugen ondersteuning nodig is om de woning te vinden, kan het 
wenselijk zijn om te voorzien in een object waar de bewoners persoonlijke spullen 
kunnen plaatsen. Dit geeft de bewoners de mogelijkheid om ook aan de buitenzijde 
van het appartement een deel van hun identiteit te tonen.  

Seniorenappartementen – Masans – Peter Zumthor
De gang bij de seniorenappartementen van Peter Zumthor biedt ook ruimte voor 
het plaatsen van persoonlijke spullen (fig. 10.03). De gang wordt hier benaderd als 
verblijfsruimte, waarbij er verschillende zithoekjes en kasten in de ruimte zijn geplaatst. 
Op deze manier heeft het gebouw geen aparte collectieve ruimte nodig. Hierbij moet 
natuurlijk wel rekening gehouden worden met brandveiligheid en geluidsoverlast. 

De Overloop – Almere – Hertzberger
Bij de Overloop van Hertzberger zijn bankjes naast de voordeur geplaatst (fig. 10.04). 
Deze zorgen ervoor dat de bewoner de ruimte voor de deur deels kan toe-eigenen 
als eigen ruimte. Dit versoepelt de overgang tussen het publieke en private deel. 
Daarnaast biedt het ruimte voor bezoek om bij de woning te wachten wanneer de 
bewoner op dat moment de deur nog niet kan openen.  
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Fig. 10.04: De Overloop - Almere - Hertzberger

Fig. 10.01: De Koekoek - ID+ Architecten

Fig. 10.02: De Koekoek - ID+ Architecten Fig. 10.03: Seniorenappartementen – Peter Zumthor
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10.04 Samenvatting
Bruikbaarheid

• Senioren worden over het algemeen kleiner, hierdoor kunnen hoge 
bergruimtes moeilijk te bereiken zijn;

• Wanneer de uitstraling van vloerbedekking niet duidelijk communiceert 
of de vloer glad of stroef is, kan dit tot extra valincidenten leiden;

• Voorkom dat ergens op de vloer water kan accumuleren, waardoor 
bewoners kunnen uitglijden; 

• Steunbeugels en dergelijke zijn niet direct voor alle bewoners nodig, 
deze zullen ook vaak verkeerd afgesteld staan voor de bewoner die er 
daadwerkelijk gebruik van moet maken. Daarom wel voorbereidingen 
treffen voor hulpmiddelen, maar de hulpmiddelen zelf nog niet plaatsen.

Sociaal contact
• Door ruimte te bieden op de gang waar persoonlijk spullen kunnen 

worden geplaatst, wordt de overgang tussen publiek en privé versoepelt;
• Wanneer bewoners een meubel/object toegewezen krijgen waar 

zij persoonlijke spullen kunnen plaatsen, kan het probleem met 
brandveiligheid worden voorkomen;

• Wanneer deze spullen afgesloten zijn door bijvoorbeeld een glazen 
deur, wordt het risico op diefstal kleiner; 

• Afhankelijk van de omvang van het gebouw, kunnen er verschillende 
schalen van collectieve ruimtes worden toegepast;

• Let bij de afwerking op de uitstraling van het materiaal. Sommige 
materialen worden sterk geassocieerd met zorginstellingen en instituten.

Duurzaamheid
• Vervuiling heeft grote invloed op de ervaring van de collectieve ruimte;
• Sommige bewoners hebben een dusdanig verminderde mobiliteit dat 

het moeilijk is om zelf de gang op te ruimen; 
• Gebruik van scootmobielen, rollators en rolstoelen kunnen er toe leiden 

dat wanden en deurposten sneller beschadigd raken.
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Case Bredeweg
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Tussen 1964 en 1975 zijn ongeveer 475.000 middelgrote woongebouwen gerealiseerd. 
Deze stonden er om bekend dat zij slecht geisoleerd zijn en dat er veel klachten 
van geluidsoverlast binnen deze gebouwen plaats vindt. De woningen zijn over het 
algemeen krap en voldoen niet aan de behoefte van de bewoners (Van Gassel, 2011)

Woningstichting Domus heeft zelf ook een aantal woongebouwen dat binnen deze 
categorie valt. Voor deze casus wordt onderzocht of een woongebouw, gebouwd in 
1971, met 39 ‘aanleunwoningen’ te transformeren is tot empathische woning. Het 
bestaande gebouw is getoetst aan de hand van de gestelde criteria die gegeven zijn 
vanuit de literatuur. 

Allereerst heeft Woningstichting Domus de argumenten in kaart gebracht om tot 
transformatie over te gaan. De volgende argumenten zijn benoemd: 

• Vanuit de afdeling vastgoed is het signaal over toenemende onderhouds-
kosten geuit; 

• Het complex heeft een verouderde uitstraling en biedt weinig kwaliteit; 
• Er is leegstand op dit moment, veel afwijzingen op basis van het 

kwaliteitsniveau; 
• Vanwege de ouderdom van de installatie en het lage energielabel zijn de 

energielasten te hoog; 
• De huidige indeling voldoet niet aan wettelijke eisen voor een 

zorgwoning of zorggeschikte woning; 
• Er is een hoge mutatiegraad, dus de mutatiekosten zijn ook hoog; 
• De huurdersbelangenvereniging heeft verzocht om prioriteit te geven 

aan dit complex. 

11.  Transformatie

Maasniel Landelijk

Demografie   0-24 jaar

                       25-64 jaar

                       65+

26%

52%

22%

25%

57%

18%

Verdeling Huur-Koop 51-49% 59-41%

Tabel. 11.01: Demografie Maasniel (Gemeente Roermond, 2017)



89

Fig. 11.01: Zicht op Bredestaete vanuit binnentuin

Fig. 11.02: Zicht op Bredeweg vanuit Bredestaete
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11.01  Locatie
De Bredestaete (fig. 11.01) ligt aan de Bredeweg aan de rand van de wijk Maasniel 
(fig. 11.02). De wijk heeft een iets hoger percentage 65-plussers dan het landelijk 
gemiddelde (tabel 11.01). Naar verhouding heeft de wijk minder huurwoningen ten 
opzichte van koopwoningen dan het landelijk gemiddelde. 

Op afbeelding 11.03 is de Bredestaete omcirkeld met een straal van 300 meter en 500 
meter. Dit zijn afstanden die binnen de literatuur aangehouden worden voor afstanden 
die senioren (500 meter) en senioren met een beginstadium van dementie (300m) 
kunnen afleggen. Binnen deze afstanden zijn de aanwezige functies en voorzieningen 
weergegeven. Wat omwonenden aanspreekt aan deze locatie is de grote hoeveelheid 
voorzieningen binnen de zorg, waaronder het ziekenhuis, huisartsenpost, zorghotel, 
hoofdkantoor thuiszorg, apotheek en Roncalli (een van de locaties van ouderenzorg 
Proteion). Andere basisvoorzieningen als de supermarkten liggen net buiten de 
straal van 500 meter. Bewoners spreken wisselend over de bereikbaarheid van deze 
supermarkten, hierbij speelt de mate van mobiliteit van de bewoner een rol. 

Naast de grote hoeveelheid zorgfuncties zijn er ook meerdere onderwijsfuncties 
aanwezig, hieronder vallen een kinderopvang, ROC’s, middelbare scholen, en speciaal 
onderwijs (zowel basis als middelbaar). 

Overige functies die binnen de 500m cirkel vallen zijn: 
• 3 sportscholen;
• Een zwembad;
• Autowasstraat;
• Kinderdagverblijf. 

 
De kavel zelf wordt aan drie zijden omsloten door zorggebouwen, de Bredestaete, 
Roncalli en het pand aan de Lindenlaan. Op deze locatie wordt zorg geleverd door 
Proteion (ouderenzorg) en PSW (gehandicapten zorg).

Centraal tussen deze drie locaties bevindt zich een besloten binnentuin die op dit 
moment nog weinig gebruikt wordt (fig. 11.01). Bewoners geven onder andere als 
reden dat de binnentuin moeilijk toegankelijk is. Vanuit de Bredestaete is de binnentuin 
niet direct te bereiken, maar moeten de bewoners via het naastgelegen verpleegtehuis 
Roncalli de binnentuin betreden. 
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Fig. 11.03: Locatie Bredestaete

zorg

school

supermarkt

OV

Fig. 11.04: Hoofdentree Bredestaete
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10.02  Structuur
Wat direct opvalt bij het benaderen van de Bredestaete is dat de hoofdentree enkel 
te benaderen is via een trap (afbeelding 11.04). Het gebouw is 1,5 meter opgetild en 
geplaatst op een souterrain waar de kelders zich bevinden. 

bewoners met een verminderde mobiliteit kunnen gebruik maken van een hellingbaan 
welke direct leidt tot de kelders. Een andere optie is de entree van Roncalli, welke in 
directe verbinding staat met de Bredestaete. Uit gesprek met gebruikers komt naar 
voren dat de ontoegankelijkheid van de entree als belemmerend wordt ervaren. 
Mede hierdoor is het voor minder mobiele bewoners moeilijker om naar buiten 
te gaan. Vanwege de gekozen structuur is het ook moeilijker voor bijvoorbeeld 
ambulancepersoneel om bewoners te helpen. Wanneer er gebruik gemaakt moet 
worden van een brancard kan deze immers ook niet via de hoofdentree naar binnen.  
 
De draagstructuur van het gebouw bestaat uit een tunnelconstructie. Elk appartement 
bestaat uit twee “tunnels” (fig. 11.05). Deze methode biedt nog ontwerpvrijheid in 
de lengterichting, in de breedterichting daarentegen is slechts ruimte voor een 
kleine doorgang. Doordat elk appartement onderbroken wordt door middel van een 
dragende wand is de ontwerpvrijheid binnen het appartement zelf beperkt. 

10.03  Gevel
Het thermische klimaat binnen de Bredestaete wordt voor een groot gedeelte bepaald 
door de gevel. Het pand dateert uit 1972, een periode waarin weinig aandacht is 
besteed aan thermische isolatie. Uit destructief gevelonderzoek is gebleken dat er in 
de huidige spouw een dunne laag isolatie aanwezig is. Het raam in de woonkamer is in 
een later stadium vervangen door dubbel glas, in de slaapkamer zit nog enkel glas. De 
huidige appartementen hebben een stramien van 7,2 meter bij 7,2 meter. Dit betekent 
dat de appartementen van 52m² relatief klein zijn. Toch geven huidige bewoners aan 
dat zij de appartementen niet als te klein ervaren. 

Het huidige metselwerk verkeert in slechte staat (fig. 11.06). Het voegwerk heeft op 
verschillende plaatsen losgelaten en enkele stenen beginnen los te zitten. Ter plaatse 
van de balkons vindt scheurvorming plaats (fig. 11.07). Deze scheurvorming vindt niet 
enkel in het voegwerk plaats, maar loopt in enkele gevallen dwars door de baksteen. 
Naar aanleiding van een bouwkundig rapport is gesteld dat deze scheurvorming 
naar alle waarschijnlijkheid is ontstaan doordat de balkons de krachten afdragen op 
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Fig. 11.05: Draagstructuur

Fig. 11.06: Scheurvorming in het voegwerk

Fig. 11.07: Scheurvorming ter plaatse van balkons
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het buitenblad in plaats van volledig op het binnenblad. Het wordt dan ook sterk 
aangeraden om in geval van renovatie de gehele gevel te vervangen. 

Om het thermische comfort en de daglichttoetreding van de huidige appartementen 
te berekenen is de software Sefaira gebruikt. Afbeelding 11.08 en 11.09 tonen de 
hoeveelheid daglicht die de woning binnen treed. Bij de resultaten staan de termen 
sDA en ASE. Het is wenselijk om de sDA boven de 50% te hebben, dit betekent dat 
het merendeel van deze ruimte voldoende verlicht wordt door middel van natuurlijk 
daglicht. Echter, de ASE waarde moet onder de 10% blijven. Deze waarde geeft de 
mate van verblinding en kans op oververhitting aan. De resultaten van de woonkamer 
geven een sDA waarde van 60% aan, wat ruim voldoende is. De ASE waarde is 30%, wat 
aanzienlijk hoog is. De simulatie laat ook zien dat de keuken, die achter de woonkamer 
geplaatst is, 0% natuurlijk daglicht ontvangt. Deze ruimte is dan ook volledig afhankelijk 
van kunstmatige verlichting. 

Afbeelding 11.10 laat de resultaten zien van de thermische comfort simulatie. Hier is 
te zien dat de woningen 10% van een jaar een temperatuur bereiken boven de 24˚C. 
Dit houdt in dat het gemiddeld ruim 36 dagen per jaar te warm is in de woning. Dit 
is onder andere te verklaren door de hoge ASE waarde die in de daglichtsimulatie 
naar voren treed. Ondanks dat de resultaten van de simulatie lijken aan te tonen 
dat de woning zelden te koud wordt, moet er rekening gehouden worden dat het 
simulatieprogramma automatisch rekent dat de verwarming aanslaat wanneer een 
ondertemperatuur wordt bereikt. 

Om het thermische comfort en de ASE waarde te verbeteren is het aan te raden 
om zonwering toe te passen. Aangezien de woningen op het oosten en westen zijn 
georiënteerd zal zonwering in vorm van overstekken niet afdoende zijn. Verticale 
zonwering wordt hierbij dan ook sterk aangeraden om de laagstaande zon uit de 
woning te kunnen houden wanneer dit nodig is. 
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Fig. 11.10: Thermisch comfort wordt niet bereikt in woonkamer en slaapkamer

Fig. 11.08 & 11.09: Hoeveelheid daglicht dat de woning betreed
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10.04  Installaties
De complexiteit van installaties neemt steeds verder toe en ook de mate van 
energiebesparing speelt een steeds grotere rol. Binnen de Bredestaete bevinden zich 
op dit moment de volgende installaties:

• Lift;
• Ventilatie;
• Collectieve verwarmingsinstallatie;
• Individuele elektrische boilers;
• Brandalarmering. 

Lift
Op dit moment heeft de Bredestaete één lift ter beschikking. Volgens de huidige 
richtlijnen voldoet deze aan de eisen. Echter, zorgmedewerkers en bewoners geven 
aan dat één lift als onvoldoende is. Er wonen namelijk verschillende bewoners in de 
Bredestaete die gebruik maken van een scootmobiel. Naast het feit dat deze bewoners 
moeite hebben om de scootmobiel netjes de lift in de manoeuvreren, blijft er geen 
ruimte over voor andere personen om nog gebruik te maken van deze lift. Daarnaast 
speelt dat, in geval van storing van de lift, enkele bewoners niet naar beneden kunnen 
aangezien zij sterk afhankelijk zijn van deze lift. 
 
Ventilatie
De ventilatie in de appartementen vindt plaats door middel van natuurlijke toevoer 
en mechanische afvoer. De natuurlijke toevoer is te vinden in de vorm van een 
klepraam in de slaapkamer en een draai-kiepraam in de woonkamer. Er zijn geen 
ventilatieroosters aanwezig in de gevel. De mechanische afvoerpunten bevinden zich 
in de badkamer en keuken. In de keuken is geen aansluiting voor een afzuigkap. Deze 
manier van ventileren voldoet niet meer aan de huidige eisen aangezien er ramen 
geopend moeten worden voor de toevoer van nieuwe lucht en dit, aangaande het 
thermische klimaat, erg onwenselijk is. 

Collectieve verwarmingsinstallatie
De Bredestaete is voorzien van een collectieve verwarmingsinstallatie. Deze installatie 
is sterk verouderd en is regelmatig defect. Mede dankzij de leeftijd van de installatie 
is het moeilijk om vervangende onderdelen te vinden, waardoor reparaties langer 
duren. Dit leidt tot zeer onwenselijke situaties waarin de woningen gedurende langere 
perioden niet verwarmd kunnen worden. 
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Omdat de verwarmingsinstallatie alle appartementen van verwarming voorziet 
valt deze installatie onder de warmtewet. Dit leidt tot complexe doorbelasting van 
de energiekosten. De voorkeur voor Woningstichting Domus is dan ook om over te 
stappen naar individuele systemen. 

Individuele elektrische boilers
De appartementen voorzien in warm water door middel van elektrische boilers. Deze 
boilers hangen in de keuken en hebben een laag rendement. Ondanks dat er op dit 
moment relatief weinig problemen met de boilers zijn, is het op deze manier van water 
verwarmen onwenselijk voor de toekomstige situatie. 

Brandalarmering
De appartementen in de Bredestaete zijn zelfstandige woningen en hebben elk een 
zelfstandige brandmeld-voorziening. Tijdens interviews bleek de rookmelder in enkele 
woningen niet (correct) geïnstalleerd te zijn. Deze bewoners geven aan deze niet zelf 
kunnen monteren en geen connecties hebben die dit voor ze kunnen doen. 

In geval van individuele alarmering is het de intentie dat elke bewoner zelfstandig 
binnen aanzienbare tijd de woning kan ontvluchten. In het geval van de doelgroep 
die in de Bredestaete woont, is het nog te bezien of deze daadwerkelijk binnen 
aanzienbare tijd het gebouw kan verlaten. Ondanks dat het voorzien van individuele 
brandalarmering voldoet aan de eisen die gesteld worden aan dit type woningen, is het 
de vraag of dit daadwerkelijk de beste manier van alarmering is voor deze doelgroep. 

10.05  Indeling 
Afbeelding 11.11 toont de indeling van de huidige appartementen van de Bredestaete. 
Bijna 25% van het appartement bestaat uit de hal van de woning. Bewoners spreken 
hier wisselend over. Enerzijds vinden bewoners het zonde van de ruimte dat de hal zo 
groot is, anderzijds biedt deze grote hal voldoende opbergruimte en kunnen mensen 
de scootmobiel binnen de eigen woning parkeren. 

De rode cirkels in afbeelding 11.11 tonen dat op bepaalde plaatsen in het appartement 
geen draaicirkel van 1,5m past. Onder andere het balkon en de badkamer bieden 
onvoldoende ruimte om te kunnen draaien met een rolstoel of rollator. Zorgpersoneel 
stelt dat er soms gevaarlijke situaties ontstaan doordat bewoners toch de rollator 
mee de badkamer in nemen en hierdoor juist komen te vallen. Daarnaast geeft 
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zorgpersoneel aan dat de badkamers onvoldoende ruimte bieden om goede hulp te 
kunnen bieden zonder zelf nat te worden. 

De keuken is door middel van een glazen pui afgescheiden van de woonkamer. De mate 
aan daglicht in deze ruimte is onvoldoende, wat er toe leidt dat de verlichting hier 
vrijwel de hele dag aanstaat. In enkele appartementen is deze pui inmiddels verwijderd. 
Bewoners geven aan dat zij het prettig vinden dat de keuken is afgescheiden. De 
keuken is relatief klein, maar voldoet volgens bewoners wel aan de behoefte. 

In de woonkamer bevindt zich een deur naar de slaapkamer. Dit voldoet volgens de 
adviezen van Woonkeur, echter, bewoners ervaren deze deur als lastig en hebben deze 
veelal geblokkeerd door middel van een kast of een bank (fig. 11.12). De slaapkamer 
biedt voldoende ruimte om een tweepersoonsbed te plaatsen. Hierdoor blijft nog 
steeds een draaicirkel van 1,5m in de kamer over. Echter, er blijft onvoldoende ruimte 
naast het bed over om de bewoner vanuit bed te kunnen verzorgen. 

De appartementen bieden vanuit de slaapkamer toegang tot het balkon. Minder 
mobiele bewoner maken op dit moment geen gebruik van de balkons vanwege de 
hoge drempel die zich bevindt in de overgang van slaapkamer naar balkon. Op het 
balkon gemeten is deze afstap ruim 20cm hoog. Dit voldoet niet aan de eisen die 
gesteld zijn in het bouwbesluit (Bouwbesluit, 2012). 

Concluderend wordt de indeling van de appartementen door veel bewoners niet 
als onprettig ervaren, op de badkamer na. De appartementen zijn sterk gericht op 
bewoning door een alleenstaand persoon. 

10.06  Conclusie
Naar aanleiding van de gebouwanalyse en haalbaarheidsanalyse is geconcludeerd 
dat de bouwkundige problemen van het gebouw zich voornamelijk bevinden in de 
eerste analyselagen. De structuur, de gevel en de installaties ondervinden dusdanig 
veel problemen waardoor een hoogwaardige renovatie erg kostbaar wordt. De 
locatie overigens wordt door de doelgroep als erg aangenaam beschouwd. De directe 
connectie met het naastgelegen zorgcomplex en de nabijgelegen voorzieningen sluiten 
aan bij de behoeftes van deze doelgroep. Hierdoor is het wijzigen van de doelgroep 
van dit gebouw een minder voor de hand liggende optie. Voorgaande heeft geleid tot 
het besluit tot sloop met vervangende nieuwbouw voor dit complex.
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Fig. 11.11: Plattegrond met draaicirkels

Fig. 11.12: Plattegronden Bredestaete met indeling huidige bewoners
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12.  Nieuwbouw 

Fig. 12.01: Schetsontwerp plattegrond Wauben Architects 
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Fig. 12.02: Schetsontwerp Marije Sanders - Kortekaas
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12.01  Schetsontwerp
Architectenselectie
16 januari 2018 heeft de architectenselectie plaatsgevonden voor. De selectie is 
gebaseerd op de visievorming van de architect ten opzichte van het Empathisch 
Wonen. Uit deze selectie is Wauben Architects gekozen als architect voor dit project. 

De pagina’s aan de linkerzijde laten het eerste schetsontwerp van de architect (fig. 
12.01 & fig. 12.03) zien en één van de alternatieven die zijn opgesteld tijdens het 
onderzoek (fig. 12.02 & fig. 12.04). De beoordeling van de structuur, de gevel en 
de indeling worden hieronder omschreven. Daaropvolgend is het advies voor het 
ontwerp omschreven. Vanaf pagina 112 is de ontwikkeling van de plattegronden van 
het schetsontwerp tot de laatste stand van zaken. 

Structuur
Door de extra brede overspanning van de draagstructuur, van ruim 13 meter, ontstaat 
er tussen de dragende wanden ruimte om twee appartementen te plaatsen. Er 
ontstaat zo ruimte voor het uitwisselen van studio’s, tweekamerappartementen en 
driekamerappartementen binnen het woongebouw. 

In dit schetsontwerp is het gebouw een halve verdieping opgetild. Bewoners kunnen 
binnen gebruik maken van een doorlooplift om de appartementen te bereiken. De 
architect heeft dit gedaan vanuit het oogpunt van inbraakgevoeligheid. Hij stelt dat 
appartementen op de begane grond minder wenselijk zijn. Desondanks wordt hiermee 
de toegankelijkheid van het gebouw minder en zijn ook de mensen die anders op 
de begane grond wonen afhankelijk van de lift. De binnentuin is enkel te bereiken 
door middel van een trap. Hierdoor is de binnentuin niet te bereiken voor mensen die 
afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel. 

Gevel
De gevel van het schetsontwerp heeft een afwerking van rood metselwerk en 
gevelbeplating met een houten print. De verticale werking van de terugliggende 
balkons wordt versterkt door afwijkende materialisering. De gevel is verdeeld over 
drie secties. In de gevel zijn kleine elementen met beplanting opgenomen. Deze 
dienen enkel ter decoratie en geven bewoners zicht op groen. De intentie is om deze 
beplanting integraal te bewateren. 
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Fig. 12.03: Schetsontwerp gevels Wauben Architects 
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Fig. 12.04: Schetsontwerp gevels Marije Sanders - Kortekaas
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Ondanks dat de oost- en westgevel verschillende uitdagingen hebben aangaande 
geluidsoverlast, oververhitting en fijnstof, is er geen onderscheid gemaakt in de 
uitstraling van de gevel. 

Het gebouw heeft ook invloed op het naastgelegen verpleegtehuis Roncalli. Door 
de vergrootte oppervlakte van het gebouw komt een deel van de gevel van het 
nieuwe ontwerp voor Roncalli te staan. Dit leidt ertoe dat het uitzicht van vier 
zorgappartementen belemmerd wordt. 

Indeling
De indeling van de appartementen is ontworpen volgens richtlijnen van Woonkeur. 
Met stippellijnen zijn de zogenaamde ‘woonmatjes’ weergegeven. Hiermee is de 
indeling van de appartementen dan ook rolstoeltoegankelijk en kunnen bewoners 
hier comfortabel gebruik maken van mobiliteitshulpmiddelen. De bergingen zijn bij de 
woningen geplaatst. Zo wordt voorkomen dat er één onbewoonde verdieping ontstaat 
waar enkel bergingen te vinden zijn. De bewoners kunnen op deze manier dan ook een 
eventuele scootmobiel in de eigen woning stallen. De badkamer is op dit moment nog 
relatief krap, voorkeur gaat uit naar een vierkante badkamer van 2,3m x 2,3m. 

De appartementen zijn ontsloten via een brede corridor van vier meter breed. Hierdoor 
ontstaat er voor de woningen extra ruimte die ingedeeld kan worden om elkaar te 
ontmoeten. Elke verdieping heeft een collectieve ruimte. Deze is direct tegenover 
de entree en de liften te vinden, waardoor bewoners deze altijd vanuit een centrale 
plek kunnen zien. Het zicht en de toegankelijkheid naar de binnentuin toe wordt op 
dit moment nog wel verbroken door het trappenhuis dat op dit moment tegen de 
oostgevel geplaatst is. 

De trappen in het trappenhuis hebben een extra lage opstap en diepe aantrede. 
Hierdoor is deze trap ook te gebruiken voor mensen die nog niet afhankelijk zijn van 
een rollator, maar al wel te maken hebben met een verminderde mobiliteit. Het doel 
is om trapgebruik te stimuleren, echter, hiervoor zit deze trap nog niet op de juiste 
plek. Om trapgebruik te stimuleren speelt de locatie een grotere rol dan de uitstraling 
van deze trap (Nicoll, 2007). De trap moet dan ook prominenter aanwezig zijn dan de 
trap. De trappen die bij de appartementen is geplaatst lijkt daardoor een betere trap 
te zijn voor het stimuleren van trapgebruik. Zeker wanneer bewoners slechts enkele 
verdiepingen binnen het woongebouw willen overbruggen. 
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12.02  Locatie
De locatie voor de nieuwbouw is gelijk aan de locatie van de bestaande situatie 
(fig. 12.05). Het oppervlak van de huidige bebouwing is 780m². Deze oppervlakte 
mag met 20% vergroot worden. De maximale bouwhoogte is 20m, wat inhoudt 
dat er maximaal 6 (volledige) verdiepingen gebouwd kunnen worden. De wens van 
Woningstichting Domus is om op deze locatie 60 appartementen te realiseren. Gezien 
het maximale oppervlak en bouwhoogte lijkt een corridorontsluiting in dit geval het 
meest realistisch. Dit heeft wel tot gevolg dat de appartementen éénzijdig daglicht 
ontvangen. Appartementen aan de oostzijde hebben hierbij zicht op de binnentuin, 
de appartementen aan de westzijde hebben zicht op de straat. Dit zal vragen om een 
tweezijdige benadering van de gevel. 

Het nieuwbouwproject wordt onderdeel van twee andere seniorencomplexen en een 
verpleegtehuis. De wens is om deze drie gebouwen ook fysiek met elkaar te verbinden, 
zodat interne rondgang mogelijk is. Deze drie gebouwen liggen rondom een besloten 
binnentuin. De wens is er dan ook om in de nieuwbouw een sterke connectie met deze 
binnentuin te leggen en een betere toegankelijkheid te realiseren. 

Fig. 12.05: Planlocatie in rood
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12.03 Structuur
Het aantal senioren zal in de komende jaren nog sterk toenemen, maar naar 
verwachting zal deze doelgroep na 2040 ook weer afnemen (Meuwissen & Poeth, 
2016). Dit betekend dat er een wens is voor een flexibele structuur in het gebouw 
zodat de mogelijkheid bestaat om de woningen ook te verbouwen naar een nieuwe 
doelgroep. Het meest flexibel is in dit geval het toepassen van een kolomconstructie, 
maar vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is het ook mogelijk om te werken met 
meerdere kleine schijven waarbij ruimte is gelaten voor de mogelijkheid tot een 
doorbraak (fig. 12.06).

De structuur van het gebouw heeft ook invloed op de toegankelijkheid van het gebouw. 
De wens is er dan ook om het woongebouw op grond niveau te benaderen, zodat 
bewoners geen opstap hoeven te maken om de hoofdentree te benaderen. Hierbij is 
het wenselijk om vanuit de entree direct zicht en toegang te hebben tot de besloten 
binnentuin (fig. 12.07).  

12.04 Gevel
De appartementen kunnen slechts éénzijdig daglicht ontvangen, hierdoor is het van 
belang dat de ramen veel daglicht binnenlaten. De oriëntatie van het gebouw is oost-
west. Dit betekend dat de woningen alleen in de ochtend of middag daglicht in de 
woning hebben. Omdat de zon op het oosten en westen lager staat, komt de zon 
verder de woning binnen. Een overstek is dan ook niet afdoende om oververhitting 
door zonlicht te voorkomen. 

Fig. 12.06: Schets: optie structuur in alternatief plan



108

De westgevel is het meest kwetsbaar aangezien deze aan een relatief drukke weg ligt 
en hier de avondzon de woningen binnentreed. Het is dan ook aan te raden om bij deze 
gevel maatregelen te nemen die zowel qua zonwering als akoestisch element dienen. 
Één van de methodes die gebruikt kan worden is het toepassen van bladverliezende 
klimplanten die langs geleiders op bepaalde delen voor de gevel kan lopen (fig. 12.07 
en 12.08). Dit is ook één van de meest betaalbare toepassingen van een groengevel. 
Wanneer bladverliezend groen wordt gebruikt kan de zomerzon deels uit de woningen 
geweerd worden, terwijl de winterzon wel de woningen in kan komen en op deze 
manier de ruimte deels passief kan verwarmen. 

De oostgevel ligt aan de binnentuin. Hier ontvangt de gevel enkel in de ochtend 
daglicht. Vanwege het zicht op de binnentuin en omdat deze woningen minder 
gevoelig zijn voor oververhitting en geluidsoverlast, is het voor deze gevel niet direct 
nodig om deze met beplanting te bekleden (12.09). 

12.05 Installaties
De doelgroep voor deze appartementen is heterogeen en heeft daarmee verschillende 
en wisselende behoeften. Iemand die slechtziend is heeft bijvoorbeeld andere 
behoeften dan iemand die slechthorend is. Hierdoor is het belangrijk dat de woningen 
flexibel zijn voor het toevoegen van specifieke hulpmiddelen. 

Fig. 12.07: Schets: benadering gebouw - transparante entree met directe doorgang binnentuin
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Fig. 12.09: Oostgevel - uitzicht op binnentuin, meer open uitstraling 

Fig. 12.08: Westgevel - uitzicht op Bredeweg, bladverliezend groen als zon- en geluidwering
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Binnen de woning zelf kan er gedacht worden aan valsensoren of lifestyle monitoring. 
Hierbij is het wel van belang dat er afspraken gemaakt wordt op het gebied van 
navolging. Dit kan eventueel door middel van een call centre of in samenwerking met 
een zorgpartij. In het kader van preventie kan er nagedacht worden over het toepassen 
van onder andere plintverlichting, waardoor bewoners ’s nachts een verlichte route 
hebben naar het toilet. 

Om bewoners meer grip te laten krijgen op wie er toegang hebben tot de woning, 
kan een slim slot toegepast worden. Zo kunnen zij zelf doorgeven wie er toegang tot 
de woning kunnen hebben. Daarnaast moet er op het gebied van brandveiligheid 
rekening gehouden worden met de steeds kwetsbaardere doelgroep. Een groot deel 
van de bewoners is afhankelijk van een rollator of heeft andere mobiliteitsproblemen, 
waardoor de vluchtperiode van 30 minuten te kort kan zijn voor deze bewoners om 
zelfstandig buiten te komen. Ondanks dat een centraal brandalarm volgens regelgeving 
niet nodig is, is het gezien de doelgroep wel aan te raden om deze toe te passen. 

Vanwege de frequentie waarmee de bewoners gebruik maken van deze liften is één lift 
over het algemeen niet voldoende. Bij voorkeur worden er dan ook twee doorloopliften 
toegepast. Het voordeel van een doorlooplift ten opzichte van een reguliere lift is dat 
bewoners met een scootmobiel, rolstoel of rollator niet hoeven te draaien in de lift, of 
deze achteruit hoeven te verlaten. Hiermee wordt het risico op beschadiging van de 
collectieve ruimte verlaagd. Het nadeel van deze doorloopliften is echter wel dat deze 
veel ruimte vragen, waarbij er zowel voor als achter de lift voldoende ruimte moet zijn 
om deze goed te kunnen betreden en verlaten.  

Op het gebied van duurzaamheid worden zonnepanelen op het dak geplaatst en is het 
aan te raden om de keukenapparatuur in de huur mee te nemen. Inbouwapparatuur 
zorgt niet alleen voor een betere kwaliteit van de woning, maar zorgt ook dat er inzicht 
is in welk energielabel de keukenapparatuur heeft.  

12.06 Indeling
In eerste instantie is het belangrijk dat de bewoners de mogelijkheid hebben om 
bepaalde mobiliteitshulpmiddelen te kunnen gebruiken binnen het gebouw en de 
woning. Hierbij moet gedacht worden aan het gebruik van rolstoelen, rollators en 
scootmobielen. Woonkeur geeft hiervoor al verschillende richtlijnen op het gebied van 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woonruimte. 
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Bewoners die gebruik maken van een scootmobiel geven aan dat zij deze graag dicht 
bij de woning willen parkeren. Het liefst in een ruimte die zij zelf kunnen afsluiten, 
zodat zij niet bang hoeven te zijn voor vandalisme. Het kan dan ook een optie zijn om 
de berging bij de woning te plaatsen. Hierdoor ontstaat er geen verdieping die enkel 
gebruikt wordt voor bergingen, maar heeft iedereen deze berging bij de woning zelf 
(fig. 12.10). 

Binnen de woning zelf is het van belang dat de badkamer en de slaapkamer meer 
privacy hebben. De slaapkamer is dan ook bij voorkeur een aparte ruimte. Qua locatie 
is het beter om de slaapkamer en badkamer niet aan de galerij of gangzijde plaatsen, 
waarbij er mogelijkheid is voor voorbijgangers om naar binnen te kijken. In het geval 
van dit alternatief is de slaapkamer aan de buitenzijde geplaatst van het gebouw 
geplaatst en grenst deze ruimte aan het balkon. Hierdoor zullen enkel de bewoners 
van de woning zelf de slaapkamer in kunnen kijken (fig. 12.10). 

Fig. 12.11 laat een mogelijke indeling zien van het woongebouw. Door de corridor 
ontsluiting is het gebouw sterk inpandig gericht. Dit geeft ook kansen voor bewoners 
om elkaar binnen dit gebouw te spreken. Om meer connectie met de gang te krijgen 

Fig. 12.10: Schets: Indeling appartement

WOONKAMER

KEUKEN

BAD
KAMER

SLAAP
KAMER

BERGING



112

kan er een raam richting de gang geplaatst worden (fig. 12.12). Wanneer dit raam 
dicht bij de voordeur geplaatst is, kan de bewoner door dit raam ook zien wie er voor 
de deur staat. Ook kunnen bewoners persoonlijke spullen plaatsen in de vensterbank 
waardoor de gang minder anoniem wordt. 

Door de entree centraal in het gebouw te plaatsen worden de looplijnen naar zo kort 
mogelijk. Als bij deze entree extra ruimte gereserveerd wordt voor een collectieve 
ontmoetingsruimte, is deze ruimte altijd zichtbaar en gemakkelijk te vinden voor de 
bewoners. Deze collectieve ruimte zal op de begane grond ook een directe connectie 
hebben met de binnentuin. Doordat het woongebouw van figuur 12.11 is opgebroken 
en van elkaar is verschoven, wordt voorkomen dat men van één zijde van het gebouw 
volledig naar de andere kant van het gebouw kan kijken. Hiermee wordt de ervaring 
van een lange gang nog verder doorbroken. 

12.07 Spullen
Het is te adviseren om nog geen leuningen en handgrepen in de woning toe te passen. 
Het verschilt namelijk per persoon op welke hoogte deze moeten hangen om goede 
ondersteuning te bieden. Wel is het aan te raden om vooraf rekening te houden dat 
deze hulpmiddelen geplaatst gaan worden. Vooral de achterwand van een hangend 
toilet is bijvoorbeeld niet standaard berekend op extra steunbeugels waar mensen 
met het volledige gewicht op steunen. 

In de keuken is het van belang dat er geen hoge bovenkastjes worden toegepast. 
De bovenste planken zijn voor veel bewoners niet zonder opstap te bereiken. Lage 
bovenkastjes vormen nog wel een optie. 

In de collectieve ruimtes is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame 
materialen die moeilijk te beschadigen zijn. De wanden moeten bestand zijn tegen 
het mogelijke botsen met rollator, rolstoel, of scootmobiel. De vloerafwerking moet 
gemakkelijk te reinigen zijn en duidelijk communiceren hoe glad deze is. Bij voorkeur 
wordt er een vloerafwerking toegepast die niet glad is en een matte uitstraling heeft.  
Bij de woning zelf is het aan te raden om ruimte te bieden voor persoonlijke spullen. 
Hierdoor wordt de gang minder anoniem en geeft het bewoners aanspraak (fig. 12.12). 
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Fig. 12.11: Schets: mogelijke indeling woongebouw

Fig. 12.12: Schets: zicht op de gang, ruimte om identiteit te tonen



114

Schetsontwerp - Plattegrond

Fig. 12.13: Schetsontwerp - Wauben Architects
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Iteratie 1

Fig. 12.14: Iteratie 1 - Wauben Architects
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Iteratie 2

Fig. 12.15: Iteratie 2 - Wauben Architects
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Iteratie 3

Fig. 12.16: Iteratie 3 - Wauben Architects
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13.01 Introductie
Het doel van dit handboek is om ontwikkelaars en woningstichtingen beter inzicht 
te geven in de behoeften en wensen van de oudere doelgroep. Deze kennis moet 
vertaald worden naar de praktijk. Om dit te bereiken moet deze kennis direct toe te 
passen zijn tijdens de ontwikkelfase van een project. Om dit gebruik in de praktijk te 
stimuleren is er een set kaarten ontwikkeld.

13.02 Toepassing
Het doel van deze set kaarten is dat de kennis uit dit handboek direct ingezet kan 
worden in het (her)ontwikkelproces van vastgoed voor de oudere doelgroep. Deze 
kaarten zijn onderverdeeld aan de ‘Layers of Brand’. Op deze kaarten staan vragen die 
de ontwikkelaar laten nadenken over de situatie en hoe deze aansluit bij de doelgroep. 
De kaarten kunnen ingezet worden voor zowel transformatie als nieuwbouwprojecten. 
Er is bewust gekozen om geen checklist op deze kaarten te plaatsen. De kaarten dienen 
als trigger om na te denken over bepaalde thema’s en hoe deze aansluiten bij de 
doelgroep. Om zich beter in te leven bij het beantwoorden van deze vragen, kunnen 
de persona’s die ontwikkeld zijn voor sociale woningbouw doorgenomen worden. 

Elke kaart behandelt één van de zes lagen, de vragen zijn onderverdeeld op het gebied 
bruikbaarheid, sociaal contact en duurzaamheid. Hierdoor kan er onderscheid worden 
gemaakt in de prioriteiten die per project kunnen verschillen. Bijvoorbeeld, wanneer 
er een nieuw plan ontwikkeld wordt waarvoor meerdere locaties als optie dienen, kan 
de kaart ‘locatie’ gepakt worden. Hier staan verschillende vragen die de ontwikkelaar 
op empathische wijze naar deze locatie laat kijken. Wanneer er onduidelijkheid is wat 
de consequenties zijn van een bepaald antwoord, kan de theorie opgezocht worden in 
het handboek onder het hoofdstuk locatie. 

13.03 Toelichting
De ontwerptool moet gebruikt worden als aanzet tot denken, niet als afvinklijst of 
strikte set met voorwaarden. De doelgroep en de technologische ontwikkelingen 
blijven immers continu veranderen. De vragen die gesteld worden op de kaarten zijn 
ontwikkeld met de insteek dat deze de gebruiker moeten aanzetten tot bewustwording 
van mogelijke behoeftes van de bewoner. 

13.  Ontwerptool
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1. Locatie

Bruikbaarheid
• Welke basisvoorzieningen bevinden zich binnen een straal van 500 

meter van de woning?
• Op hoeveel punten moet de bewoner een drukke weg en/of onover-

zichtelijk kruispunt kruisen om bij deze basisvoorzieningen te komen?
• Hoe toegankelijk zijn de wandelpaden naar deze basisvoorzieningen?
• Welke mate van transport zijn er mogelijk vanaf deze locatie?
• Kan de bewoner gemakkelijk voor de woning in een wachtende auto 

stappen?

Sociaal contact
• Welke demografische samenstelling heeft de wijk?
• Lijkt het dagritme van de omliggende bewoners aan te sluiten bij de 

doelgroep?
• Zijn er in de naaste omgeving (radius van 500 meter) plekken waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten?
• Hoeveel van deze plekken bevinden zich buiten?
• Hoeveel van deze plekken bevinden zich inpandig?

Duurzaamheid
• Wat is/zal de oriëntatie van het gebouw zijn?
• Ervaart de locatie het hitte-eiland effect?
• Wat zijn de mogelijkheden tot het opslaan en/of afvoeren van 

overtollig regenwater?
• Zijn er kansen om de biodiversiteit te vergroten?
• In welke mate is er toegang tot natuur vanuit dit woongebouw?

Zie hoofdstuk 5 van het onderzoeksrapport

1. Locatie
Samengesteld door Marije Sanders

Fig. 13.01: Kaart Locatie uit kaartenset ontwerptool
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Het doel van dit onderzoek was om de empathische woning te vertalen naar sociale 
woningbouw. De mogelijkheid voor mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen 
zou immers niet afhankelijk mogen zijn van de financiële middelen waar iemand over 
beschikt. 

De casus van het bestaande woongebouw met 39 seniorenappartementen laat zien 
dat er op ruimtelijk vlak grote verbeteringen te realiseren zijn voor de leefomgeving. 
Met name op het gebied van de structuur van het gebouw, de gevel van het gebouw 
en de installaties in het gebouw zijn problemen geconstateerd. De toegankelijkheid tot 
het gebouw en de binnentuin laten onder andere te wensen over en ook de ruimtes 
binnen de appartementen zijn niet allemaal toegankelijk voor mensen afhankelijk van 
een rollator of rolstoel. Het aanpassen van deze aspecten is kostbaar en in sommige 
gevallen niet volledig te verhelpen. De toegankelijkheid tot het gebouw is bijvoorbeeld 
op te lossen met een lift, echter, dit zal nooit dezelfde mate van gebruiksgemak 
opleveren als een entree op de begane grond.  

Het schetsontwerp van de architect toont ook ruimte voor verbetering. In geval van het 
schetsontwerp is het gebouw namelijk weer een halve verdieping opgetild, waardoor 
problemen met toegankelijkheid optreden. Ondanks dat bewoners nu met een lift 
deze halve verdieping op kunnen komen blijft het gebruiksgemak lager dan wanneer 
de entree op de begane grond gesitueerd is. Daarnaast blijft de binnentuin hiermee 
minder toegankelijk. De appartementen zijn smal en diep, waardoor daglichttoetreding 
moeizamer wordt. De gekozen structuur zorg wel voor vrije indeelbaarheid tussen 
twee appartementen, wat voor meer flexibiliteit voor de toekomst zorgt. 

Ontwikkelaars die gebruik willen maken van de voorziene informatie van dit rapport, 
zullen zich er altijd bewust van moeten zijn dat dé senior niet bestaat, waardoor het van 
belang blijft om de gebruiker te betrekken in het ontwerpproces. Dit kan bijvoorbeeld 
door middel van een woonwensenonderzoek dat bij dit onderzoek ook is toegepast. 

Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met Woningstichting Domus. Enkele 
onderzoeksresultaten zullen dan ook enkel specifiek voor woningstichtingen in 
Limburg gelden. Onder andere de interviews, deze zijn met de huidige bewoners van de 
Bredestaete, Oranjestaete en Lindenstaete gehouden. Aangezien de doelgroep sterk 
heterogeen is en regionale aspecten van invloed kunnen zijn op de resultaten moet 
men zich bewust zijn dat de resultaten van de interviews niet generiek toepasbaar 

14. Discussie
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zijn. Daarnaast is de richting van het onderzoek gespecificeerd door de drie leidende 
principes van Woningstichting Domus. Hierdoor zijn de resultaten uit dit onderzoek 
ook meer georiënteerd richting betaalbaarheid, ecologische duurzaamheid en het 
stimuleren van sociaal contact.  

Er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar de consequenties van 
ontwerpbeslissingen. Ondanks dat er evidence based ontwerpprincipes zijn 
toegepast, zijn er ook een aantal hypotheses in het ontwerp opgenomen. Voor 
een vervolgonderzoek zal het dan ook interessant zijn om op langere termijn 
gebruikerstevredenheid te toetsen. 
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A - Interviews bewoners

• Themalijst Interview
• Uitgewerkte interviews
• Ontwikkeling persona’s

137



Introductie
wie ben ik? 
wat kom ik doen?
heeft u bezwaar als ik het gesprek opneem?
doel: inzicht krijgen in woonwensen van senioren -> welke behoeftes heeft u?
werkwijze: gespreksmatig verschillende thema's bespreken

Persoon
Interview Observeren/opvallend
hoe heet u? orientatie woning
wat is uw leeftijd? op welke verdieping bevindt de woning zich
met wie woont u hier? hoe beweegt de geinterviewde zich door de ruimte
sinds wanneer woont u hier? hoe is de woning ingericht (gebruikt)? 
heeft u hiervoor ook in Roermond gewoond?
waarom bent u hier komen wonen?

Technologie
Interview Observeren/opvallend
wie benadert u als er iets kapot is? welke technologie heeft deze persoon in huis?
Hoe tevreden bent u met de huidige technologie in uw woning? welke hulpmiddelen zijn aanwezig? (alarmering, steunen, e.d.)

Zelfredzaamheid/thuisgevoel
Interview Observeren/opvallend
hoe vaak heeft u contact met uw buren? Hoe ervaart u dat? is bewoner blij met inrichting?
hoe vaak nodigt u mensen uit bij u thuis? Waarom wel/niet? haalt bewoner dingen aan uit het interieur waar ze blij mee zijn?
wat doet u zoal in een gemiddelde week?
welke hobbies voert u graag uit? Heeft u hier ruimte voor?
hoe vaak komt de thuiszorg langs?
welke werkzaamheden verricht de thuiszorg?
hoe ervaart u deze hulp?
hoe vaak kookt u zelf/ doet u zelf de was/ …
hoe vaak doet u zelfstandig te boodschappen? (Wie helpt?)

Betaalbaarheid
Interview Observeren/opvallend

geen directe vragen over kosten huur
noteren wanneer betaalbaarheid wordt aangehaald

Duurzaamheid
Interview Observeren/opvallend
hoe ervaart u het klimaat in de woning? wat is het huidige klimaat in de woning? (warm/koud/e.d.)
hoe belangrijk vindt u het dat de woning duurzaam is? aanwezigheid ventilatoren/extra kachels

hoe is de lichtinval?
staat er verlichting aan?

Veiligheid
Interview Observeren/opvallend
bent u wel eens gevallen in uw eigen woning? hoe wordt de deur opengedaan -> staat de deur al open?
bent u bang om te vallen binnen uw eigen woning? hoe beweegt de bewoner door de woning?
hoe veilig voelt u zich in uw eigen woning? zijn er aanpassingen in de woning gedaan voor veiligheid?
hoe veilig voelt u zich in uw eigen woongebouw?
hoe veilig voelt u zich in deze wijk?

Themalijst interview



Deelnemers:  A1 + A2

  Straatzijde (2 zijdig), tweede verdieping
  Meneer beweegt makkelijk, mevrouw volledig afhankelijk van rollator
  Indeling is ruim opgezet zodat ze overal kan komen met de rollator
Hulpmiddelen: Rollator, rolstoel, sta-op-stoel, stoel met wielen voor mevrouw, 
Aanwezige technologie: Tv in kast, VHS, Stereo, mobiele telefoon (geen smartphone), intercom met camera 
  (zelfde als aan de Bredeweg), Vaste telefoon met snoer, Huistelefoon zonder snoer, huisalarmering, internet

  
Ik begin eerst met wat algemene vragen, als eerst mag ik uw naam noteren?
Dat is Brouwer
En ik wel jaar bent u geboren?
3-2-1931 (86 jaar)
En sinds wanneer woont u hier?
1912…
Zei ik 1912? Ik bedoel 2012, in maart.
Ah! Ik begreep het al niet zo goed. U woont hier momenteel samen met uw vrouw?
Ja
En hoe bevalt dat?
eh… Joah, dat is toch… in het begin had ik toch wel een beetje moeite om hier te wennen, maar ehm… allengs, door de loop van de jaren… we 
moeten wel he?
Ja, want wat is de reden dat u hier bent komen wonen?
Mijn vrouw…die heeft meer hulp nodig
We zijn onder andere ook benieuwd naar de technologie die u onder andere gebruikt, kunt u mij vertellen wat u allemaal in huis heeft?
Aan hulpmiddelen, of…?
Allebei, zowel de tv en telefoon, als de hulpmiddelen. Hebt u bijvoorbeeld internet?
Jaa… daar maak ik ook wel regelmatig gebruik van
En ik zie nog een video recorder staan…
Jaaa… die doe ik niet weg! Toch wel interessant dan he. En het komt weer allemaal terug he? De langspeelplaten zijn weer in de opmars he? En 
onlangs hoorde ik nog van de cassetterecorder, die komt weer. Dus wie wat bewaard…
Bent u op dit moment tevreden met de technologie die u op dit moment gebruikt?
Jaa, daar ben ik wel tevreden over. 
Ook over bijvoorbeeld de intercom?
Jaa, die werkt prima. Is onlangs ook weer opgeslagen in de prijs, behoorlijk! Daar zijn ze ook wel he…? Tegenwoordig is dat maar normaal he? 
Alles wordt duurder.
Weet u Domus dan wel goed te bereiken wanneer er iets kapot is?
Jawel, alleen de afwerking, daar heb ik dan toch wel een beetje problemen mee. Als ik dan bijvoorbeeld bel, en dat heb ik dan een paar weken 
geleden gedaan. Want in de douche, als ik daar gedoucht wordt, daarna, dan hangt daar een hele rioollucht. En dat komt dan door dat putje van 
het riool. Dat heb ik doorgegeven en dan verder niks meer. 
Dus vooral de terugkoppeling ervaart u als vervelend?
Jaa. En dat heb ik al een paar jaar geleden ook, de ruimtes beneden, de openbare ruimtes, die worden slecht onderhouden, met poetsen en-
zovoort. Heb ik al meerdere malen aangegeven, maar dat is dan een langslepende zaak voordat daar eens aandacht aan wordt besteed. Ik vind, 
mijn woongenot, daar hoort dat ook bij. De ingang en zoiets. 
U gaf al aan dat u hier bent komen wonen omdat uw vrouw meer hulp nodig heeft, wat doet de thuiszorg hier zoal?
Die verzorging van de vrouw is dus: van ’s morgens, aankleden en de benen verzorgen, en dan ’s avonds ook weer. En dan voor mij, 24 uur per 
dag, ben ik de mantelzorger. 
Dus u levert zelf ook nog veel zorg, wat fijn dat u dat zo samen nog kan doen. 
Ja, ik kan dat nog.
En krijgt u verder ook nog andere hulp in het huishouden? Zoals met schoonmaken?
Dat doen wij particulier. Die komen één keer in de week, voor de grote poets. 
Altijd fijn als iemand komt helpen. Hebt u daarnaast ook goed contact met de bewoners in het gebouw? 
Jawel, maar niet in het overdreven. Gewoon zo met bewoners onder elkaar, goede dag enzo. Maar geen koffie uurtje ofzo. 
Maakt u dan wel graag gebruik van de activiteiten die worden gehouden in Roncalli?
Weinig, weinig. Kienen zijn we niet zo voor. Daar moet je voor in de wieg gelegd zijn he? En dan, vrijdag ’s middags is er dan wel een middag met 
muziek, maar dan hebben wij de poetshulp hier. Dan zijn er nog wel meer activiteiten die nog wel, met kerst en met nieuwjaar enzo. Die ons ook 
wel aanstaan, die bezoeken we ook wel. Maar voor de rest, wonen we hier en zijn we meer op ons zelf. Dat komt ook omdat we samen zijn he? 
Als je alleen bent dan heb je hier meer behoefte aan. 
Dat is inderdaad fijn dat u elkaar nog heeft. Hoe vaak hebt u daarnaast nog contact met familie?
Regelmatig, voor zo ver ze er nog zijn natuurlijk. Want mijn vrouw is van haar kant de laatste in de familie, en dat is bij mij ook. Maar nog wel zo als 
neven en nichten en zo, dat nog wel. 
Zou u een omschrijving kunnen geven van hoe een gemiddelde week er voor u uitziet?
Nou ja, wat doe ik zo al? Ik heb altijd wel iets te doen, ik verveel me nooit. En dat komt onder andere omdat ik ook de zorg grotendeels op mij 
neem, en zoals de boodschappen en de was. Ja, ik krijg mijn weken zo wel om. 

Interviews Bewoners



Want u doet dat allemaal nog zelf?
ja, jawel. 
Heeft u daarnaast nog hobby’s?
Dat is hier moeilijk uitvoerbaar.
Waarom is dat moeilijk uitvoerbaar?
Nee, niet genoeg ruimte. Iemand voor te kaarten ofzo, daar ben ik niet zo van. Maar ik lees veel, als ik de tijd heb, zoals tijdschriften en de kranten. 
Dat doe ik goed bijhouden. En het nieuws ook op televisie, en de programma’s die mij bevallen. Zo houdt ik mij wel bezig. 
En welke hobby’s zijn dat die u graag had willen uitvoeren?
Jaa… dan kan ik dat wel omschrijven, maar dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Daar kan ik dan toch niet meer op terugvallen…
Dat is wel heel jammer… Maar u bent gelukkig nog wel heel zelfstandig gaf u net aan. Waar eet u uw maaltijden?
Ja, wij laten wel maaltijden komen.
Via Roncalli?
Nee, van een ander. Op zondagmiddag gaan we wel in het restaurant zitten eten. 
Heeft u verder nog vaste bezigheden in de week?
De boodschappen, die doe ik op vrijdagochtend, en de thuishulp (schoonmaak) die is er op vrijdag door de dag. In dat gedeelte doe ik de bood-
schappen.
Hoe ervaart u het klimaat in de woning?
Wel goed, maar wel uitzonderlijk droog. Komt waarschijnlijk door de bouwmethodes, met die stenen en zo. Ik houd het wel goed in de gaten, heb 
wel overal wat bakjes water staan en zo. Maareh… dat is eigenlijk wel een kenmerk van deze woningen hier dat ze toch wel erg droog zijn. Dat 
is ook wel op het lichaamsgesteldheid heeft dat ook wel zijn uitwerking. Ik heb zelf ook een hygrometer en zo kan ik het zelf wel een beetje in de 
gaten houden. 
Hebt u het idee dat Domus duurzamer moet zijn? Dat ze zich meer bezig moeten houden met energiezuinigheid?
Nou, nee, wat dat betreft niet. Zoals de verwarming enzo, dat klopt eigenlijk wel, het is dubbel glas. Geen tocht, dat kun je zelf eigenlijk regelen 
he? Nee, dus, ik doe dat toch zelf wel, de lucht en zo. Ik houd dat zelf altijd wel een beetje in de gaten. 
Hebt u in het verleden wel eens meegemaakt dat uzelf of uw vrouw is gevallen? 
Ja, al twee keer, dat de vrouw is gevallen. Sindsdien hebben we de alarmering ingeschakeld (wijst naar alarmering apparaat). Zo kan ik toch met 
een rustiger geweten boodschappen doen en dergelijke. Als de vrouw hulp nodig heeft kan ze dat zelf aangeven. 
Bent u daar op dit moment nog bang voor?
Dat alarm geeft toch wel enige mate van rust. Het kan nog altijd voorkomen dat ze valt of het een of het ander, maar dan heeft ze in ieder geval die 
alarmering bij de hand. En ik ben toch niet, dat je zegt, de hele dag weg. Hooguit een paar uren ofzo.
En voelt u zich verder veilig in uw eigen woning?
Jaa, jaa, ik voel mij wel veilig. Ook omdat we samen zijn hoor, dat ook. Dat scheelt een hele hoop he?
U maakt zich geen zorgen dat hier ongure types rondlopen?
Dat wel, ja, dat wel. We wonen dicht bij volksbuurten enzo he, dan krijg je dat vanzelf. Jaa, dan zie je toch wel verschillende keren de politieauto’s 
voorbij komen, zowel overdag als ’s nachts. Dan hoor je ze wel. En de scholen he? Die brengen ook wel de nodige hinder mee. Aan alle kanten die 
scholen he? Min of meer, de hele buurt zo he? Die brengen toch wel een soort, met feesten en zo op die scholen en zo. Maar ja dan denken wij, 
het is maar voor de ochtend, of de middag, ach ja. En ze beginnen ook al vroeg met vuurwerk op die school daar. Daar moet eigenlijk de school op 
letten he? Eigenlijk wel he? Maar ja. Op zich voelen we ons toch wel heel veilig. Vooral omdat we ook wat hoger zitten he? Ik zou nog wel hoger 
willen zitten ja. Ik ben iemand die goed van zich af moet kunnen kijken. 
Hebt u eventueel nog een idee waar u nog hulp bij zou willen krijgen?
Nou, nee, ik denk dat dit toch wel voldoende is zo he? Zo komen wij wel goed mee rond. 
U zit inmiddels wel op uw plek hier?
Joah, joah. Alhoewel, ik zou nog wel graag een keer willen verhuizen, maar ja… de vrouw is er niet voor. 
Waar zou u dan heen willen verhuizen?
Ik zou dan toch wel, hier in de buurt, bij het ziekenhuis. Daar is ook nog een flatgebouw, dat is eigenlijk, Roncalli heeft daar ook wel een gedeelte in 
beheer. En dat was in de tijd dat wij hier zijn gekomen, daar zijn wij in gepusht in der tijd, omdat het nodig was. En toen hadden we de keuze in dat 
flatgebouw tegenover het ziekenhuis of hier. En toen moesten we in een hele korte tijd besluiten wat we gingen doen. En toen zijn we min of meer, 
een beetje, hier terecht gekomen. Met een beetje zachte dwang, besloten om hier te wonen. In de eerste week, ik zeg tegen mijn vrouw: weet je 
wat we doen? We pakken alles weer in en gaan gewoon weer terug naar ons eigen huis. Dat huis was nog niet verkocht, dus die mogelijkheid zat 
er gewoon nog in. Ik had het nog gedaan ook…
Van wie voelde u die druk om te verhuizen?
Jaa… om hier te wonen? Dat was indertijd een adviseur, de heer Boonen was dat. Dat werd dan volgens hem hoog tijd dat we eens gingen 
verhuizen. 
Was dit vanuit Domus?
Nee, Domus kwam toen nog niet te pas. Die doet alleen de woningen regelen. Die man was van Proteion. Maar we kwamen wel uit Wessen, maar 
die kwam wel meerdere keren op bezoek. Om de zaak voor te bereiden.
Wat voor woning had u hiervoor?
Een bungalow, alles lekker gelijkvloers. Dus we hadden niet zo nodig de haast om te vertrekken. Ook voor het verhuizen ging het eigenlijk nog vrij 
makkelijk. Maar de toestand van de vrouw, ze heeft meerdere operaties moeten ondergaan he? En alles en alles, toen werd toch maar besloten 
om dat toch maar te doen. Ook in verband met de leeftijd en alles he? Want met dat opschieten… Ik ben toch al 86 he?
Waarom denkt u dat die andere flat beter is als deze?
Ja, die is groter, en die heeft een slaapkamer meer, en dat ontbreekt hier. 
Dus vooral de ruimte spreekt u meer aan?
Ja, daar kan ik bijvoorbeeld ook weer terugvallen op een of andere hobby.
En welke hobby’s zijn dat dan?
… (lacht)…. Jij probeert het toch he? Maar ik laat het niet los!



Ik ben nu inderdaad erg benieuwd! Ik verwacht nu een enorme treinverzameling of iets dergelijks…
Ja! Die had ik! Daar had ik een aparte kamer voor.
Ik had een oudoom, en die had ook een kamer voor zijn treinverzameling. Ik vond het zo mooi zoals die stadjes gemaakt werden. 
Jaaa, daar had ik een hele kamer voor ingericht. En dat was dan echt een mooie hobby. Dat knutselen ja! En alle materialen heb ik nog, links en 
rechts opgesteld. Ik heb beneden nog een garage, daar heb ik ook wat staan. En dan heb ik het maar gewoon achter de deur staan hier (laat tre-
intjes verzameling zien). Op zich was het toch wel een vrij kostbare hobby. Maar ja, dat kan dus hier niet. Dus dat gemis van die ene slaapkamer, 
achteraf had ik toch moeten besluiten voor ietsjes groter te gaan. Eenpersoons is dit eigenlijk prima, en er zitten ook veel eenpersoons. En de 
laatste tijd ben ik mij toch wel een beetje zorgen aan het maken. Want u zegt wel dat er een grote vraag is naar deze woningen, dan schijnbaar. 
Maar ook een tijd terug was dat eigenlijk niet het geval. En toen werd ik eigenlijk wel bang dat Domus de woningen niet leeg wil laten liggen, en dat 
er dan maar iedereen er in komt. 
U vindt het wel heel fijn dat dit gebouw specifiek voor senioren is?
Ja, en dat moet het ook wel blijven ook. Anders wordt het toch wel een beetje…. En daar heb ik wel een beetje vrees voor… ja.
U bent geen voorstander van het mengen van leeftijden?
Nee. Het is er voor gebouwd, de voorzieningen zijn er ook voor. Dan moet het ook maar die bestemming houden. En niet maar Jan en alleman, 
die eigenlijk helemaal geen zorg nodig hebben, die zitten hier ook diversen. En dan vind ik dat eigenlijk, als er dan een grote vraag is naar die 
woningen, dan moeten ze die mensen voor laten gaan. 
Dus u vindt dat mensen die geen zorgvraag hebben eigenlijk niet in deze woningen hoeven te zitten?
Nee, die kunnen thuis ook… ze zeggen ook, je moet thuisblijven. Laten ze maar eerst de zorgbehoevenden voor laten gaan. 
Vindt u het dan vooral belangrijk dat mensen met een zorgvraag een plekje hebben? Of vindt u het fijner dat u met meer gelijkgestemden 
in deze woningen woont?
Ook, ook. Het moet niet zo gemêleerd worden, zodanig, dat de leeftijdsverschil heel groot. Nu gaan wij dat waarschijnlijk niet meer meemaken… 
nee, maar dat blijft. En dat is toch he? Behoefte aan gelijksoortige. Tegenwoordig zeggen ze ook wel, met jongeren en zo, dan kunnen beide 
partijen elkaar helpen en zo. Maar daar ben ik toch geen voorstander van. Jaa… ja… dus. Laat het ons maar bij een… ja, verzorgingstehuis is het 
niet echt he? Maar zo… 
Vanwege de locatie bij Roncalli ook?
Jaa, al zijn die tegenwoordig ook weer alles terug aan het draaien ook he?
Ja? Wat bedoelt u daar precies mee?
Er was altijd twee keer per dag warm eten, met een restaurant. En dat was goed, het eten was ook goed. Werd daar ook gewoon bereid. En nu 
wordt alles gewoon aangevoerd, één keer per dag. Ook op zondag. Op zondag avond kon je ook om 5 uur eten, zondagsavonds om 5 uur vonden 
wij een leukere tijd voor te eten. Nu kan dat alleen ’s middags. Nou moet je om 12 uur beneden zijn. Ook hier met de verzorging, die moet wel op 
tijd zijn, anders loopt alles in de war. Jaa, jaa. Je moet wat dat betreft altijd kijken hoe laat het is. Daarom laten wij het eten ook hier komen, dat 
komt 1 keer in de week en dan kunnen wij eten wanneer het ons uitkomt. Daar houdt ik dan toch van he?
U bent wel tevreden over de zorg die Proteion levert?
… Daar valt ook wel eens wat commentaar op te leveren ook wel. Wat betreft…. Ze hebben waarschijnlijk te weinig personeel, zoals overal. En 
dan komt het wel voor dat je heel dikwijls andere verzorgenden komen. Dat is ook niet prettig he? Een klein groepje dat regelmatig komt is toch 
wat prettiger. Laatste tijd valt het ook wel mee hoor. 
Want u gaf al aan, ze komen meerdere keren op een dag?
Ja, twee keer he? ’s Ochtends en ’s avonds. De vrouw dus aan en uitkleden, en de benen moeten bij haar verzorgd worden. 
Echt de fysieke zorg die voor u ook te zwaar wordt?
Ja, de leeftijd begint ook een rol te spelen he? Maar ik probeer alles toch in goede banen te leiden. 
Het ziet er allemaal ook netjes uit in huis, alsof u alles goed onder controle heeft
Dank u wel! Daar ben ik ook wel van he, dat alles een beetje toonbaar is. 
Ik zie dat u twee verschillende telefoons heeft (1 met snoer en grote knoppen, 1 losse met kleine knoppen), heeft dat een reden?
Dat is nog wel eens handig voor haar, voor als ik even weg ben voor de boodschappen of iets. Dan kan ik haar die telefoon geven. Dan function-
eert dat ook he. En die andere telefoon, tja, die is gewoon meegekomen he? Is ook wel makkelijk. En het kan zo he? Dan laat ik dat ook maar 
staan ook he. Dat is dan makkelijk he? 
Een soort mobiele telefoon voor in huis?
Ja!
Maakt u ook gebruik van een mobiele telefoon?
Ook weinig. Omdat ik dus ook niet in die situatie kom dat ik lang weg ben he? Dus daar wordt ook weinig gebruik van gemaakt. Ik heb dus niet 
zo’n ehm… zo’n… ipad. Wie mij dan moet bellen, die belt maar een keer terug als ik weer hier ben. 
Ik heb al heel wat vragen beantwoord van mijn lijstje, heeft u zelf nog iets wat u wilt aandragen. 
Nou, nou ja, ik weet niet hoe dat zit… maar die Domus, die schijnt nogal goed in de financiën te zitten. Want wat ze hier allemaal gedaan hebben 
met de parkeerplaatsen hier buiten en zo. En ook dat groen en zo. Dat is allemaal wel mooi… maar ik vraag me wel af of dat straks wel goed 
onderhouden wordt enzovoorts. 
U vindt het belangrijk dat het netjes blijft?
Ja, ik betaal er ook voor he? Dan wil ik wel dat alles netjes blijft. Nou ja… 
Net als dat u aangaf dat de gangen nog wel wat netter mogen zijn?
Ja, ja, ik vind dat dat in orde moet zijn. 
Vindt u dat er dan veel rommel in de gangen overblijft? Of ziet het er nalatig uit?
Ook wel, ook wel. Mensen blijven toch altijd wel zo (maakt wegwerp beweging)… dingen van zich afgooien he? Nou ja, dat wordt dan wel op-
geruimd. Maar het kan ook nog wel een tijdje liggen. En het poetsen, heb ik dan wel eens aangegeven, die komen dan met een soortement van… 
dweil… en daar doen ze dan het hele gebouw mee… jaa…. En dan vindt ik dat niet echt schoonmaken… in mijn ogen. 
Heeft u daarom ook een particuliere hulp?
Nou ja, dat is aan ons zelf he? Daar heeft Domus niks… Als ik hier binnenkom en dan…. Er ligt van alles, dan stoort mij dat. En dan denk ik 
altijd…. In de hal, dan ligt het helemaal vol bladeren. En dan wordt dat weggehaald, maar dan liggen er voor de deur nog een hele berg bladeren. 



Dan denk ik… 1 keer open en alles is weer binnen. Dan denk ik, haal dat daar buiten dan ook even weg he? Dan is het in een keer opgelost. 
Even iets verder kijken…Dan de neus lang is inderdaad. Het schijnt allemaal aan tijd gebonden te zijn, en dan blijft het allemaal achterwege. 
Merkt u dat er meer mensen zijn die hier opmerkingen over maken?
Jawel, jawel, in de wandelgangen hoor je daar wel eens van. En ook over de rioollucht in de badkamer. Dat hoor ik wel van meerdere mensen… 
Dus dat is niet alleen hier… dat schijnt door het hele gebouw te zijn. Dat is tijdelijk dan… na het douchen. Zelf maak ik alles, en het putje en-
zovoorts schoon. En dan valt het weer even mee. Maar dan na het douchen… nou! Nou! Dat moet ergens in het gebouw een verstopping zitten 
of iets. Dat zou kunnen. Of in dat putje, zit ook zo’n binnenputje, dat begint ook poreus te worden. Kan ook zijn dat daarlangs die geur langs kan 
komen. Het kan maar zo een kleinigheid zijn… hoeft niet meteen het hele gebouw voor op zijn kop gezet te worden. En als dat dan verholpen is, 
dan draagt dat ook weer bij aan het woongenot. 
Ja, ervaart u de woning als groot genoeg? Kan uw vrouw de ruimte bijvoorbeeld nog goed door met de rollator?
Jawel, dat is er wel ja. Dat ligt ook aan jezelf he? Je moet niet alles zodanig op elkaar stapelen dat er geen ruimte meer is. Nou ja, en dan denken 
wij onze tijd hier wel uit te zingen. 
Ik zie dat u hier nog een ventilator heeft staan, wordt het hier regelmatig te warm?
Het valt hier mee… het valt eigenlijk wel mee. Er zijn mensen, die zitten gelijk daar op die zonkant, die hebben de hele middag de zon. Die klagen 
wel eens van de warmte. Maar hier valt het eigenlijk wel mee. Want hier komt de zon op, kunnen we gebruik maken van het balkon, doen we in de 
zomer ook veel. En dan draait de zon naar daar, en dan hebben wij er dus minder last van. Ze noemen dit ook wel het mooiste appartement!
Ik zie ook dat u de geraniums nog hebt bloeien op het balkon, die doen het nog goed?!
Ja he? Nu heb ik ze wel, met een beetje nachtvorst, doe ik ze met een paar kranten een beetje inpakken. Maar zoals nu, de tijd schiet alweer op, 
dan is het ook wel weer afgelopen he? Nu maak ik mij er niet meer zo druk om. 
En maakt u met uw groene vingers ook wel eens gebruik van de binnentuin?
Zo af en toe, maar niet veel. Het is een mooie plek, daar gaat het niet om. Maar wij zitten in de zomer hier op het balkon eigenlijk ook wel… en we 
zijn nou eenmaal van ons eigen niet zo dat we de hele dag iemand om ons heen hoeven te hebben om te kwebbelen. Dat is persoonlijk he? En op 
die manier krijgen we de week wel om. Of nog, de week VLIEGT voorbij. Die zijn zo weer om…
Ja, we gaan nu alweer naar de kerstdagen toe, is het jaar alweer bijna voorbij…
Daarom he? En ik denk, dan zitten we hier al 5, 6 jaar. Dusse, de tijd gaat inderdaad snel. 
Hoe heeft u die jaren ervaren?
Joawel, we redden ons aardig. Maar ik zeg er altijd bij, we moeten wel. Als dit nog niet nodig was geweest, waren we echt nog niet gekomen he. 
Daar had ik de ruimte en de tuin enzovoorts. Maarja, daar moet je dan maar overheen stappen he?
U mocht graag tuinieren?
Ja ja! (Lacht). Jaja. En de vrouw is ook wat dat betreft wel van de bloemen enzovoorts. Maar zoals die (wijst naar bosje bloemen op de kast (zien 
er nog fris uit)), die zijn aan vervanging toe. Maareh, ja, morgen komen er weer nieuwe voor. Ik haal elke week een bosje bloemen. En zo komen 
we hier wel de tijd door.
Dat doet mij trouwens nog denken, gebruikt u de keuken zelf ook nog wel eens? Kookt u nog wel eens zelf?
Ja zo af en toe he? Als ik denk, nu zal ik dat toch wel eens graag eten, dan doe ik het zelf. De mogelijkheid is er, niet uitgebreid, maar het is er. 
Ja, en u gaf al aan dat u ook nog zelf wast en het huis schoonmaakt, u bent nog erg zelfstandig. 
Ja ja, en zoals strijken en zo, wat dan niet direct opgevouwen kan worden, want dat is tegenwoordig he, dat is een stuk makkelijker. Maar wat dan 
wel gestreken moet worden, dat gaat dan op de makkelijke tour. Wat echt gestreken moet worden, dat neemt de hulp dan mee, en dan strijkt ze 
het voor ons. 
Tegenwoordig hoeft veel kleding ook niet meer gestreken te worden he? Het kreukelt allemaal een stuk minder. 
(lacht). Hoor ik wel meer hoor, ik in de familie nog. Het leven is makkelijker geworden he? Ook met de hulpmiddelen ook he. En het wordt altijd 
makkelijker he? Dat zal altijd zo blijven. Maar er zijn ook dingen die ons boven de pet gaan groeien he? Want ik ga bijvoorbeeld altijd pinnen op het 
ziekenhuis, beetje veiliger, en dichtbij. En dat was altijd goed. Maar opeens, deze week, was het hele pin gebeuren was opeens helemaal veran-
derd. Nou moet het allemaal uitgebreider ingegeven worden. En dan denk ik: waarom moet dat? Nu moet je allemaal aangeven, welke bedragen, 
nou ja, dat moet altijd. Maar nu ook welke briefjes enzovoort en dit en dit en dat. Vroeger gaf je aan, zoveel geld, bon erbij, en klaar! En nu opeens 
sta ik er voor dat scherm, en een man of 3 achter mij. En dan denk ik, wat moet ik nu allemaal? En dan worden ze ongeduldig…
Nooit druk maken om wat andere mensen denken, lekker de tijd nemen. 
Dat heb ik ook wel over mij. Maar toch vooral he, de eerste keer, dat is toch weer even wennen. 
Wel fijn dat u bij het ziekenhuis kunt pinnen. 
Ja, dat is hier in de buurt he? Voor de bank moet je in Roermond zelf zijn he? En dat wordt ook minder, de Rabobank zelf is ook naar Herten toe 
verhuisd he? Er is in Roermond nog wel een filiaal, maar dat wordt ook beperkt he? 
Hebt u verder wel het idee dat alles wat u nodig heeft hier in de buurt te vinden is? Als winkels en dergelijke?
Joah, redelijk, laten we het zo zeggen. De Plus heb ik dan nog wel in de buurt hier, maar een beetje meer uitgebreider was toch wel… nou ja, als 
je verder nog het een of ander nodig hebt, ben je toch aangewezen op Roermond zelf he?
Gaat u daar nog regelmatig heen?
Nou, dat valt ook nog wel mee. Kleding en dergelijke laten wij bezorgen, voor de vrouw voornamelijk. Dat wordt dan besteld en dan wordt het aan 
huis geleverd. Dat is wel makkelijk. Voor mijzelf ga ik nog wel eens Roermond in. Dat is dan makkelijk he? Als die mogelijkheid er is, dan maken 
wij er gebruik van. 

U heeft inmiddels alle vragen wel beantwoord. Heel erg bedankt voor uw tijd en alle antwoorden. Dan wens ik u nog een fijne middag.



Deelnemers:  B1+B2

  Penthouse (Groot appartement) – Uitkijkend over binnentuin
  Meneer is mobiel, mevrouw heeft een hersenbloeding gehad waardoor ze halfzijdig verlamd is. Het gehoor van mevrouw  
  is slecht en ze zit in een beginstadium van dementie, ook heeft zij de ziekte van Bell. Meneer is de mantelzorger van  
  mevrouw. Mevrouw doet met tussenpozen een dutje, maar neemt soms deel in het gesprek. 
  Indeling is ruim opgezet, er ligt tapijt in de woonkamer, met hierop enkele vloerkleden.  
Hulpmiddelen: Meneer: Geen
  Mevrouw: Electrische rolstoel, gehoorapparaat (met afstandbediening), tillift, driepoot
Aanwezige technologie: o.a. Laptop, Internet, Smartphone 
  
Ik zal beginnen met vertellen wie ik ben, ik ben Marije ik ben bezig met een onderzoek aan de Technische Universiteit over ouderen-
huisvesting. Dit die ik voor Woningstichting Domus, Domus wil goede huisvesting voor ouderen kunnen bieden. Ze hebben aan mij 
gevraagd of ik ook in gesprek wil gaan met de bewoners om te kijken hoe ze op dit moment de woning ervaren. 
Nou ja, voor ons is het in ieder geval bittere noodzaak he? Dat we hier zitten. Noodgevallen. Omdat je hier de verzorging hebt, en dat je dan toch 
zo lang mogelijk bij elkaar wilt blijven, hebben we dit gekozen. Anders had ik nog alleen in Linne gewoond, en dan had de vrouw hier of daar in een 
verpleeghuis gezeten… Dat is niet zo leuk he? Nu kunnen we nog bij elkaar zijn. Wij zitten nou… in november zitten we hier al 4 jaar. 2013 is het 
gebeurd, heeft die vrouw de hersenbloeding gehad. Eerst nog een poos revalideren, maar op een gegeven moment, als je dan uitgerevalideerd 
bent, dan zeggen ze: “waar wil je naar toe?”. Tja, waar wil je naar toe? We willen gewoon naar huis, maar dat kan niet. Maar ja…Zijn ze eigenlijk 
aan het zoeken gegaan, vragen ze: welke richting wil je? En omdat we in Linne woonden, wil je niet richting Weert ofzo, dus meer richting Herten 
of Zwaag ofzo. En toen werden we gebeld, ja, die man die daar over ging, die is weg… maar die… ik weet niet meer hoe hij heet. Die belde mij op, 
die zegt: er komt een appartement vrij daar en daar. En toen zijn we dus hier gaan kijken he? Wat uitzicht betreft enzo is het wel leuk, en het is ook 
wel groot genoeg, daar niet van. Toen hebben we dat gedaan natuurlijk. Het liefst hadden we in Linne blijven wonen, bij je eigen. Maar je kunt niet 
meer naar boven toe, de vrouw kan sowieso niet lopen, die is half verlamt. Dat is… dat is toch een flinke klap geweest. 
Wat naar dat u om zo’n reden heeft moeten verhuizen. 
Ja, dat is toch moeilijk…
Ja… U heeft zo al een heel aantal vragen beantwoord zonder dat ik er een vraag over heb hoeven stellen. Ik begin normaal ook met wat 
algemene vragen, zoals welke leeftijd heeft u?
Wij zijn 78, of ja, ik word nog 78. Mijn vrouw is van 1940 en ik ben van 1939. Ik dacht al bij mijn eigen… Ik zei tegen mijn dochter: die juffrouw die 
komt, waarom weet ik eigenlijk niet precies (lacht). Maar ja, het appartement is in principe mooi, maar de reden waarom… qua appartementen, 
wij zitten dan hier beter. Maar de buurman, die kijkt weer tegen de binnenmuur aan, die heeft niet zo’n mooi uitzicht. En nu heb ik me wel eens 
laten vertellen, dat gebouw (Wijst naar Lindelaan) daar wonen op twee verdiepingen wat gasten… begeleid wonen… weet u daarvan? De rest is 
gesloten afdeling, en dan daarboven die penthouses. Dit gebouw, dat is gewoon aanleunwoningen, appartementen, zelfstandig wonen. Tevens, 
zijn er verschillende bij, die van Proteion de zorg hebben. 
Klopt ja, ontvangt u zelf ook zorg van Proteion?
Ja, wij ontvangen ook zorg van Proteion. Want de vrouw, die komen ze eigenlijk om de paar uur, komen ze, voor naar de wc te brengen als dat 
nodig is. Maar ja, commando plassen… dat gaat natuurlijk niet he? En, ’s morgens halen ze haar uit bed, en haar douchen. ’s Avonds, half 10, 10 
uur, komen ze haar naar bed brengen. Omkleden en klaarmaken. 
Dus ’s ochtends en ’s avonds zijn de vaste momenten dat ze komen, en tussendoor komt de zorg ook dikwijls langs?
Ja, verschillende keren overdag. Alleen heb je dan, 3 keer in de week, heeft ze eigenlijk dagopvang. Op maandag en vrijdag gaat ze een halve 
dag, dan kom ik haar na het eten, om half 1, ophalen beneden. En op woensdag is ze de hele dag beneden. Dan heb ik weer een beetje meer 
vrijheid he? Anders ben ik helemaal gebonden natuurlijk he? 
En wat doet u dan op die momenten als mevrouw bij de dagopvang is?
Nou ja, zoals vanmorgen, dan ga ik boodschappen doen he? En woensdags, de hele dag, of ja, de hele dag, van 10 tot 4, dan ga ik vaak even 
boodschappen doen en hier en daar wat koffie drinken. 
En u zegt dat u haar na de middagmaaltijd ophaalt, eet u dan ook beneden in het restaurant?
Nee, ik niet, maar zij eet er drie keer in de week. Dat hebben ze hier veranderd he? 
Ik heb inderdaad begrepen dat ze geen eigen keuken meer hebben…
Ja, nu is het ook gelijk slechter geworden, hoor ik dan tenminste van de vrouw natuurlijk. Vanmiddag was het ook weer naadje pet zegt ze. Dat is 
dan weer een ding wat achteruit gegaan is… dat is jammer. Want er kwamen ook verschillende zo van buitenaf zo eten he? Dat was vrij he? Dat is 
jammer. Dat kun je ook merken aan hoeveel man er zit he? Dat is veel minder.
En zoals voor uzelf, kookt u zelf nog?
Nee, ik kook zelf niet. Ik pak meestal zo’n prikbakje of iets. En mijn dochter, die komt hier ook zo’n 2 of 3 keer in de week, dan kookt ze voor ons. 
Samen met de schoonzoon. Die komen morgen ook weer koken, en ze is gisteren geweest. 
Dus u wordt goed verzorgd door de kinderen?
Jaaa, we komen niet om hoor (lacht). 
(Mevrouw wordt wakker) lukt het?
(Man verheft zijn stem) We hebben het over het eten, het eten hier beneden?
Oooh, dat is niks! Ik had vanmiddag rode bietjes, die smaakten naar de grond. En ik kon ook boontjes kiezen, die heb ik van de week dan al twee 
keer gehad, maar die waren helemaal slap. Alsof er een stelletje wormen op je bord liggen! Ik zag ook, de andere lieten het ook allemaal staan. 
Nou, mij bietjes die gingen gelijk op het servet, die kon ik opvouwen en dat kon zo mee. Ik ben niet zo handig. Ik heb een spalk en maar één hand 
die maar goed is. Maar het eten is niks, nee. Nou eet ik nooit geen soep. Maar als je ze ziet klagen over de soep. Bijna alle borden gaan terug ’s 
middags. 
Ik heb me ook wel eens laten vertellen… er is een slager in Melick he? En die verzorgt ook van die warme maaltijden… En dat is…
Onze dochter komt gelukkig af en toe koken, en dan eten ze mee, en dat is gezellig natuurlijk. Beneden zit je elkaar maar aan te kijken. Ik hoor 
heel slecht, dus ik kan ook niemand niet verstaan. En ze zullen mij misschien ook wel niet verstaan. Maar ik kan geen gesprek volgen. 
Dat is ook het nadeel he? Bij de dagopvang ook, het is een grote groep. En dan is automatisch, dat kwekt allemaal. Zoals zij, ze krijgt er helemaal 



niks van mee he? Ze ziet de monden wel op en neer gaan, maar ze verstaat niks. Wat dat betreft is het wel een ramp he? Als je slecht mee kunt 
communiceren. Zo onder elkaar gaat het nog wel een beetje he? Alhoewel, je ook vaak woorden hebt, dat je het op moet schrijven, anders snapt 
ze het niet. Jaa… En zo leven we hier… (lacht een beetje).
Maar wel fijn dat u zulk goed contact heeft met uw dochter en schoonzoon
Jaa, daar hebben we goed contact mee. 
Krijgt u daarnaast nog veel bezoek hier?
Ja, daarnaast hebben we nog wel verschillende kennisjes die zo af en toe langs komen. En mijn broer, die woont in Herten. Ach ja…
En zoals hier binnen het gebouw? Hoe ervaart u het contact met uw buren?
In het gebouw zelf hebben we helemaal geen contact. Er zijn enkele die je dan kent, maar niet dat je op elkaar afstapt ofzo. Wat dat is, dat weet ik 
niet… Zoals waar je woonde… daar had je regelmatig contact met de buren, en de achterburen. Je zag ze ook vaker. Hier zie je ze niet he? Het 
zit allemaal achter die deuren. Het is net dat je naar de vuilnisbak gaat, dat je eens iemand ziet. Of je nu de lift pakt, of de trap pakt. Ik heb dan 
nog het geluk, dat ik beneden de auto heb staan. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Bij de receptie kun je een rolstoel lenen, die kun je inklappen. 
Deze kun je namelijk niet inklappen, dit is een elektrische, daar zit zo’n accu onder. En dan neem ik haar mee, en dan lukt het nog wel eens om 
een kennis te bezoeken. Als het goed weer is, met dat in en uit stappen natuurlijk, dan ben je toch altijd weer blij als het gelukt is (lacht). Dat is toch 
altijd, met die benen enzo, en dat draaien. De deur moet helemaal open. Je kunt niet zeggen, stap maar uit de stoel en ga maar in de auto zitten. 
Zijn toch allemaal moeilijke dingen he? Nu hebben we ook maar een enkele kennis waar we naartoe kunnen, zoals bij mijn broer, daar kunnen we 
niet naar binnen. Dat zijn allemaal trapjes en dingen, en smalle deuren. Dat zijn gewone huizen he? Mijn dochter, die woont prachtig! Maar daar 
kunnen we niet naartoe. Die hebben bij de voordeur, moet je een trapje op, en dan naar de keuken, weer een trapje op, en dan nog één naar de 
kamer. En dan links, trapje af voor douche en slaapkamers. Kun je dan ook niet naartoe. Het is nog wel, ’s zomers, dan doet mijn schoonzoon nog 
wel eens barbecueën, en dan heeft hij achter een zitje, en dan kunnen we door de berging, en dan bij mijn schoonzoon door de werkkamer, en dan 
kunnen we achter zitten. Maar je kunt niet zo even zeggen: “kom, we gaan even koffie drinken” of iets, dat gaat niet zomaar. Je kunt nergens de 
trap op. Je kunt slecht op visite gaan en dat je dan maar in de hal blijft staan (lacht). 
Dat wordt allemaal een hele onderneming inderdaad. Daarom komen de kinderen vooral hier naartoe. U gaf al aan dat u zelf niet kookt, 
hoe zit dat met andere huishoudelijke taken in huis?
Wassen doen we hoofdzakelijk zelf. Net de dekbed overtrekken, die neemt mijn dochter mee. En de handdoeken, die doet ze dan in de droger, 
dan blijven ze lekker zacht. Als het moet doen we het zelf hoor, maar dan zit de vrouw: “wat zijn die dingen hard!”. Dat gebeurt wel eens als ze op 
vakantie zijn, dan moet je op een gegeven moment wel he? Maar gelukkig dat ik het nog kan! En de dingen die gestreken moet worden, die neemt 
mijn dochter ook mee, die strijkt dat natuurlijk. Dat zijn… ja…(kijkt naar zijn vrouw die weer in slaap is gevallen) zoals nu ook, dan krijgt ze niks 
mee, dan valt ze gewoon in slaap. En nu ook, ze heeft beginnende dementie. Dat is… dat moeten we maar afwachten hoe het ontwikkeld. Ik heb 
het er al met verschillende dokters over gehad, maar ze kunnen er niks van zeggen. Het sloop er langzaam in. Maar ze kunnen niks zeggen over 
hoe het gaat lopen, of het lang duurt of dat het heel snel gaat. Kijk, als ze nu heel agressief zal worden… Dan kan ik haar niet hier houden, dan 
moet er wat ander gebeuren. Zulke dingen, dat staat dan voor de deur. Daar sta je nooit bij stil, maar dat krijg je dan maar. Ook als ze bijvoor-
beeld naar de wc moet, en de zuster is er niet, dan doe ik dat allemaal zelf. Dan zet je die stoel in de hal, we proberen meestal te lopen, met zo’n 
vierpoot. Maar als ik het niet vertrouw, dan kunnen we ook de lift pakken he? We hebben zo’n lift staan. 
Die kunt u zelf bedienen?
Ja, die kan ik zelf bedienen. Daar zit zo’n band, en dan liften he? Het is wel eens, dat ze zich onzeker voelt en dat ze staat te trillen op de benen, 
dat is niks. Ik heb het één keer gehad, dat ze viel, en dan… dat was ’s nachts, in bed, en ze was helemaal nat geworden zo, dus ik zet haar op 
de douchestoel, en normaal blijft ze altijd zitten, ik loop even naar het washok, en toen lag ze tussen de stoel en het bed in. Ik zeg: “Wat ga je 
nou doen”, zegt ze: “ik wilde het bed in”, maar dat kan ze helemaal niet, ik was ook nog helemaal niet klaar. Dan denk je wel, dit moet niet te vaak 
gebeuren. Ze kan zo op een gegeven moment iets breken he? Gelukkig is het toen goed gegaan. Maar ja, we hebben gelukkig ook een alarm, dan 
kun je bellen. Dat alarm ligt meestal ergens centraal in huis. In het begin had ik hem wel eens op het nachtkastje liggen he? Maar dan ga je toch 
nadenken… Waar kan ik het het beste neerleggen? Want als er met mij wat gebeurt, dan kan zij er ook niet bij he? Dus ik hang hem ’s avonds aan 
haar papagaai, als ik dan geen antwoord geef, dan kan ze drukken (meneer zijn telefoon maakt meerdere geluidjes, mevrouw wordt even wakker)
Dat is jouw telefoon
Ja, als er met mij wat gebeurdt, kan gebeuren, zeg nooit nooit. Dan is zij toch zo ver dat ze niet in paniek hoeft te raken en ze zelf om hulp kan 
vragen. Als je er op drukt, je zal ze wel kennen, de centrale weet precies wie er drukt. Ik heb wel eens gehad, dan zat ik hier ’s avonds gewoon 
televisie te kijken, en opeens gaat dat ding af “Peters, wat is er aan de hand?”. Ik zeg: nou, ik zal even kijken, maar volgens mij is er niks aan de 
hand. Toen ging ik kijken, had ze gewoon een beetje zitten voelen, en dat ding per ongeluk ingedrukt. Kan gebeuren he? Dat zijn wel makkelijke 
dingen he? Dat dat er is. Want anders, als er wat is, hoe lang moet je wachten tot je wordt geholpen? Je voelt je zo wel wat veiliger he? Zoals nu 
ook, dat ze zo slecht hoort en niet kan lopen… Dan zeg ik wel eens, als er iets is, gewoon op die knop drukken he? Als ik tussendoor even naar 
beneden ga, voor de brievenbus of het afval wegbrengen, ik zal nu niet zeggen dat ik even boodschappen ga doen. Je weet niet wat er gebeurd 
he? Je durft ze niet alleen te laten he? Ze heeft al wel eens de neiging gehad om zo op te staan, ze was vroeger namelijk heel actief geweest. Dan 
denkt ze “o, dat kussen ligt niet goed, ik ga dat even goed leggen”, maar dan ga je ongelukken maken he? Als je alleen bent? Daar heb je toch 
zorgen over dan he?
Dus u bent eigenlijk vooral bang dat haar iets overkomt?
Ja, daar kun je wel donder op zeggen natuurlijk als ze zo opeens op staat. Dan is het toch maar te hopen dat ze niks breekt. Verder voel ik mij wel 
veilig binnen de woning. 
En zoals binnen de wijk, hoe ervaart u de veiligheid in de wijk?
Tja, je hoort zo nu en dan natuurlijk wel eens wat, ik moet het afkloppen (klopt af op de tafel), want we hebben hier een buurvrouw gehad… het is 
natuurlijk een komen en gaan van mensen he? Zoals de buurman van hiernaast die is ook alweer weg, die is ook naar de verpleegafdeling. Die 
had graag hier willen zitten, maar er was geen plaats, nu zit hij in Thorn. Maar de buurvrouw, die voor hem hier woonde, toen wij hier pas kwamen. 
Wij maakten wat kennis natuurlijk, en die zei dat ze al had meegemaakt dat een paar mannen met een smoesje binnenkwamen en alles, ze 
kwamen papier vragen, en uit vertrouwen… ik geef ze een stuk papier en de ander zat al in de slaapkamer, was ze sieraden kwijt. Dat hoor je wel 
meer he? Dat is wel naar, dat je eigenlijk niet meer zomaar de deur open kunt doen. Soms heb je toch…hoe ze dan binnenkomen, dat weet je dan 
niet. Al kunnen ze natuurlijk ook gewoon via de hoofdingang naar binnenlopen he? Maar dat is overal he? Verderop hadden ze ook in een woning 
ingebroken, dat is niet alleen hier. Dat is over de hele wereld (lacht). Zoals ’s nachts, ik heb het nog niet gehad, maar ik zal niet opendoen. Je hebt 



het wel gehoord, maar ja, wie moet er dan voor de deur staan? Mijn kinderen hebben een sleutel, die hoeven niet te bellen… dus ja…
Heeft u ook een intercom met beeld?
Nee, die hebben wij niet. Er zijn wel mensen die dat hebben. Vorig jaar, of dat jaar ervoor, dan konden we dat ook… kregen we een schrijven van 
Domus dat je dat kon doen. Maar ja… dan moest je ook weer zo veel in de maand bij betalen… Dat komt er dan weer bovenop he? Dan denk je bij 
je eigen, we doen het al zo lang zo…
Dat komt weer bovenop uw huur inderdaad. Weet u Domus wel goed te vinden als er iets is?
Jaa… je hoeft maar te bellen he? Die weten we wel te vinden. 
Dat is in ieder geval mooi. Ik zie dat u daar een computer heeft staan. Gebruikt u die regelmatig?
Ja, die gebruik ik wel regelmatig ja. Met internetten… dat is toch een beetje mijn hobby. Of ja, een hobby, daar heb ik een hobby van gemaakt. 
Zodat je toch een beetje bezig kan blijven he? Daar zit ook, eh… dat Ponchopro op, dat foto bewerken. Dat mag ik graag doen. Dan maak je wel 
eens foto’s, en die dan een beetje veranderen, en dan stuur je ze weer door he? Als mijn zoon of dochter weer iets hebben, dan maak je daar weer 
wat leuks van, en dat stuur je dan. Dat is leuk he? En toevallig was hier een zuster, en die moest op rijbewijs voor de motor. Toen dacht ik, dat ik 
toch iets een fotootje maak met dat ze op de motor zit en proficiat enzo. Maar toen was ze gezakt (lacht)! Toen moest ik die foto en die tekst weer 
veranderen natuurlijk, van “Jammer, volgende keer beter”. Dat mail je dan door naar haar, dat vindt ze toch leuk he? Dat is wel makkelijk, je hebt 
toch de e-mailadressen van alle zusters he? Zulke dingen, dat doe ik wel met de computer. 
Dat klinkt wel heel handig!
Jaa, dat heeft mijn schoonzoon mij geleerd. Die zij, pak nou een computer, daar kun je van alles mee. En dat is zo, je kan er echt van alles mee. 
Je kan er ook alles opzoeken. Wat je maar wilt he? Toevallig hebben we hier een kapster die aan huis komt. Die komt nog wel eens bij de mensen. 
Die heeft allemaal klanten bij Roncalli en hier, en die zegt dan dat ze gaat werken bij die ouwetjes, want zo noemen ze dat dan he? En dan zegt 
ze: maar een van die ouwetjes, die doet me altijd appen! En dan moeten ze lachen he? Want meestal, als het tijd is, dan app ik ze even he?
(Mevrouw wordt wakker) Gerrit, moet je mijn oog druppelen? Jaa…
Dan app ik altijd dat het weer tijd is om te knippen (loopt naar de kast om oogdruppels te pakken, wast handen vooraf). Ja, ze heeft een vier 
maanden terug heeft ze de ziekte van Bell gekregen, dat is een gezichtsverlamming he? Dan hangt die mond een beetje scheef, dat trekt nu weer 
een beetje bij, dat was erger. Maar nu blijft dat oog, dat blijft een beetje open staan. Nu nog maar een klein beetje, maar in het begin bleef dat 
verder openstaan, en dan moest ze ’s nachts afgeplakt worden he? Ze moet nu steeds, steeds druppelen he? Om de 2 uur, zegt de oogarts. Die 
zegt: dat is nodig, anders droogt dat uit he? 
Voel je hem? Ja, Merci. 
Voordat ze dit allemaal kreeg, dan had je veel meer vrijheid he? We gingen allebei wel een beetje onze eigen weg. En als er dan wel eens iets 
was, en het is mooi weer, dan ging je even fietsen of wat. Maar nu kun je dat niet meer he? Nu ben je echt… Je kunt niet meer zeggen: kom, we 
gaan eruit… Daarvoor ook, gingen we ook wel eens met onze dochter op vakantie. Dan gingen zij skiën en dan gingen wij wandelen ofzo. Dat is 
dan toch… die reisjes… we hebben er gelukkig wel mooie herinneringen aan… dat dan gelukkig wel. Dat je leven zo opeens kan veranderen he? 
Zo opeens, in de tijd van een paar minuten. 
(Mevrouw kijkt naar haar man, man herhaalt luider) Dat het leven opeens kan veranderen!
Och ja, afschuwelijk… Dat is niemand te gunnen. Je zit maar de hele dag. Altijd ben ik nogal bezig geweest, je gaat naar bed en je wordt in het 
ziekenhuis wakker. Kom je eerst in Hornerheide, en dan hier… 
Ja…
Maar ja, ik heb wel mijn man gelukkig, die doet veel. 
Ja, daar heeft u zeker geluk mee, dat moet ik nog maar afwachten of ik iemand heb die zo goed voor mij zal zorgen. 
(lacht) Maar wat is dat nou eigenlijk, Domus? Is dat de thuiszorg?
Waar die woningen van zijn
Ooh… wat heeft dat dan met het eten te maken
Ze vraagt hoe we hier wonen
Aaah, zo wonen we hier wel prettig he?
Jaa, maar wel noodgedwongen, als dat niet was gebeurd, dan hadden we hier niet gezeten…
Neeeee…. Het is voor mijn man ook een hele verandering. Als je ’s morgens naar je werk gaat of dat je gelijk thee moet zetten en de tafel moet 
dekken… Ik ben blij dat ik praten kan, er zijn mensen genoeg die niet meer kunnen praten. 
Ja, als ze de verlamming aan de andere kant had gehad, dan had ze niet meer kunnen praten he? Nou had ze hem links, maar als ze hem rechts 
had, dan was ze de spraak ook kwijt. En die dovigheid, dat is de laatste jaren opeens erger geworden.
Wat is erger geworden?
Die dovigheid? 
Ik hoop dat ze in januari, dat ze iets vinden dat ik iets beter horen kan. Zoals vanmorgen, dan zit je met zo’n 15 man in een huiskamer, dan word 
ik gewoon helemaal, gewoon niet goed. Dat is zo’n herrie dat kwekken van hun allemaal. Ik zeg: wat schreeuwen jullie toch allemaal tegen elkaar! 
Och, zegt die ene mevrouw, die deed zo de hand voor haar mond. 
Je kunt het apparaat ook zachter zetten he? 
Jaaa… ik ben daar niet mee thuis…
Het wordt toch tijd dat je dat een beetje leert…
Tja, ik ben nou eenmaal niet zo technisch
Ik heb toevallig zo’n afstandsbediening bij het apparaat, dat is nu op proef. Dan kan ze zo het geluid zelf stellen he, hier zachter en hier harder. 
Deze knopjes zitten ook op het apparaat, maar daar heeft ze toch een slecht gevoel van welke ze moet hebben.
Ik heb gekeken welk knopje ik moet doen… maar dan ben je weer wat verder… Ik kan daar niks van. Jij (wijst naar man) bent ook altijd precies, als 
er iets gekocht is, dan moet het uit elkaar. Dan moet hij weer precies zien wat er allemaal in zit. Ik heb dat niet!
Nou ja… dat ding gaan we niet uit elkaar halen (lacht)
Dat heb je nog net niet gedaan nee!
Maar ja, als je iets koopt wil je wel weten hoe dat werkt he?
Ja, jij wil dat weten… En ik moet het weten, maar ik wil het niet weten. 
Dat is hetzelfde, ik heb ook zo’n telefoon he? Zo eentje waar de meeste mee rondlopen he? 



Een echte!
Ja (lacht). Maar dat is echt, via mijn schoonzoon he? Dat is makkelijk, je kunt appen, en dit. In het begin dan weet je het niet, dan zeg ik ook tegen 
Marina, hoe moet dat? Doet ze het even voor, en zo heb ik het eigenlijk wel een beetje geleerd he?
Ja, ze lopen allemaal met zo’n ding he? Ik snap dat niet. Ik heb dat ook met de computer, daar wil ik niks van weten! 
Het zijn hele handige dingen, maar er wordt wel misbruik van gemaakt he? Op de auto en op de fiets. Als je dat ook ziet op de televisie ook, dan 
kunnen ze niet van dat ding afblijven. Je ziet er hier van de school lopen, want hierachter heb je verschillende scholen he? Nou, 9 van de 10, die 
hebben natuurlijk een hoop van die muziek er op…
Kan ik ook niet horen, muziek…
Nee, dat is ook weer het nadeel he? Ze heeft weleens met televisie, hoofdzakelijk programma’s met ondertiteling. In het begin kon ze nog wel, een 
tegen honderd enzo, dat zag ze nog wel graag, maar nu niet meer. 
Ja…interesse wordt minder. 2 voor 12 vind ik ook altijd interessant, met Astrid Joosten. Ik krijg minder interesses.
Lezen ook…
Ik heb best veel gepuzzeld, best wel moeilijke ook, doorlopers! Ken je die?
Ja, de laatste letter van het ene antwoord is de eerste letter van het volgende…
Ja! Ik kocht elke maand een boekje! En niet achterin kijken voor de antwoorden hoor! Dat doet mijn dochter wel, als we wel eens samen puzzelen. 
Dan denk ik… dat je dat woord niet weet! Dan vraagt ze dat aan mij, en dan zeg ik dat woord. Maar ze is ook al 50 geweest, dus het is geen klein 
kind meer! Maar… dat is ook allemaal minder geworden. Niet zo’n interesse. Ik heb een vrijwilligster, als het goed weer is gaan we naar buiten 
wandelen. Dat is wel een leuk mens. Maar ja, als het nu zo koud is dan heb ik daar geen zin in. Afgelopen dinsdag, toen was ik niet zo lekker, toen 
kwam ze ook. Ik zeg, maar ik ga niet naar buiten toe hoor! Het is mij te koud, ik had de hele dag binnen met een kleed gezeten. Nu ben ik wel erg 
kouwelijk geworden hoor. Ze zegt: we hoeven ook niet naar buiten hoor. En anders doen we dan nog wel eens samen puzzelen ofzo, maar ik had 
nu niet de puf om te zeggen, zullen we dan puzzelen ofzo, ik had er geen zin in. Hebben we zo maar wat zitten praten. 
Gerrit, mijn mond voelt anders als anders, zie je dat ook? 
Nee, het is best scheef geweest
Ik voel dat nou weer… Ik heb een prothese, poeh, moeilijk woord. Ik heb nu ook logopedie, dat krijg je nu van de huisarts meteen. Maar er vloog 
me twee keer de prothese uit de mond tijdens het eten, dat is niet prettig! Ik zat helemaal onder de rode bietjes. Daar voel je je eigen een beetje 
gelukkig bij.
Omdat u er geen controle over heeft?
Nee… Met mijn dochter kan ik het beste praten.
Die is nogal helder he? De stem?
Ja, jij hebt nogal een zware stem, een bromstem, die kan ik niet horen. En jouw stem is veel te zacht. Het is af en toe handen en voeten werk, dan 
kunnen we elkaar toch wel verstaan. En anders schrijven we het op. Je had vroeger, zo’n schuifding, dan kon je iets opschrijven en dan zo weer 
wegvegen. Daar moet je toch nog eens naar kijken.
Ja, die is er niet meer, niet zoals wij bedoelen… dat waren toch handige dingen. 
Zoiets kan inderdaad helpen. Heeft u verder nog hulpmiddelen die u helpen bij de zorg van uw vrouw?
Tja, we hebben een ziekenhuisbed, dat omhoog of omlaag kan. En als ze ’s nachts moet plassen, dan heb ik zo’n pan he? Er zijn nog wel meer 
mogelijkheden, ze kan zich nog wel opdrukken, en dan de benen omhoog. Kantellen is moeilijker, want ze is verlamd aan een kant he? Maar zo… 
ja… ze gaat 2 keer per week naar de therapie, dan zit ze op zo’n fiets, en dan wordt ze aan haar arm behandeld. De therapeut die wandelt ook 
nog wel met haar. Zo blijft ze toch een beetje in beweging.
Toch proberen of het nog beter wordt…
Ja, toen we hier kwamen. In Hornerheide, daar zeiden ze, die gaat niet meer lopen. Maar hier zei de therapeut: we gaan haar weer aan het lopen 
krijgen. En inderdaad! Met kleine stapjes, en een beetje ondersteunen. Ik vond het toch, vanaf dat ze niks meer kon, dat ze toch weer aan het 
verbeteren is. Met het in de auto instappen ook, de therapeut zegt: ik ga wel mee. Dus hij ging mee, maar ja, je staat er alleen, als die auto er zo 
staat, met die deur, dan sta je er zelf zo tussen. Je helpt opstaan, omdraaien, en ze moet erin he? We hebben dan zo’n plastic zak op de stoel, dat 
ze er een beetje inglijd, zulke hulpmiddelen he? Al doende leert men. 
Ik kan wel een beetje met de stok lopen! Maar je moet niet zeggen, nu moet je een stukje lopen naar het toilet. Mijn man helpt me dan. 
En zo bent u er de hele dag mee bezig!
Ik heb ook een lift, voor naar het toilet te gaan en om mee naar bed te gaan. Maar mijn therapeut heeft niet graag dat ik met dat ding geholpen 
wordt. Dat is niet goed zegt hij, je moet daar vanaf. 
Hij zie je het liefst lopen met die stok. Hoe vaker je het probeert, hoe beter het misschien gaat. Want er zijn zusters bij, die lopen met haar hier door 
de hal, naar de wc, en dan lopen ze met haar naar het bed toe, draaien, op de rand van het bed zitten. Sommige zijn daar heel handig is. 
Heeft u veel verschillende verzorgenden over de vloer?
Ja, er zijn er verschillende…
Je moet ook vertrouwen in een mens hebben he? Ik heb dat niet met iedereen. Vooral als ik er nog niet mee gelopen heb, dat vindt ik akelig.
Ja, er zijn toch verschillende zusters. Als er ’s morgens de ene zuster is, dan is die na 12 uur natuurlijk weg. Dan komt er een andere. 
En als de zuster de lift pakt, dan ben ik gauw geneigd om ja te zeggen. Want dan kan het niet zo’n kwaad allemaal. Het is ook wel eens zo dat ze 
zeggen: “Kom, gaan we lopen!”, en dan zeg ik snel “ja”, maar inwendig ben ik er dan toch een beetje huiverig van, als ik nog niet gelopen heb met 
zo iemand. 
U ervaart de zorg wel als prettig?
Ja, dat is wel goed. 
Jaa, heel goed. Ik vind ze hier beter als op Hornerheide. En ook, het team van, hoe noem je dat, verpleegkundig team, die zijn weer ietsjes hoger. 
Die zijn ook allemaal heel goed. Niks is ze te veel. Van de dagopvang zijn anders… dat is ook geen verplegend personeel, maar die zijn ook 
anders, die zijn wat harder. 
Hebben ze minder geduld…
Ja, maar ook wat onhandiger… die werken toch ook vaak met oudere mensen he?
U heeft inmiddels al heel veel informatie gegeven. Nu ben ik nog benieuwd naar uw mening op het gebied van duurzaamheid, aangezien 
Domus op dat vlak ook veel moet verbeteren. 



Tja, het is wel belangrijk… Maar ik heb er geen specifieke mening over. 
Wat wil ze nog weten?
Over de duurzaamheid van de woning
Dat is goed… 
U vindt ook het klimaat in de woning goed te houden?
Jaa, wat dat betreft kun je toch merken dat zulke appartementen warmer zijn dan een gewoon huis. Nu is zij wel erg kouwelijk. Maar als ik ’s 
morgens opsta, dan is het hier nog 21 graden. Dan zet ik hem op 23 of 24 graden, dan is het in de douche lekker he?
Is ook niet lekker om in een koude douche te douchen he? Dan denk ik, had hem wat eerder aangezet!
Ja, de wekker om 5 uur zetten om de verwarming omhoog te zetten zeker (lacht).
Dat is wel fijn voor mij (lacht). Mag je daarna wel weer even terug…
Ja, nu elke ochtend, sta ik om half 7 op, doe ik de verwarming aan. Als dan om 7 uur de zuster komt.
Ze gaan nu deze maand, het is november? Of nee, december. Ze gaan nu, want al vanaf 2013 hebben we iedere morgen om 7 uur… gelijk de 
douche in…
Zo, die zijn goed op tijd, nooit uitslapen?
Nu heb ik sinds kort een nieuwe EVV’er, en ik zeg, nu ben ik er al zoveel jaren, is het niet mogelijk dat ik eens in het weekend wat langer kan 
blijven liggen?
Ja, die moeten dat ook plannen he? Ze hebben nog veel meer mensen, en iedereen wil eigenlijk op de zelfde tijd. Maar ja, ze is altijd de eerste. 
En dan moet je weer gaan schuiven met een ander, of de buurvrouw een uur eerder wil? Dat werkt natuurlijk niet altijd. Maar nu heeft ze dus in het 
weekend een uur langer. En dat komt ons ook wel goed uit. Want ’s maandags, als zij naar de opvang moet, en dinsdags naar de therapie. Als je 
dan om 8 uur opstaat, dan is het tegen 9 als je uit de douche komt, dan moet je 10 voor half 10 naar de therapie he? En dan moet je nog gegeten 
hebben ook. Dan wordt het wel erg gehaast allemaal. ’s Zondags en zaterdags dan heb je nergens last van, dan hoef je nergens naartoe. Dan kun 
je wel eens hebben, nou het is slecht weer, ik wou dat ik kon blijven liggen tot 10 uur (lacht)! Ach ja. 
Ik hoef er toch niet uit… Je mag mij elke morgen tot 10 uur laten liggen. Ik zit toch overdag ook veel te slapen. Ik ben tegenwoordig erg van het 
slapen. Omdat je niks te doen hebt… Ik moet dadelijk wel naar het toilet.
Ze krijgt ook niet zoveel mee he?
Moet u nog veel weten?
Nee, u heeft heel veel informatie gegeven, ik ga er zo vandoor. 
Dan wil ik wel dadelijk naar het toilet. 
Heeft u nog iets wat u kwijt wilt? Of bij Domus?
Nee, net nee, er zijn natuurlijk altijd wel dingen. Het slot bij de wc die hapert, maar dat moet je zelf doen he? En de twee kranen die lekken… al 
vanaf begin af aan… maar die moet je zelf bekostigen he? Ik heb nog wel, die thermostaatkraan in de douche, die heb ik ook vernieuwd. Dat zit er 
niet bij in he? Er is wel een servicecontract, maar ja, dan moet je toch voor het materiaal betalen. Dan kan ik het zelf ook.
Nog wel, nog wel! Ik kan dat niet als jij er niet bent. 
Zulke dingen, dat is nog wel te doen. 
Gelukkig bent u nog wel handig
Ik ben misschien niet meer zo vlug, maar ik kan mij aardig redden.

U heeft inmiddels alle vragen wel beantwoord, dus ik ga er weer vandoor. Heel erg bedankt voor uw tijd en alle antwoorden. Dan wens ik 
u nog een fijne middag.



Deelnemers:  C
  Binnentuinzijde, derde verdieping
  Meneer is nog volledig mobiel
  Indeling is ruim opgezet (oogt alsof meneer hier net is komen wonen)
Hulpmiddelen: Geen
Aanwezige technologie: Flatscreen tv, dvd, Intercom met camera 

  
Ik zal beginnen met vertellen wie ik ben, ik ben Marije ik ben bezig met een onderzoek aan de Technische Universiteit over ouderen-
huisvesting. Dit die ik voor Woningstichting Domus, Domus wil goede huisvesting voor ouderen kunnen bieden. Ze hebben aan mij 
gevraagd of ik ook in gesprek wil gaan met de bewoners om te kijken hoe ze op dit moment de woning ervaren. 
Heeft u er geen bezwaar tegen heeft dat ik er even een biertje bij pak?! (lacht) Ik hoef toch niet meer te werken, want ik heb al 40 jaar gewerkt. Al 
heb ik het nooit erg gevonden hoor. Ik heb 40 jaar in het leger gezeten, ik heb de wereld verkend!
Zo, dat is niet de minste baan! Waar bent u allemaal geweest?
Nou, toen was ik wel een stuk jonger natuurlijk. Eerst ben ik twee keer een jaar naar Suriname geweest, dat was in die tijd… 1956-1961, toen was 
jij er nog niet zeker? (lacht) toen waren er nog niet zoveel vliegtuigen, dus toen gingen we nog per schip, vanuit Amsterdam, Surinamekade, en 
dan 20 dagen op open zee via allemaal eilanden, en dan dwars de oceaan over. Was natuurlijk leuk, als je tegen de zee kunt. Maar ik kon goed 
tegen de zee, dus dat was niet erg. Dus ik ging in 56 heen, en een jaar later terug, en in 61 heen en jaar later weer terug. Daar in Suriname, ik zat 
daar als infanterist, beetje jongens opleiden. Ik zat daar heel veel in het oerwoud, patrouilles enzo. Suriname is alleen Paramaribo een fatsoenlijke 
stad, verder is het alleen oerwoud. In dat oerwoud allemaal van die kleine bosneger dorpjes, die zelden blanken zien. Alleen als er weer een verd-
waalde patrouille komt, die vinden dat dan hartstikke leuk. Als commandant moest je je dan bij de kapitein van dat dorpje melden, en dat vonden 
ze geweldig. Die wezen een paar hutten aan, die wezen een paar vrouwen aan die alles voor je klaar maakten. En dan moest je zeggen wat je met 
eten wilde, die wees dan een paar vrouwen die het gingen koken. We hoefden niks te doen! Alleen maar zuipen met die kapitein daar (lacht). 
Ik heb ook een jaar in de Sinaiwoestijn gezeten, daar heb je nu ook dat gezeik met die moskee. Daar heb ik gezeten met de internationale vredes-
macht, midden in de woestijn. Was natuurlijk ook heel leuk, die woestijnbewoners die vonden dat ook leuk. Komen opeens van die rare militairen 
rondlopen. Was gewoon prachtig! Dat zijn belevenissen, dan maak je wat mee, en dat is leuk. 
Dat maak ik inderdaad niet zo mee met mijn kantoorbaantje! Leuk om te horen. Ik zal maar eens wat vragen gaan stellen… Ik begin eerst 
algemeen met wat vragen over uzelf en hoe u hier woont… Dus ik begin maar eens met de vraag wanneer u bent geboren…
1935
U woont hier alleen?
Ja, na 40 jaar huwelijk is mijn vrouw gestorven, dat kan gebeuren he? Een jaar later ben ik tegen een vriendin aangelopen, hier in Roermond, 
ook een Roermondenaar. Daar heb ik 12 jaar heel leuk mee samen gewoond, toen kiepte zij om, en anderhalf jaar geleden ben ik hier terecht 
gekomen. En toen heb ik hier nog, ik noem het een eetvriendinnetje, gehad. Maar die is een jaar later ook omgekiept. Dus ja, nu ben ik echt alleen. 
Zo, dat is nog een hele geschiedenis!
Jaa, maar dat is wel wat een beetje bij het mensenleven hoort he? Dat is een kwestie van leven en doodgaan he. Het is gewoon het leven. Dat zijn 
allemaal geen leuke dingen, als ik nu naar het kerkhof ga, dan ga ik eerst naar mijn vrouw, en dan naar die twee vriendinnen. 
Dat is wel naar… dus u bent hier anderhalf jaar geleden komen wonen? Waarom bent u hier komen wonen?
Ja, klopt, ik ben hier in maart 2016 komen wonen. En ja, de reden, dat is een hele vervelende zaak… Mijn vriendin en ik hadden een samenlev-
ingscontract, hadden we samen opgesteld. Maar mijn vriendin had kanker, had ze me ook eerlijk verteld. En dat is 12 jaar goed gegaan, maar op 
een gegeven moment sloeg het toe en werd ze steeds zieker. En toen, ze heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. En toen vroeg haar zoon 
of ik het goed vond dat zij met mama nog een keer naar ons vakantiehuis zouden gaan aan de zee. Want zij wilde daar nog graag naartoe. Dat 
kon, dus ik heb ze gewoon laten gaan. Maar achteraf bleek dat ze niet alleen naar het vakantiehuis waren geweest, maar ook naar de notaris. We 
hadden een samenlevingscontract, maar dat hebben ze toen helemaal veranderd (wordt emotioneel). Ik mocht in haar huis blijven wonen tot ik wat 
anders had, want ze had een eigen huis, want dat zou naar de kinderen gaan. Dat was dus helemaal van de baan, ik moest zo snel mogelijk wat 
anders vinden. En in ons samenlevingscontract stond, de auto ging naar mij, die was ook al 10 jaar oud. Maar die ging nu direct naar de kinderen. 
En zo nog wat dingen. Kreeg ik allemaal te horen op haar sterfbed. Nou dan ben je wel een beetje… 
O ja, en haar zoon had ook nog berekend dat ik nog €5000,- moest betalen, want dat had ik zijn moeder te weinig betaald. Toen heeft mijn zoon 
gezegd: “Pap, ik regel dat, jij gaat niks betalen”. Die heeft dat zo geregeld dat ik niets hoefde te betalen, ik kreeg zelfs nog €1000,- terug. 
Die auto ging naar de kinderen, daar was niks aan te doen. Ik wilde ook geen dag langer blijven. Mijn dochter had binnen twee weken al 2 appar-
tementen voor mij gevonden. Dit was de eerste die ik zag, en ik zei, ik wil niet eens verder kijken. Dit is mijn appartement en hier blijf ik. Ik heb dat 
andere niet gezien, ik ben hier tevreden. Ik heb er ook geen spijt van. Ik heb ruimte zat, nou, je ziet het. Al is het nu wel een beetje een zooitje, ik 
heb weer wat rommel gekregen. Maar ik heb hier nog een slaapkamer, douche, wc, ik heb zat! Meer hoef ik niet. Ik ziet hier helemaal naar mijn zin. 
Ik heb gezegd tegen mijn dochter, ik wil ergens heen waar ik niet hoef te koken, ik heb nooit gekookt, dat kan ik niet. Dat zeiden ze ook later: Hoe 
deed je dat dan in dienst, op patrouille. Maar dan wees ik ze gewoon aan die moest koken. Ik kon het laten doen, dat was mooi makkelijk. 
Zo, dat is wel een hele heftige reden. Wat goed dat u hier dan toch nog zo snel terecht kon. 
Ja, goed, het is hier goed. Ik kom ook net weer van het warme eten af, daar leer je ook weer een hoop mensen kennen. En dan, ligt het aan jezelf 
hoe je je opstelt he? Heb ik geen moeite mee. Dat weggaan was niet leuk. Ik heb ook gezegd, die betreffende zoon van haar, die is 55 jaar. Ik ben 
hem laatst nog eens tegen gekomen. Hij zegt: ik hoorde dat je een heel mooi appartement hebt gekregen, ik wil het graag nog eens zien. Ik zeg, 
dat kan, Renee, je komt aan de voordeur, ik sla je twee blauwe ogen, en als je dan niet heel gauw weggaat ga ik verder, dus je weet hoe ik er over 
denk. Hij zegt, ik weet het… hij liep gauw weg. Dat heb ik niet meer nodig. 
Wat fijn dat uw kinderen u daar zo bij geholpen hebben. 
Ja, dat hebben ze heel mooi gedaan. Mijn dochter heeft dit appartement geregeld. Ze woont niet hier, ze woont in Sittard, is getrouwd en heeft 
kinderen enzo. En mijn zoon, die woont ik Gouda. Dus die zit een beetje verder weg. Maar die heeft ook veel meegeholpen, die heeft onder 
andere de vloerbedekking gelegd. Dat is nogal een handige kloot, heeft ie overigens niet van zijn vader hoor! Die doet dus ook mijn administratief 
gebeuren. En mijn dochter doet de bankzaken. Alleen ze is nu kwaad op me, want ik heb namelijk…. Ben je limburgse? Nee, ik kom uit Eindhoven. 
Ah, nee, hier was 2 september in de maas en de roer zo’n cityswim, toen heb ik mij met 88 jaar ook opgegeven voor een kilometer zwemmen. 



Maar dat moest met de computer. Dus ik zeg tegen mijn dochter, je moet €35 overmaken naar Roermond city Swim en €100 naar het Toon 
Hermanhuis, zo’n kankerfonds. En je moet even doorgeven dat ik een kilometer zwem. Toen was het even stil… Pap je bent hartstikke gek! Dat 
klopt ook, maar ik ben niet gevaarlijk gek hoor (lacht). Maar ik kan dat prima zwemmen. “maar je hebt niet geoefend, dat kan helemaal niet”. Nou 
ik heb mijn hele leven al gezwommen, dat kan ik prima zwemmen. Maar goed, ik had niet bepaald de leeftijd om te zwemmen in de Roer en in de 
Maas. Maar goed, ik heb de kilometer gezwommen, ook zelf nog uit het water gekomen, toen moest ik een hele hoge trap op naar de Roerbrug, 
en toen heb ik de eerste tree gehaald, en toen was het afgelopen. Toen werd ik wakker in het ziekenhuis, ’s morgens om 4 uur. Ik zag een man 
naast me, bleek later de arts te zijn. Ik zeg: “ik ben niet in mijn eigen huis”, hij zegt: :”nee, meneer Montulet, u bent in het ziekenhuis” O! in het 
Laurentius? Hij zegt: ja. Ik zeg: o, dan ben ik in ieder geval lekker dicht bij huis, dan zit ik goed. Maar hij zegt: “meneer, u mag dit nooit meer doen, 
ze hebben 6 uur aan u gewerkt. U was volledig onderkoeld” had ik niks van gemerkt. Hij zegt: “op uw leeftijd mag u dit niet meer doen, we hebben 
er 6 uur aan gewerkt, maar voor het zelfde geld hadden we u niet meer bij gekregen, was het dat waard?” ik zeg: noah, nee… maar op zich was 
alles weer goed, hij zei dat als over 6 uur nog alles goed ging, dan mocht ik naar huis, maar ik mocht ook wel nog een nachtje blijven, dat laten we 
aan u over. Om 11 uur hebben ze mij gecontroleerd, en alles was goed, hij zegt, nou meneer, u mag naar huis. Ik zeg, alles mooi, maar… ik lig hier 
in mijn zwembroek… En mijn kleren liggen nog bij Nautulis bij de maas. Hij zegt, nee meneer… We hebben uw dochter moeten bellen, die is van-
nacht ook even bij u geweest, maar u was bewusteloos. We hebben haar gevraagd om de spullen te halen en hier te brengen, we hebben al uw 
kleren hier. Ik zeg: oke, dan kleed ik mij aan en ga ik lekker naar huis. Maar ja, dat heeft mijn dochter er dus wel bovenop gekregen. Terwijl ze het 
er helemaal niet mee eens was, kon ze midden in de nacht naar het ziekenhuis toe. Dus die was niet blij, ze was al kwaad, want ze zei: pap je bent 
hartstikke gek. Maar ja, ze is nu nog kwaad, al twee maanden. Anders kwam ze elke week de was doen, maar nu is ze maar heel even geweest, 5 
minuten. Ik vroeg nog: willen jullie wat drinken? Wat koffie of zo? Ze zegt: nee, we moeten snel weer gaan. Ze heeft de was gepakt en hupsakee. 
Ze is nog altijd boos. Ik moet mijn excuses maar aanbieden. 
Misschien maar toegeven dat ze eigenlijk gelijk had…
Ze had ook gelijk eigenlijk… ik was ook de enige die zo oud was. Ik zwom naast een man, en die zegt: ik denk dat ik de oudste deelnemer ben, 
dus ik: mag ik vragen hoe oud u bent? Hij zegt: 67, dus ik zeg: dan bent u niet de oudste, ik zwem de kilometer en ik ben 82. Ik zou het zo weer 
willen doen hoor, maar ik moet echt mijn verstand gebruiken zegt de dokter. 
Maar toch… dat u nog wel het gevoel heeft dat u dit kan. U mankeert lichamelijk nog niet zoveel dan?
Ik voel me lichamelijk heel goed. Ik zeg het ook eerlijk: sommige zeggen, je ziet er niet uit als 82, dat voel ik me ook niet. Ik voel me meer 62. 
Ik heb natuurlijk ook wel mijn lichamelijke problemen, maar ik ben niet aan een rolstoel of rollator gebonden ofzo. Ik wandel nog gewoon naar 
het eten beneden. Ik doe mijn boodschappen op mijn fietsje. Ik ben alleen zo slim geweest dat ik nu een elektrische gekocht heb. Dat vindt ik 
wel makkelijk. Mijn dochter heeft in het begin gezegd: pap, ik kom een keer in de week de was halen, en ik kom ook een keer in de week de 
boodschappen doen. Ik zeg je mag gerust komen, maar de boodschappen doe ik zelf op mijn fiets. Niet omdat ik het vervelend vindt om met jou 
in de auto te gaan, maar anders beweeg ik niet meer. Dan blijf ik gewoon op mijn stoel zitten. Ik lees namelijk graag de krant, of een goed boek, 
of de tv. Dan kom ik niet meer naar buiten. Als ik geen reden heb, dan denk ik pfff… Dat doe ik zelf op mijn fietsje. Toevallig gisteren nog heel veel 
boodschappen gedaan. Rugzakje op mijn nek, die heb ik altijd bij me, want ik heb ook een beetje urineproblemen, die weg wil lopen. Ik heb alles 
bij me om mijzelf te verschonen onderweg. Dat is ook geen ramp, ik weet het. 
Heeft u dan wel ergens hulp van Proteion bij nodig?
Ik heb helemaal geen hulp van Proteion, ik kan hulp krijgen, dan kan ik mij aanmelden en daar betaal ik dan voor. Hier betaal ik gewoon huur aan 
de bouwvereniging, en zorg kan ik inkopen. Maar ik hoef geen zorg in te kopen, ik red me hier prima. Het enige wat ik wel doe, is hier beneden 
warm eten, daar betaal ik gewoon voor. Dat doe ik meteen na het eten. Dan is het klaar. En als ik wat wil drinken beneden, kan dat ook, dan moet 
ik daar gewoon voor betalen. Als ik zorg nodig heb, moet ik dat bij proteion inkopen, dat kan niet ergens anders. Maar ja, nog niet nodig. Maar je 
weet het niet he, ouder worden gaat niet zonder horten of stoten he…
Dan heeft u wel geluk dat u nog zo gezond bent. Kunt u mij misschien meer vertellen over wat u zoal doet in een week? 
Nou, ik heb eigenlijk niet echt hele vaste dingen, maar ik krijg… Ik heb ook hier in Roermond een aantal jaar op de kazerne gezeten, dus daar heb 
ik ook een aantal vrienden en kennissen aan over gehouden waarvan er een aantal ook nog hier zijn, waar ik altijd contact mee heb gehouden. Ik 
krijg dus regelmatig bezoek. De deur wordt niet platgelopen, maar er komt wel regelmatig iemand langs. En dan mijn kinderen, of ja… mijn dochter 
dan niet, want die is boos… (lacht). En mijn zoon, die komt ook. Maar goed, die heeft ook een eigen zaak in Gouda, en die heeft ook een gezin en 
kinderen en alles. Maar goed, ze komen wel regelmatig. Dus die maakt dan wel een dagje vrij dat ze deze kant op komen. Wat dat betreft gaat het 
goed, ik ben tevreden…
En zoals contact met bewoners in dit gebouw, hoe gaat dat?
Het meeste contact is ’s middags met het eten. En dan leer je dus, naast degene met wie je aan tafel zit, toch weer wat mensen kennen. Of je leer 
mensen wéér kennen, die je vroeger uit Roermond kende. De meesten die hier zitten zijn ten slotte uit Roermond of omgeving. En dan maak je 
een praatje, en dan kom je af en toe eens een keer langs. Dat is toch wel voornamelijk het voordeel van de gezamelijke maaltijden. Zijn over het 
algemeen wel mensen met een afwijking, zitten in een rolstoel, of een rollator, of een stok. Ik kan nog gewoon op mijn beentjes lopen, maar daar 
zijn er hier niet veel van. Ik moet het eigenlijk even afkloppen, ik heb het wel goed. Het is ook wel fijn, dat zijn ook mensen van je eigen leeftijd, 
dat is fijn. Sommige wel ouder. Ik heb ook wel veel contact met een vrouwtje, die is 98. Die ken ik omdat ik vorig jaar een keertje, zag ik haar hier 
voor de deur morrelen. Ik kijk door het raampje naast de deur, en ik denk, maar die mevrouw die hoort daar helemaal niet. Want die vrouw die 
daar woont die ken ik, en dat is zij niet. Even in de gaten houden… Dus ik ging naar haar toe, ik zeg: zijn er problemen? Kunt u uw appartement 
niet in? En ze zegt: nee, het lukt niet. Ik zeg: weet u zeker dat dit uw appartement is? Ze zegt: jaa, dit is mijn appartement. Ik zeg: nou, ik ken de 
mevrouw die hier woont, maar dat bent u niet. Ze zegt: nee, nee, dit is mijn appartement. Ze bleef verder ook heel rustig, ze kon alleen maar niet 
naar binnen met die sleutel. Ik zeg: weet u wat, kom maar even mee, ik woon aan de overkant, gaan we even een bakje koffie drinken. Toen kwam 
uiteindelijk die mevrouw die in dat appartement ook nog eens naar buiten, en toen had die andere mevrouw toch door dat het niet helemaal goed 
zat. Maar goed, toen heeft ze bij mij een kop koffie gedronken. En toen zei ik: nou moet u mij toch even vertellen op welke verdieping u zit… Dit is 
de 5e verdieping “joah, dat weet ik niet”, wat voor appartement dan? “jah, dat weet ik niet”. Heeft u dan nog kinderen in Roermond wonen, wat is 
uw achternaam? “***”, weet u het nummer van zijn telefoon? Natuurlijk niet… Dus ik zoek die naam op in het telefoonboek, waren er maar twee. 
In welke straat woont hij? Ik noem die straatnamen op, en dan zegt ze: dat is het! Dat is mijn zoon! Hij was helaas niet thuis, maar zijn vrouw wel. 
Ik zeg: ik heb je schoonmoeder hier in huis en ze weet niet meer in wel appartement ze woont, en ze is ook de sleutel kwijt. Ze is niet in paniek, 
maar als er iemand kan komen met de sleutel, dan kunnen we haar weer binnen laten. Het was inmiddels al een uur of 9. Haar zoon en zijn vrouw 
kwamen later, en ze zeiden: we staan er niet van te kijken hoor, we zijn al eerder opgebeld, toen liep ze midden in de nacht in haar pyjama buiten. 



Ze is verder heel goed bij de tijd, maar op een gegeven moment klapt ze dicht, en dan weet ze het allemaal niet meer. Dan weet ze niet meer waar 
ze naartoe moet. Gelukkig zag ik haar en heb ik haar opgevangen. Dat weet ze trouwens nog wel, want nog steeds als ik haar zie zegt ze: “Hé 
daar is mijn redder!”. Dat is gewoon leuk. Dat soort dingen, dat maak je gewoon mee natuurlijk. Er zijn er een hoop die dement zijn, en er zijn er 
ook die bij vlagen compleet de weg kwijt zijn. Ze raakt gelukkig niet in paniek. Je weet dat er iets aan de hand is, maar met een gesprekje kom je 
daar wel achter. Dat zijn wel leuke dingen. 
Toen ook met het zwemmen, dat heeft ook in het blaadje van Proteion gestaan. De dag erna had ik een kaartje in de bus: “Tarzan!”. Nou, dat zijn 
leuke dingen. Dat gebeurd hier. 
Ik zag haar laatst ook buiten lopen, en ik zag dat ze verdwaald was. En dan zeg ik, kom, zullen we samen even lopen. Maar ja, dan heeft ze 
gewoon even en moment dat ze even alles kwijt is. En toen heb ik haar ook gezegd: je moet niet meer maar zo buiten lopen, of binnen blijven, of 
tot de rotonde lopen en weer terug. Je moet zorgen dat je de receptie kan blijven zien. Anders raakt ze de weg kwijt. Nu raakt ze gelukkig niet in 
paniek, maar toch, dan heb je een probleem. Als je persee een stukje wil lopen, dan loop ik wel een stukje met je mee. Dat doet ze nu ook niet 
meer. Ik stond laatst beneden, en toen zei ze ik ben al voor de 7e keer van de voordeur tot de rotonde aan het lopen. Dat onthoudt ze wel. 
En waarom loopt ze geen rondje door de binnentuin?
Dat weet ik eigenlijk niet, dat kan ik ze ook nog wel eens vertellen ja. Dat is een goed idee van jou! Dan kan ze toch buiten lopen, maar dan raakt 
ze niet verdwaald. Kan ik ook wel eens met ze doen. Nu probeer ik haar te leren dat ze alleen maar naar rechts mag lopen. Dan komt ze altijd 
weer op hetzelfde plekje uit. Ze moet niet ook linksaf gaan, of rechts, dan raakt ze de weg kwijt. Dat zijn dingen… die kun je doen, en dat vindt ik 
wil fijn. Je kunt iets voor ze betekenen. 
Ik heb ook een eetvriendin, ze kan niet goed praten. Ze heeft iets met haar stembanden. Ik vind het niet erg, ik zie dat ze het probeert, en dan vindt 
ik het al genoeg. Het zijn ook wel leuke dingen. Je kunt eraan voorbij lopen en niks doen, maar hier haal je meer voldoening uit. Als je wil kun je 
hier de hele dag lullen met mensen. Er zitten hier veel mensen die niks anders hebben dan hun kamertje. Die hebben dan nog het geluk als ze 
naar de zaal worden gebracht voor het warme eten. Anders zitten ze daar maar de hele dag. Er kan natuurlijk niet iemand de hele dag zitten, maar 
ja. 
Dat zijn mooie dingen, heeft u naast al die vrienden ook nog andere hobbies?
Hobbies… ja, daar vraag je me wat. Ik heb mijn hele leven gevoetbald, getennist, gevolleybald. En toen mijn vrouwen nog leefden, toen ging ik ook 
graag dansen. Maar dat zijn allemaal dingen die ik nu niet meer kan doen. Ik volleybalde elke week een keer, en tennissen ook, maar toen kreeg 
ik toch wel erg last van mijn rechterarm. Toen kreeg ik te horen dat die helemaal versleten was. Ik mocht niks meer doen waarbij ik mijn rechterarm 
veel gebruikte. Dat zijn geen leuke dingen, dat wordt niet meer beter. Je moet toch dingen opgeven om normale dingen te kunnen blijven doen. 
Daarom heb ik ook de elektrische fiets gekocht, met mijn gewone fiets was ik bij de venloseweg als ik boven was wel heel erg te puffen, dat ging 
niet meer goed. Toen zag ik in de krant een advertentie, toen heb ik een stella fiets gekocht. Toen dacht ik wel… dat had ik 10 jaar eerder moeten 
doen. Niet gedaan, maar daar kan ik nu van profiteren. Ik fiets veel, als het een beetje weer is tenminste. Als het eruitziet dat het bijna gaat rege-
nen dan ga ik niet fietsen als het niet hoeft. Nu heb ik bijvoorbeeld… mijn overbuurvrouw, die ligt in een verpleegtehuis in Wessem, daar moet ze 
nou een paar weken naar toe. En laatst moest ze naar Venlo, ben ik daar ook naartoe gegaan… niet met de fiets, maar met de trein. Maar nu ga ik 
weer naar Wessem, moet ze aansterken, en dan wordt ze geopereerd. Daar ga ik ook naartoe met de fiets. 
Ik heb hier ook zoveel kennissen in de buurt wonen, daar ben ik wel druk mee. Wat dat betreft, ik vermaak mij prima. Toen ik nog op de kazerne 
werkte, hier, in Roermond, toen kreeg ik een vrouwelijke collega. Mijn baas zei toen tegen mij: “Henk, we krijgen binnenkort onze eerste vrou-
welijke medewerker, ze komt uit Den Haag, is getrouwd, en ze komen hier in Roermond wonen. Jij bent een echte Roermondenaar, dus ik plaats 
haar bij jou, dan moet je haar een beetje wegwijs maken, op het werk, maar ook in de stad. Misschien kun je met haar en haar man een beetje 
de leuke winkels en cafeetjes aanwijzen.”. Dat heb ik ook gedaan, als zij naar huis fietste, dan fietste ik altijd wel mee. Ik heb haar ook weleens 
meegenomen met haar man naar de stad. En haar man ook een paar keer meegenomen met carnaval. Later zijn ze gescheiden, maar zij woont 
hier nog steeds. Ze is nu 60, en ze werkt er dus nog steeds, wel ik Kerkrade nu. Ze woont nu alleen, maar laatst heb ik haar een keertje gebeld. 
Ik zeg: “Ik zit in een verzorgingstehuis!”, en zei zegt: “wat doe jij daar nou!?”, ik zeg: “Er wordt hier voor me gekookt! Maar je mag best een keertje 
langskomen hoor, als je dat leuk vindt”. Ze is nu al een paar keer hier geweest, toevallig gisterenavond ook. Ze mocht een uurtje eerder naar huis, 
belde ze: zal ik even langskomen voor een kopje koffie? 
Dus u heeft wel een hoop contacten binnen Roermond!
Jaa, maar dat moet je wel zelf doen he? Als je het initiatief niet neemt, dan komt er niemand. Niet dat ik meer zo’n behoefte heb aan de hele dag 
iemand over de vloer, maar ik vindt het wel leuk als er eens iemand komt. Maar ze hoeven bij mij ook niet elke dag te komen. Ook hier, aan de 
overkant in de flat, daar heb ik ook wel een aantal contacten lopen. Dan bel ik ze even: “Heb je een biertje koud staan?”, en daar ga ik dan heen. 
 Ik weet trouwens niet van welke afdeling jij bent?
Ik kom van de Technische Universiteit in Eindhoven, ik ben daar onderzoeker en doe onderzoek voor Woningstichting Domus.
Oh! Nou, er heeft namelijk een tijd geleden een heel vervelend stuk in de krant gestaan… ik denk een maand geleden… Een paar mensen, 
waaronder een man die ik ook nog ken van vroeger, die hebben ook nog met de foto in de krant gestaan… Maar die klaagden over het eten. Het 
eten was opgewarmde troep, en dat is helemaal niet waar! Het eten is goed, ik vindt het eten goed, de mensen waarmee ik eet vinden het allemaal 
goed, dus dat stuk in de krant, dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon een groepje, van een man of 6, die hebben elkaar opgewarmd, en dan heeft 
er eentje het initiatief genomen om zo’n naar stuk te schrijven in de krant. En dat staat dan op de voorpagina van de Limburger. Dan wordt zo’n 
verpleegtehuis, dat wordt gewoon kapot geschreven. Er zijn heel veel mensen die dat lezen, die langzaamaan een verpleeghuis zoeken, en die 
komen dan niet meer hier naartoe. Want die denken, daar krijg je alleen maar opgewarmde prak! Daar moeten ze heel voorzichtig mee zijn, met 
zoiets schrijven. Maar ja… Ik wilde er nog iets ertegenin schrijven, maar ja, dan krijg je weer zo’n… Dan raakt het nooit op, dat heeft weinig zin. Ik 
vond het gewoon jammer. Ik heb het gelezen en vond het meteen een slecht stuk, voor het tehuis. Als je dan ook nagaat, dat personeel in de keu-
ken, allemaal personeel dat aangenomen is, dat werkt. Die vrouwen, het zijn veelal vrouwen, die lopen de benen onder hun lijf vandaan… (wordt 
emotioneel), die doen er alles aan om het de mensen naar de zin te maken. Dan wil je ze zo de hersens in slaan. Dat is gewoon jammer zoiets. 
Dat ze de waardering niet krijgen?
Ja, want die mensen, die werken zich kapot voor ons! Natuurlijk worden ze er ook voor betaald, maar ze verdienen niets dan waardering van ons. 
Ze doen zo hun best, dat merk je aan alles. Maar ja, er zijn mensen die daar anders over denken… Ik heb daar waardering voor. 
Wel mooi dat u ze die waardering in ieder geval wel geeft! Dan kijk ik nu toch weer even op mijn vragenlijst, en dan heb ik wat vragen 
over hoe veilig u zich voelt in uw eigen woning. Hoe vindt u de veiligheid in uw omgeving?
Mijn veiligheid?



Ja, bent u bijvoorbeeld bang dat u valt? Of dat er iets met u gebeurt?
Tja, wat dat betreft ben ik misschien een verkeerd voorbeeld. Zoals ik net al zei, ik heb 40 jaar in het leger gezeten…nou ja, niet gezeten… 
gewerkt. Overal geweest, oerwoud, woestijnen. Ik heb mijn blik behoorlijk kunnen verbreden, ik heb een ruime blik gekregen op het leven en op de 
mensheid. Kleine dingetjes, die zie ik niet meer. Ik vindt het leven de moeite waard, en mooi. Er zijn ook mensen die zeggen, was ik maar dood, 
kan ik ook begrijpen, maar ik niet. Ik vindt het leven mooi. Ik zie mensen om mij heen die hard werken en die hun uiterste best doen, dat vindt 
ik prima, dat vindt ik mooi. En dan heb ik het naar mijn zin. Dat is hier precies hetzelfde, iedereen die ook maar wat voor functie heeft, die doet 
er alles aan om er wat van de te maken. Ik ben zeer tevreden over iedereen hier. Of, nou ja… misschien ben ik bevoordeeld, omdat ik alles heb 
meegemaakt, of nou ja, geen oorlog hoor. Ik vond het wel jammer hoor, mijn oudere broer is 3 jaar in Indonesie geweest, maar ik was te jong. Dat 
leek me ook wel wat hoor. Ik heb wel wat militaire acties meegemaakt, maar allemaal dingen waar weinig gevaar bij was. In het oerwoud loop je 
altijd gevaar, je weet maar nooit of een Surinamer…. Of een tijger die aan het kijken is of er iets te vreten valt. Maar het is geen direct gevaar, je 
hoeft niet bang te zijn dat je elk moment overhoop geschoten kan worden. Maar goed, ik heb veel van de wereld meegemaakt, ik heb veel mogen 
zien. Je verbreed je blik. Je gaat ook makkelijker denken over de meeste dingen. Je ziet die arme mensen, die helemaal niks hebben, die toch dik 
tevreden zijn en nog lachen ook. Eigenlijk denk je… wat heb je nou te lachen? Ze weten niet beter, ze weten dat ze dat hebben, en verder houdt 
het op. Dat is wel leuk om met zulke mensen kennis te maken. Om daar mee te praten of een drankje mee te drinken. Is ook goed voor je eigen 
blik verbreding. Ik vindt dat Roncalli het heel goed doet!
Mooi, en daarnaast doet uw dochter ook een hoop dingen voor u…
Mijn dochter doet heel veel voor me, nu eventjes niet, want ze is nu boos, maar ik biedt mijn excuus wel aan. Het is natuurlijk stom geweest wat 
ik op mijn leeftijd heb gedaan, zo een kilometer zwemmen. Ik snap dat mijn dochter zich bezorgt maakt, maar als ik zorgen moet maken over 
iedereen die zich zorgen over mij maakt. Ik heb vroeger zoveel gezwommen, niet elk jaar een kilometer, maar ik wist dat ik dat kon. Ik kon het ook, 
ik wist alleen niet dat ik daarna bewusteloos zou raken. 
Bent u bang dat dat binnen uw woning kan gebeuren?
Neuh, helemaal niet, daar maak ik mij geen zorgen om. Ik ben niet zo belangrijk dat ze gelijk in de gaten hebben als ze mij een dagje niet gezien 
hebben. Maar de meeste mensen die ik ken, die weten dat ik me red. ik heb me al zovaak in mijn eentje moeten redden. Ik raak niet zo snel 
overstuur, al weet ik ook niet altijd hoe ik iets moet oplossen. Maar ik hoef eigenlijk niemand na te lopen om me te redden. Ik heb bijvoorbeeld, ik 
heb 5 prostaatoperaties gehad, dat is vrij veel. De vierde is mislukt, ik had kwaadaardige prostaatkanker, en toen hebben ze een nieuwe methode 
gebruikt die is mislukt. Ik moest daarvoor naar een ander ziekenhuis, want dat konden ze niet in Roermond. Daar heb ik zo lang pijn van gehad! Ik 
moest naar een pijnpoli en alles. Toen wilde ik een andere uroloog, voor een second opinion, eentje die al wat langer in het vak zit. Nu hebben ze 
uiteindelijk een zenuw platgespoten, dat deed wel wat tegen de pijn. Gelukkig had ik toen minder pijn. Die 5e operatie, die heeft het toch volledig 
verholpen. Eindelijk alle pijn weg. Dat is wel zwaar hoor, elke dag wakker worden met die pijn! Ik moet wel binnenkort weer naar de pijn poli, ik 
weet niet wat ze gaan doen, maar dat zien we dan wel. 
Wat dat betreft, is mijn leven niet over rozen gegaan. Maar ik ben er gelukkig wel weer boven gekomen. Gelukkig heb ik geen ernstig pijnlijke 
dingen meer. Ik zei vroeger altijd: pijn is fijn, maar ik ben er achter gekomen dat dat niet zo was. Ik snap die specialisten ook wel, die kunnen wel 
veel, maar ze kunnen ook niet toveren he? Er zijn zoveel dingen die mensen kunnen krijgen, kijk maar wat je dan hebt he?
Nou, ik heb bijna geen vraag hoeven stellen, maar u heeft wel alles beantwoord!
Ja, ik praat misschien wel een beetje veel he, maar dat hoeft niet erg te zijn toch? Nee, zeker niet! Maar ik moet zeggen: ik heb heel veel 
waardering voor de mensen van Roncalli! Ik heb ook ontzettend veel waardering voor ze. Ik vindt het knap dat ze het op kunnen brengen, ook die 
vrijwilligers enzo. Het is goed. Je hoort wel dat ik volledig tevreden ben hier. Ik ben altijd wel positief geweest, maar zeker richting Roncalli ben ik 
heel positief. 
Traantjes lopen wel snel bij mij hoor, maar ik denk, je kunt het maar beter laten gaan, anders zit je er maar mee he? 

Helemaal niks. Ik wil u graag heel erg bedanken voor uw tijd.



Deelnemers:  D
  Dochter belde vooraf om zeker te zijn wie er komt. 
Hulpmiddelen: Rollator, alarmering, hulpmiddel opstaan toilet (niet gebruikt), gehoorapparaat
Aanwezige technologie: Alarmering, flatscreen, 
  
Ik zal beginnen met vertellen wie ik ben, ik ben Marije ik ben bezig met een onderzoek aan de Technische Universiteit over ouderen-
huisvesting. Dit die ik voor Woningstichting Domus, Domus wil goede huisvesting voor ouderen kunnen bieden. Ze hebben aan mij 
gevraagd of ik ook in gesprek wil gaan met de bewoners om te kijken hoe ze op dit moment de woning ervaren. Ik begin altijd met de 
meer algemene vragen, in welk jaar bent u geboren?
1926
Dan heeft u inmiddels al een hele leeftijd bereikt!
22-12-26
En sinds wanneer bent u hier komen wonen?
in 2004
Waarom bent u hier komen wonen?
Omdat ik een heel huis had in Maastricht, en toen zei mijn schoonzoon, kom toch hier naar Roermond. Maar ik heb het toch gedaan, na een paar 
jaar, toen dit gebouw klaar was.
Dus u bent hier gelijk komen wonen toen ze het hier opleverden, en vooral om wat dichter bij de kinderen te wonen?
Ja, bij de kinderen he, bij mijn dochter. 
U komt zelf uit de regio Maastricht, was dat moeilijk om die regio achter u te laten?
Nee, helemaal niet. Luister, ik heb best wel eens dat ik denk, verdorie, was ik nog maar in Maastricht. Maar echt heimwee gehad, nee hoor. 
En u woonde daar in een gezinswoning?
Jaa, gewoon een gezinswoning. 
En u bent hier dus komen wonen voor de kinderen, heeft u goed contact met ze?
Jaa, en er zijn ook allemaal kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dan nu met sinterklaas, dan zeggen die jongsten, we hebben nu even geen 
tijd he? We moeten even het sinterklaasjournaal kijken (lacht). 
Hoe ervaart u het wonen hier?
Helemaal geen problemen mee gehad. Ik heb me gelijk aangepast aan de plek hier. Je weet toch op een gegeven moment, als je een leeftijd krijgt, 
dat er iets moet gebeuren. Dan kan dat beter gebeuren wanneer je mobiel bent. En dat mobiel, dat ben ik niet meer. Of wel, met de rollator. Ik 
moet ook eigenlijk die tafel weer een beetje die kant op hebben, want die hebben ze laatst opgeschoven. Maar ja, laat nu nog maar staan. 
Hoe vaak heeft u contact met de buren?
De buren, dat wisselt zo, dat is eigenlijk niet leuk. Ik weet niet hoeveel ik er gehad heb aan die kant, en aan die andere kant. Die gaat nu ook 
weer verhuizen, die gaat naar Heythuisen geloof ik… Dus ja, net aan de ovekant, mevrouw van der Hoorn woont er net zo langs als ik, de rest is 
allemaal weer vernieuwd. En meneer Peters, die woont hier ook al aardig lang. Net mevrouw van der Hoorn en mevrouw Schreurs. Hier op het 
terrein he? Daar hebben eerst bungalows gestaan. Die zijn nu weg. Maar die mevrouw Schreurs, die heeft dus eerst daar gewoond, maar die is nu 
tamelijk ziek. 
Dat is wel naar dat het zo snel wisselt… Ik ben ook benieuwd waar u zich zoal mee bezig houdt door de week…
Tja, wat doe ik allemaal in een week… Ik puzzel, ik lees graag, ik doe mijn huishouden. Tenminste, nu begint het weer, want ik ben 14 dagen in het 
zorghotel geweest bij het ziekenhuis omdat ik gevallen was. Ik was weer gevallen. Toen heb ik wel een week of 4 of 5 therapie gehad, nu gaat het 
wel weer. Of ja, het lopen is nog wat moeilijk. Als ik maar achter de rollator loop, dan gaat het goed. Maar laat me niet los lopen! (lacht). 
Dan bent u bang om te vallen?
Ja, je wordt toch… ik ben al een aantal keer gevallen, daar gaat het niet om. Maar op een gegeven moment wordt je toch bang. Daar is niets aan. 
Ik heb ook een alarm, dan kan ik iemand oproepen.
Krijgt u nu ook hulp van Proteion?
Ja, toevallig nu dan omdat ik gevallen ben. En na dat ik teruggekomen ben van het zorghotel toen heb ik meer verzorging gekregen. Hoor je niet 
iets raars aan mijn stem? Ik heb zo’n rare stem?
Ik hoor niet vreemds, ik kan u in ieder geval goed verstaan.
Oke. Maar ik heb meer verzorging gekregen. In het begin kwamen ze mij ’s ochtends uit bed halen en douchen en ’s avonds maakten ze mij weer 
klaar om naar bed te gaan. En ze verzorgden ook zo de dingen… Maar ja, dat gaat ook allemaal langzaam aan weer anders. Alleen nog bij het 
douchen, daarvan denk ik, laat me dat nog maar niet alleen doen! Want dat deed ik altijd nog he? Zelf douchen. Maar nu vind ik het toch fijner als 
er iemand even bij is. Nu zeggen ze toch he? Dat je op latere leeftijd niet meer elke dag moet douchen, dat is niet goed voor de huid. Dus dat doe 
ik nu gewoon om de dag, en dan komen ze helpen met douchen. Misschien dat dat over twee weken ook weer anders is he? Dat ik het dan wel 
weer alleen wil doen. Maar mijn dochter zegt ook: “mam, ik zou het nog niet riskeren” om alleen te douchen. Je hoort er zoveel die vallen he?
Ja, en met douchen kan het heel glad worden?
Nou, maar het wordt niet zo glad, de stenen zijn niet glad. Wat dat betreft mag ik niet klagen he?
Dat scheelt dan wel. En krijgt u daarnaast ook nog hulp met het huishouden?
Ja, 1 keer per week. 2 uurtjes en 40 minuten. (krijgt hoestbui) 
Dan helpen ze met de grote schoonmaak?
Ja, die poets dan alles af. 
Heeft u nog hobbies die u in uw vorige woning wel kon doen en nu niet meer?
Wat moet ik nog met Hobbies? Ik ben 91! Wilt u me nou nog hobbies laten doen? (lacht) ik heb gehandwerkt, genaaid, ik heb kaarten gemaakt en 
allerhande handwerk. Ik heb genoeg gedaan!
En gaat u dan nog wel eens naar Roncalli voor activiteiten?
Pff, nee, Roncalli, dat is nogal wat… Roncallis is eh… 
Daar bent u niet tevreden over?
Nee! Roncalli is heel erg achteruit gegaan. Roncalli is niks meer. Pas sinds 2010, of 11, 12. Het is de laatste paar jaren pas echt achteruit gegaan. 



Er is nog maar 1 keer eten, er is door de dag niks meer te doen, de winkel is maar 2 uurtjes op een dag open. Nee, het is… Roncalli is echt 
achteruit gegaan…
Maakte u voorheen meer gebruik van Roncalli?
Ja, je ging geregeld naar het winkeltje toe en, laatst stuurde ik mijn kleindochter voor van die Douwe Egberts Pads naar het winkeltje. En toen zei 
ik: Hebben ze geen koffie? Dat is toch iets? Koffie en koffiemelk is toch wel iets wat ze horen te hebben. Maar hadden ze niet! Nee, het is niks 
meer. De aardigheid is er ook uit. Al het personeel is weg, al het oude personeel is eruit. Er zijn allemaal nieuwe gekomen, allemaal, die natuurlijk 
minder (wrijft met vingers) die minder kosten. Wat wil je dan nog?
Gaat u er nog wel eten?
Nee, ik ga er ook niet meer eten! Een heel dood enkele keer, als ik denk, dat is wel heel erg lekker. Maar is allemaal niet vers meer he? Het is 
allemaal maar wat gebracht wordt. Allemaal dat spul.
Kookt u dan nog zelf of laat u andere maaltijden komen?
Nou, ik doe van alles, ik doe van alles. Ik bak wel eens een ei, en gisteren heb ik, na het Kienen, heb ik nog gekookt. Wat aardappelen gekookt, 
kip gebraden en sla gemaakt. Als ik zin heb doe ik het. Ik heb toch tijd genoeg? Ik hoef ook naar niemand te kijken, of ik nou om 3 uur eet of ik eet 
om 8 uur, maakt allemaal niks uit. Ik kan dat zelf bepalen dus. En ik krijg veel van mijn dochter enzo, wat ze over hebben. Dan zegt ze: “Mam, pak 
jij dat mee?”, nou dat is toch makkelijk he? En je hebt ook geen zin meer voor alleen… Want, ja, gisteren heb ik dan weer aan tafel gezeten, maar 
anders pak ik mijn boterham hier op de stoel. Maar ja… Dan denk ik, dat moet ik eigenlijk niet doen. 
En bij de seniorenvereniging, en de yoga. Of ja, of ik nu nog naar de yoga kan gaan, dat weet ik niet. Dan moet ik toch nog even wachten tot het 
nieuwe jaar. Ik deed tot een paar weken terug nog elke week yoga. Al deed ik al niet meer de yoga op de grond, dat doe ik al sinds de laatste paar 
jaren toch al niet meer. Want dan kom ik niet meer op (lacht)! Ik deed altijd de yoga op de stoel, of achter de stoel. Maar nu weet ik het niet meer of 
ik de yoga nog ga halen. Weet ik niet. 
Ook omdat u bent gevallen?
Ja, ook omdat ik ben gevallen. Maar ook in het zorghotel, heb ik te goed mijn best gedaan! Toen heb ik een terugslag gekregen en een overbe-
lasting. Omdat ik te hevig bezig was, want ik wil naar huis, ik wil lopen en ik wil naar huis. En daar kwam dat dan van. En dat is eigenlijk nog erger 
geweest als die valpartij. Want die had ik hier, in de schaamstreek, een zware kneuzing. Dat kwam toen, doordat ik niet kon lopen. En in de dinge 
kon ik opeens lopen, die 14 dagen. Maar dat gaat wel weer voorbij, het komt wel weer om. 
Ondanks dat alles bent u nog steeds heel zelfstandig, hoe doet u de boodschappen?
Nee, dat had ik allang niet meer. Al ging ik toen nog wel mee, nu gaan ze het zelf halen. Nu ga ik nog niet mee. 
Dat is de familie die u daarbij helpt?
Ja, mijn kleinkinderen en mijn dochter.
En dat wisselen ze af?
Jaa, dat wisselen ze af, ga jij deze keer maar met oma, nee jij bent de vorige keer al geweest, ga jij nu maar met oma. Dat gaat altijd goed, heel 
gemoedelijk. 
Dus ze komen heel regelmatig langs!
Ja! Mijn twee kleindochters, die hebben allebei 3 kinderen, daar kun je niet zo veel meer van verlangen he? Maar die worden groter, en die 
moeten naar school en die moeten gehaald. Die hebben ook genoeg te doen, en nog werken! Dat kun je niet… dan moet je ook als oma niet alles 
verlangen he? Dat kan niet, dat kan niet! Dat kan niet en dat mag niet. Wij hebben ook ons eigen leven gehad, dan kun je nu niet steeds zeggen: 
“Je moet komen”. Dat kan niet. 
Maar ze wonen wel allemaal dicht in de buurt dat ze ook snel eventjes langs kunnen komen?
Ja! Dat is makkelijker dan toen ik in Maastricht woonde. Toen zei mijn schoonzoon, kom je toch lekker naar Roermond! Ik zei, denk je dat ik gek 
ben? (lacht) Maar ja, toen ben ik toch gegaan… Ik heb toen nog wel even gewacht, want toen waren ze daar bezig. Toen heb ik gewacht tot deze 
klaar waren, dat duurde nog wel een half jaar. Ik zei tegen mijn dochter, schrijf me daar dan toch maar in. Ik dacht: ik hoef toch niet, maar toen heb 
ik het toch gedaan. Nou, ik heb er echt geen spijt van!
Dat is dan wel fijn!
En ik mag ook niet klagen over de woning ofzo, dat zit wel goed. 
Voelt u zich ook veilig in uw woning? 
Ik ben nooit ergens bang voor, ik ben in Maastricht ook opgegroeid dat de deur nog openstond. Ik ben niet bang aangelegd, vandaar ook dat mijn 
dochter zei: wie komt er? Heb je gevraagd wie? Ik denk oooh… Ik heb het al een paar keer meegemaakt dat mensen met wie ik omging, dat ze 
daar ingebroken hadden, of dat ze binnen zijn gekomen met een smoesje. Nu hetzelfde weer, ik ben gewoon te goed gelovig! 
Wel goed dat uw dochter daar nog extra op let. 
Ja, ze zegt: je weet het niet!? Dan ga ik toch nog even er achteraan. (lacht) Ik zie niet zo gauw wat slechts in de mens. Ik kan er ook niks aan 
doen. 
Ik denk zelf ook vaak: liever te goedgelovig als te wantrouwig…
Ja, dat wantrouwig zijn, dat heb ik echt niet!
En zoals met de intercom, heeft u dan het idee dat u goed kunt zien wie er voor de deur staat?
Nou, ik zie dat er iemand voor de deur staat, maar verder zie ik niks… Ja, weet ik niet. Ik heb een veraf bril en een kortbij bril, maar ik zie het 
eigenlijk echt niet. Als ik weet wie er komt, dan kan ik die herkennen! (lacht) Dan moet ik af en toe… En dan blijf ik bij de deur staan om te zien wie 
er komt, en als het mij niet bevalt, dan blijft die deur dicht. Ik kan gewoon door het raam kijken (refereert naar zijlicht naast voordeur). 
Maakt u verder gebruik van hulpmiddelen? U heeft uw rollator, en het alarm… heeft u nog iets? Iets wat u helpt in de badkamer of slaapkamer?
Nou, daar is het eigenlijk fout gegaan, op de laatste dag in het zorghotel gingen we nog proberen of ik zelf het bed in en uit kon. Dat was denk ik 
toch te veel. Maar ja, ik kan nu weer gewoon het bed uit. De rollator gaat wel altijd met mij mee. Oja, en ik heb zo’n stom ding voor op de wc, voor 
mij op te duwen van de wc. Maar die zet ik er altijd naast. Dan denk ik, ach kom! Dan zeggen ze weer, terug zetten dat ding! 
Ik moet katheteriseren, weet u wat dat is? Ik kan namelijk zelf niet plassen, het valt wel mee, ik heb het ook al 30 jaar. Ik moet dan zelf met een 
plastic kathetertje, ik heb niets anders van een apparaat, deze heb ik toen genomen in het ziekenhuis en dat werkt prima. Maar ik moet dus wel 
altijd iets gebruiken voor in te steken… En dat ging met dat rotding niet he? Die komt dan namelijk tegen mijn armen aan! Dus hij staat er eigenlijk 
altijd naast, tenzij mijn dochter langskomt, dan zet ik hem weer even terug (lacht). 
Ja, dat kan natuurlijk ook! Dus u heeft een hulpmiddel, maar dat werkt dus eigenlijk alleen maar tegen?



Ja, dat kun je wel zeggen! Och ja, ze had me ook zo’n trippelstoel gekocht. Daar kun je helemaal niet mee vooruit! Heb je dat weleens gepro-
beerd?
Nee, ik ken de trippelstoel zelf eigenlijk niet…
Een trippelstoel is een stoel die is dan zoiets met wieltjes, en dan moet je zelf met de voeten. Dan kun je bijna alleen maar achteruit rijden, vooruit 
gaat niet. Dat is echt voor je benen te breken! Ik heb het even geprobeerd, maar dat is niks. Die hebben we gewoon weer teruggestuurd. Beneden 
is er een mevrouw, die gebruikt hem wel, maar die rijdt dus altijd achteruit! (Lacht) Die rijdt altijd achterstevoren. Die zit altijd zo half schuin zo…. 
Trouwens! Ze moet ook gewoon lopen, ze is ook te lui om te lopen. Mag ik eigenlijk niet zeggen he? 
Och, het blijft tussen ons (lacht)…
Ze gaan ook veel te vlug in die dingen zitten he? Je moet blijven lopen. Ik kan fantastisch lopen achter dat ding! De rest is hopeloos (lacht). De 
fiets, dat is echt niks meer. En tot 4 jaar terug heb ik ook nog gewoon auto gereden…
Had u toen ook zelf nog een auto?
Ja, maar die heb ik toen toch maar weg gedaan. Alleen om hier in de buurt boodschappen te doen ging dat nog heel goed. Maar ja, ze zaten er zo 
erg achteraan. “mam, dat hoef je zelf niet te doen, dat kan een ander ook voor je doen”. Dus ja, toen heb ik hem toch maar weggedaan… toen heb 
ik hem maar weg gedaan. Als je soms ook dat gestuntel ziet! Van mannen! Dan doen ze dat ding maar niet weg, dan kom je aan hun trots. Maar 
ja, eigenwijs he? (lacht) 
U kunt zich ook zonder auto redden?
Jaa, dat kan makkelijk, je kan wel zonder auto leven. En anders is het busje er he? Al heb ik de laatste tijd wel een beetje pech met het busje. 
Sinds kort heb ik dat ik niet hoef te betalen in het busje, dat ik achteraf in een keer een rekening krijg. Ik durf niet in het busje nu, met het instap-
pen, dat durf ik nog niet. Anders ging ik nu echt wel naar de yoga, al was het maar voor een beetje koffie drinken. Maar ik durf echt nog niet het 
busje in! Dat busje is soms heel raar… de busjes zijn goed! Daar gaat het niet om, en de mannen, die zijn ook goed! Maar die bussen, die hebben 
soms van die rare opstapjes en dingen, en dan moet ik dat ding loslaten (wijst naar rollator). Ik moet me vast kunnen houden, hij moet niet dat ding 
weg zetten, want dan gaat dat niet. Dus dat durf ik nu niet meer. Maar ja, dat is in de Wingerd, en die van de Wingerd die zei… er is daar namelijk 
een kerstviering, die zei: joh, Truus, probeer het! Maar als het niet gaat… ik kan het weer vragen aan de kinderen, maar je kan niet alles vragen 
van de kinderen he?
U voelt zich dan bezwaard?
Ja. Ze doen al veel… je moet het niet te bont maken. Ze zouden het met alle liefde doen, maar ja, dan heeft die dienst… Ze zitten allemaal in de 
zorg, mijn dochter zit in de zorg, mijn oudste kleindochter zit in de zorg, in Heel, bij de gehandicapten. En hele onregelmatige tijden. Dus ja… dan 
doe ik dat niet. Ik heb het toch hier goed?
En is er niet iets georganiseerd in dit gebouw waar u naartoe wilt?
Nee. Daar ga ik niet naartoe dit jaar. Ik ben er elk jaar naartoe geweest, altijd hele mooie kerstschalen en alles, maar nu, nee! Teveel bezuinigd. 
Als je ziet wat op het kerstmenu staat… nee, niks voor mij. Dat mag je best aan de bouw vereniging zeggen dat Roncalli hard achteruit is gegaan. 
Als je ziet wat op het kerstmenu staat, dan denk je, hier! Waar heb ik hem liggen… (zoekt in kastje naast haar)… Je kunt kiezen… twee gerechten, 
een kopdeel van zalm, of een heldere bouillon soep. En het andere is gevulde kipfilet met citroensaus, of een wild vinkje met peultjes. En dan 
witlofsla… die eten ze 6 keer per week! Of spruitjes, al zie ik die de laatste tijd niet veel. Dat zijn dus twee gerechten he? Waar je uit kan kiezen… 
dan zou ik toch zeggen… je hebt een beetje sperzieboontjes, met spek… of asperges, met een beetje ei… Maar ja, één gerechtje, dat is wat je 
kunt kiezen. In plaats van dat je los wat gerechtjes kunt kiezen. Dat is toch niks? 
Kijk ik ben nu, ik hoef niet op te scheppen, maar, we eten dikwijls buiten huis. Dan weet je toch een beetje… Want ja, ik ben er nu al een tijdje niet 
geweest, want ik ben al een tijdje niet naar Maastricht geweest, maar ik heb daar familie, die zegt dan… dan gaan we echt chique eten, beetje 
markant. Bij kasteel weet ik niet… en dan krijg je hier spruitjes… ik zie dat personeel niet tegen die kerstdingen maken, als wat hier is om te eten. 
Niet van het zelfde niveau, ik verbeeld me niks. Dat personeel in Roncalli is niet meer het zelfde niveau. Ze hebben daar een keuken! Die wordt 
niet meer gebruikt. Het eten komt in plastic zakken, en het wordt alleen maar opgewarmd! Ach ja… we hebben een mooie tijd gehad zal ik maar 
zeggen…
Ik mag toch hopen dat u nog wel even mee kan toch? (lacht)
(Lacht) Och jaa, och jaa… tenminste, dat hoop ik! 
Weet u Domus goed te vinden als er iets kapot is in huis?
Och, ik heb niet gauw wat… Ik heb zelden wat kapot. Ik heb denk ik 1 keer een nieuwe kraan heb gehad… dat is ook alles geloof ik. En één 
keer een verstopping, maar dat ziet bij mij, het zat helemaal beneden. En ik heb Gerrie laatst gevraagd, want die afvoer, die bloebert weer. Komt 
hij kijken, doet die het niet! Dan blobbert ie he? Ach ja, laat maar blobberen, zolang er niks omhoog komt vind ik het prima! (lacht) Nee, ik mag 
zeggen, ik heb heel weinig moeite met de Domus. Tja, ik heb niks. Alleen krijgen we boven een hondje… mag dat? Toch vind ik dat ze dat bij die 
oude mensen niet meer moeten doen. Ze gaan er niet meer mee uit. Ik heb altijd hondjes gehad, maar toen ik hier naartoe ben gekomen, toen is 
de laatste die ik toen had ingeslapen. Hij was wel oud, hij was er aantoe, niet dat ik hem extra heb laten inslapen, maar toch. En dan komen hier 
mensen van in de tachtig met een hondje. Die kunnen er niet meer mee uit! Want als het gebeurd, dat ik het merk dat ze op het balkon de hond 
uitlaten, dan ben ik bij de bouwvereneging. Want ze moeten niet de hondjes op het balkon uitlaten. Want die verhalen gewoon van die mevrouw, 
dat die in de gang poept en in de lift poept en dit poept… dat hoeven we toch niet te tolereren he? Een hondje vraagt 3 keer per dag uit, maar niet 
op het balkon of in een bak in de badkamer! Het is geen poes! Die moet lopen! En er zijn er hier, die is nu pas komen wonen, nou die heeft de hele 
morgen geblaft. Als ik mijn gehoorapparaat niet in heb, dan hoor ik het nog. Hij heeft een hele tijd geblaft. Aan de Bredeweg, daar zit er ook eentje, 
maar die gaat er wel geregeld mee uit. Maar dan hoor je toch, die plast hier en die plast daar… 
Ja, zo hebben toch veel mensen last van iemand anders hond… dus u bent maar voor een kanarie gegaan?
Och ja, dat beest, hij is zo tevreden als ik weet niet wie. Maarja, je moet toch niet meer op die leeftijd met een hond beginnen. Ik geloof dat ze die 
hond twee jaar geleden met haar verjaardag heeft gekregen. Je gaat een mens van in de 80 geen hond geven?! Heel gezellig, maar dan moeten 
ze er wel mee uitgaat. In het begin werd er gezegd, als je er moeilijkheden mee krijgt, dan moet je hem weg doen. Maar dat vertikken ze, dus dat 
wordt niet nageleefd. Als je toch de leeftijd hebt van bijna 90, dan doe je dat niet meer, ook voor dat beestje niet. Die moeten even kunnen rennen 
en spelen. En er zitten er nu twee op de gang! Aan de voorkant zit ook een hondje, maar die hoor je niet. Maar ja, dat vind ik ook zo raar, daar is 
een man komen wonen, en daar is nu een vrouw bij komen wonen. Die waren gescheiden, maar die zijn nu weer bij elkaar, heb ik in de wandel-
gangen gehoord! (Lacht) Ik weet niet of dat helemaal legaal is (lacht) ik bemoei me er niet mee. Als ze iets fout doen, dan horen ze het wel.
U heeft hier altijd alleen gewoond?



Ja! Nee, voor mij niemand meer. Niemand meer. Ik ben baas over mijn eigen portemonnee!
Dat klopt helemaal! 
Hoe vindt u het klimaat in de woning?
Nou, we zitten lekker warm toch? Gisterenavond heb ik pas heel laat de verwarming aan gedraaid, ook in de douche. Ik hoef niet als de meeste 
mensen 25 of 26 graden. Vind ik nergens voor nodig. Ook op de badkamer, de badkamer is niet koud, en het water ook niet. Vanmorgen heb ik 
de verwarming niet eens opengedraaid op de badkamer, en dat terwijl ik toch altijd de deuren en ramen open heb ’s nachts, voor de frisse lucht. 
Alleen die rotbomen hier! Daar heb ik al zo dikwijls iets over gezegd. Dat groeit helemaal dicht. De architect, die dat klaargestoomd heeft he? Om 
op dat stukje 9 bomen neer te zetten! Moet je kijken hoe dicht ze op elkaar zitten. Die hierboven, die zegt: ik zal het wel even regelen! Ik zal de 
bouwvereniging bellen dat ze die om moeten zagen! Nou, die is hier net komen wonen en die begint gelijk van die hoge bomen te blazen. Ik denk, 
je komt hier net wonen, wij zitten er al 14 jaar mee! (lacht) Ik weet ook niet of de bouwvereniging daar nou echt wat aan kan doen. Die bomen 
staan er… wat doe je er aan? Die gaan ze echt niet kappen. 
En heeft u dan last van het licht of de blaadjes?
Nou, kijk eens op mijn balkon! Die ligt helemaal vol. Ik heb nog zitten te denken, want morgen komt mijn hulp, ik zei ze, ik durf me niet los te laten, 
dan durf ik de borstel niet te gebruiken. Normaal doe ik dat zelf he? Maar ik durf het nu niet aan. Ik ben ook zo blij dat ik vooraf die bakken nog heb 
opgeruimd voordat het gebeurde. Mijn dochter zei ook nog, “mam, ik ben zo blij dat je die bloemen nog hebt opgeruimd voordat je bent gevallen”. 
Anders had ik daar ook nog mee gezeten. Maar ja, nu met die bladeren. Maar ik wacht nu gewoon tot Eiberdien komt, dan kan ze dat morgen 
gewoon even naar beneden vegen…
En hoe vindt u de bomen in de zomer?
Ja er is wat minder uitzicht, nu hebben ze mijn boom, die hebben ze in het begin. Die zei: snoei nou beneden die dingen een beetje weg, dan kan 
ik beneden nog een beetje zien. Maar ja, ik zit toch niet in Amsterdam voor de ramen! Ik vind het niet erg, kijken ze maar erlangs. Ik zit er niet mee, 
ze ziet maar. Ik denk, goh, ze woont hier net een week en ze heeft al de grootste mond, van dit doen en dat doen en zus doen. Wat een mens he? 
(lacht) Die blijven gewoon staan hoor! 
U heeft zo wel mooi uitzicht op de binnentuin, gaat u daar nog wel eens naartoe?
Soms, zo dikwijls met de kindjes… die vinden dat dan leuk he? En we zitten wel eens in de tuin. Dat zie je niet, aan die kant he? Maar dat kun je 
vanaf hier niet zien he? Maar nu niet hoor! Nu is het veel te koud. Of aan de voorkant he? Je kunt ook aan de voorkant zitten op het terras. Ja…
Zo is er nog best wel wat plek om naar buiten te gaan?
Jahaa… Maar dan moeten ze ook weer niet met een hond beginnen hier laten te poepen, op dat gras he? Raap het dan op? Wat we allemaal 
gedaan hebben? Vindt je het dan gek? Ik had vroeger ook altijd zakjes bij me, dat ruim je netjes op! Maar dat doen ze hier ook niet he? Dat deed 
ze laatst ook niet toen hij hier onder de tafel gepoept had. Want ik ga niet op de knieën! Ik denk, dan buk jij maar en raap het maar op! Toen heeft 
ze het toch nog weggehaald. Toen zijn we maar weggegaan, ik denk, dan zoek je het toch ook maar uit. Tjaa… Je moet er wel voor zorgen. Dus, 
ja, verder zo, alles is goed. 
U leidt een heel tevreden leven….
Ja!
Dan heb ik verder nog een vraag over duurzaamheid, hoe belangrijk vindt u het dat u een zo laag mogelijke energierekening hebt?
Pfff… tja, ik gebruik toch niet meer als dat nodig is? Ik ben geen fanatiekeling zo, gewoon, normaal leven! Kijk, ik doe, deze maand nog niet 
gedaan, maar ik doe wel elke maand de stroom opnemen. Heb ik deze maand nog niet gedaan.
Zodat u in de gaten kunt houden of u opeens veel meer verbruikt?
Ja… Maar eigenlijk, als ik meer gebruik… wat dan nog? Dan moet ik toch gewoon meer betalen? (lacht) Dat doet toch niks meer. Ik ben nu een 
paar weken van huis geweest, dus misschien is het ietsjes goedkoper! Laat het toch zitten… Wat zou het toch? Zou ik bepaalde dingen goedkoper 
kunnen krijgen ofzo? Daar ga ik niet achteraan hoor. Dat beetje dat wij gebruiken… En de kinderen zouden ook zeggen: Oma, maak alles op! En 
ze hebben gelijk! Dus…
Wat gaat er eigenlijk gebeuren?
In dit gebouw gaat niks gebeuren, Domus wil zich meer richten op senioren, dus ook in de communicatie, dan kunnen ze daarbij helpen. 
Ze doen tegenwoordig steeds meer via het internet, ik weet niet of u iets met internet doet?
Nee, nee. Daar begin ik niet aan!
Dat zijn bijvoorbeeld punten waar ze rekening mee kunnen houden. 
Je hoeft niet eens Domus te bellen, als er iets met de verwarming is, dan bel je gewoon… ja, wie is dat eigenlijk? Ik weet het niet eens. Maar dan 
moet je gewoon de gene van de verwarming bellen. Ik mag niet klagen, dus ik zou het bij God niet weten…
Wanneer krijgen wij nu eigenlijk dat nieuwe op de gang? Op 1 en 2. 5 en 4 hebben nieuwe vloerbedekking, en dat heeft 3 nu ook al. Het zou elk 
jaar 1 etage zijn. Dus dan zijn we pas na 5 jaar aan de beurt. 
Daar weet ik zelf op dit moment nog niks van af…
Tja, het interesseert me ook niet echt hoor… Maar het is wel mooi geworden op de gang van de vierde en de vijfde.
Ja, ik ben op de vijfde verdieping geweest, daar ligt nu tapijt toch?
Ja, andere deuren en nieuwe vloerbedekking. Het is niet zo’n ziekenhuis. Hier vroeger, toen ik kwam wonen, zeiden ze, goh mam, tis net een 
ziekenhuis. Dus ik weet niet wanneer wij dat krijgen. Maar ja, op de benedenetage, dan zit je ook met dat binnenkomen he? En al die schoenen? 
Ik weet niet of dat ook nog handig is.
En is dat ook nog van jullie? (wijst naar de Lindelaan)
Ja, daar ga ik verder geen mensen spreken, die mensen wonen niet meer zelfstandig…
Nee, daar zitten ook meer gehandicapten enzo… En boven zitten dan nog meer dementen en verplegenden he?
Ja…
Ja, maar die moeten dus allemaal hier door de lift he? Die hebben ook wel eigen liften, maar die moeten hier naartoe! Die komen daar over die 
brug he? Die komen van die flat hier naartoe, en die gaan hier in de lift, en dat is niet leuk he?
Bedoelt u omdat er dan vreemde mensen hier op de gang lopen?
Nee, daar gaat het niet om. Het is veel te druk, veel te veel. ‘S morgens is het hopeloos! En er gaat maar 1 rolstoel in, dan is die al vol. Het is 
maar een kleine lift. Dat is, dat is… Ach ja, ik heb er geen last van, dan wacht ik gewoon tot half 11, tot ze allemaal binnen zijn. (lacht) Tot ze ze 
opgehaald hebben. Maar misschien gebeurt het mij zelf ook nog wel een keertje, dat ik zelf ook naar de dagopvang ga ofzo (lacht). Nu ga ik niet 



naar de dagopvang, maar dat zijn allemaal mensen die naar de dagopvang gaan. Die komen dan allemaal hier naartoe, en die moeten allemaal 
door die lift. En het is maar een kleine lift, die is berekend op dit gebouw! En niet op alle mensen uit dat andere gebouw, en al helemaal niet dat 
iedereen op het zelfde moment naar beneden wilt! Dat gaat niet, er gaat maar 1 rolstoel in, en een paar lopenden of zo iets. Nee, daar wordt niet 
bij nagedacht. Dat zijn mannen! Die denken niet altijd even goed na. Dan denk je… ik kon dus nog een kastje krijgen, ernaast (spreekt over de 
keuken) daar boven aan. Dan zit dat rijtje mooi dicht. Moet dat nou om dat achteraf nog eens te zeggen, je kan nog een kastje krijgen? Doe dat 
dan gewoon meteen? Maak dat gelijk dicht! Echt mannen! (lacht) Maar ja…En dat kastje, dat helemaal tegen dat ding aan zit, dat kan helemaal 
niet open. 
Omdat uw kookplaat daar nu staat?
Ja, omdat het gas daar nu staat he. Maar dat kon toch niet open! Dat kastje was dicht! Dat kon niet open dat kastje. Ach ja. Mijn schoonzoon zegt 
nog, zal ik dat kastje openmaken? Maar ik zeg: laat maar zitten! Laat maar zitten. Er is plaats genoeg. Soms is het allemaal wel een beetje vol, 
maar zolang als ik leef zal dat daar nog wel zitten. Ik vind het wel goed, ik vind het wel goed… Moet je een tasje? Kopje koffie? 
O, nee dank u, ik denk dat dit het al bijna is, u heeft mijn vragen inmiddels wel beantwoord!
O, echt waar! Was dat het al? Geen bosje bloemen of iets? (Lacht)
(lacht) En dat op sinterklaas, ik had best wat pepernoten mee kunnen nemen!
Och, die hoef ik niet… die hoef ik niet. Ik ben nog niet gek hoor. Geen pepernoot, geen boterlet, geen speculaas… Lus ik allemaal niet. Ik ben er 
helemaal niet gek op. Ik lus dat helemaal niet. 
Dus u kunt zich goed inhouden!
Ja, nou, ik heb gisteren nog wat gewonnen (wijst naar chocolaatjes op het tafeltje), en nog een hele doos met snoepjes! Dat is zo’n etagieretje, 
daar kunnen de snoepjes op. Maar ik ben niet zo’n snoeper. Want zoals daar dat schaaltje met die snoepjes, dat is voor de verzorging. Dan 
zeggen ze: mevrouw Baltussen, ik pak een snoepje he? (lacht) Dat is voor wie er langskomen. (vogeltje begint te zingen, mevrouw praat met de 
vogel) Wel heb ik jarenlang een Japanse nachtegaal gehad. Die was mooi! En die zong ook mooi. En daar zijn we nog mee, die hebben we laten 
inslapen bij de dierenarts. Maar toen we bij de dierenarts binnenkwamen, was hij al dood. Maar hij heeft het toch nog een spuitje gegeven. Ik kan 
dat niet… Ik heb twee dalmatiërs gehad op het laatste, en daarna nog een kleine Duitse herder… soort herder, uit het asiel. Ik heb ze allemaal, niet 
laten lijden, allemaal laten inslapen, voordat het op het einde ging. Beesten hoeven niet te lijden, dat is nergens voor nodig. 
Dat zijn wel grote honden die u heeft gehad!
Ik heb altijd grote honden gehad, de laatste was niet zo groot, die heb ik uit het asiel gehaald. Maar toen was mijn man aardig ziek. We hadden op 
dat moment geen hond meer, en ik ging naar de dokter en ik zeg: ik voel me helemaal niet lekker, en ik kom helemaal niet meer buiten… Mijn man, 
daar kwam ik ook niet meer mee buiten. En toen zei hij, dan ga je toch een hond nemen? Maar ik wilde geen hond, maar toen heb ik het toch maar 
gedaan, gewoon om naar buiten te gaan. Of het beestje nou mopperde of niet mopperde, ik moest uit. Die heb ik ook nog… die heb ik vlak voordat 
ik naar Roermond ook in laten slapen. Die plaste ook alles… en… nog niet poepen maar… hij had ook heel slechte blaas, en vanalles, en hij zag 
niet meer goed. Die heb ik toen in laten slapen, dat beestje hoeft niet te lijden. 
Die kreeg problemen op zijn oude dag…
Ja, en dat hoeft niet… wat veel mensen hebben… Ik hoorde laatst ook eentje in de flat hier, die heeft ook voor euthanasie gekozen. Ik vind dat 
een goede instelling, zolang ze er achter staan. Geen kinderen, alleen neefjes en nichtjes, niemand hier in Roermond… Dan vind ik he een goede 
beslissing. Mits het natuurlijk echt is he? Ja… 
Wel moeilijk, dat zijn wel de verhalen die hier meer voorkomen…
Ja… dat klopt…
Ik had wel gedacht dat mijn dochter er ook bij zou zijn?
Uw dochter heeft met Kiri gesproken, ik weet niet wat ze verder afgesproken hebben. 
Maar er gaat hier dus verder niets gebeuren? Maar wat gaat daar gebeuren (wijst naar Bredestaete). 
Daar zijn ze inderdaad over na aan het denken, dat weten ze niet, maar er moet wel wat mee gebeuren ja…
Zouden ze die afbreken?
Geen idee eigenlijk….
Dat is toch geen…. Heb je die badkamer gezien? Daar kon ik echt niet met mijn rollator in… En ik vindt het niveau… is behoorlijk verslechterd… 
van de mensen he? We hebben hier, net als hier dan die twee die hier zijn komen wonen, we hebben altijd hele nette mensen hier gehad. Dat 
moet niet gaan beginnen… Eentje kan de hele sfeer verpesten. Maar ja… ze doen maar… ik trek de deur dicht en ik ben binnen. En we zitten 
hier allemaal, ook hier, allemaal hele nette mensen. Allemaal hele nette mensen. Alhoewel, hier, al lang niks meer gedaan is. Het wordt allemaal 
bijgehouden he? Dan is het al heel anders. Plaats genoeg. Ik geloof, die mevrouw aan de overkant, die heeft daar een kamertje (wijst naar plek 
van eethoek), ik meen dat die dat dicht heeft. Dus dan heb je daar een heel klein kamertje. Dat heb ik eens gezien met de eerste bewoner, toen 
kwamen we hier wonen, en mijn schoonzoon die was aan het helpen. En de buurman die had een Hammond orgel op de gang staan. En mijn 
schoonzoon, die is altijd wel een beetje vrij (lacht) en die zegt, mag ik er eens op spelen? Dat we ook nog muziek hebben! (Lacht) Die mevrouw 
was al ziek, die was invalide, en hij is slechter geworden, en is uiteindelijk als eerste gestorven. Maar toen waren ze al weg hier hoor, toen waren 
ze naar een verzorgingsinstelling. Jaaa… En hij ging , hij ging naar het koor, bij het ziekenhuis was die. Dan lette ik op zijn vrouw, dan kon hij 
naar het koor gaan. Ik weet het niet, dat ging allemaal… En toch niet bij elkaar over de vloer komen, dat hoeft niet elke dag. Dat ging allemaal. En 
mevrouw van de Hoor, die spreek ik nog wel eens, als ik die tegenkom op de gang, dan duurt dat rustig een uur! (lacht) en dan dit nog eventjes, en 
dan dat nog eventjes… Maar toch, we komen eigenlijk nooit bij elkaar over de vloer. Gewoon op de gang, dan blijf je het langst te vriend! (lacht)
Mijn oudste kleindochter, die heeft een jongetje van haar eigen, maar die andere twee zijn pleegkinderen. Ze zijn met zijn tweeën, eigenlijk twee 
mama’s. Dus we zeggen wel alle, die ene, die is gekomen met een jaar, maar die andere cleopatra, of cleo, die is pas gekomen met twee jaar. 
Die is nu drie. Dat is een zwartje. Niet zo donker, maar ze is… ze heeft een Zuid-Afrikaanse moeder, en die is terug, zonder kindje… Ze was niet 
helemaal gezond meer… maar ja, het kindje gaat goed dus. Jaahaa… En die ander, die heeft er drie van haar eigen…
Dat zijn geen kleine gezinnen…
neehee! En die werkt nog op de IC ook nog en een eigen zaak, met drie kinderen! Die is goed druk! Nou ga ik is even overdenken wat ik vanmid-
dag ga eten. Dat denk ik wel eens, wat moet ik nou toch weer eens eten? Maar ja, je hebt ook geen honger he? Maar je moet eten. Och ja, dan eet 
ik een boterham. Maar ja, ik ben nu toch verkouden, dus dan heb ik een smoesje. 
Is er volgend jaar nog feest bij de bouwvereniging? Want dan bestaan ze 100 jaar he?
Ja, geen idee eigenlijk, maar u krijgt daar vast nog bericht van



Ja, met 100 jaar, mogen ze wel wat doen! (lacht). En ik woon hier ook al sinds 2004 he? Mijn schoonzoon, die komt zelf ook uit Maastricht, die 
zegt: kijk dan, hebben ze een mooie flat voor u! Ik zeg: ik dacht het niet! Mijn dochter zei ook, ik zou wachten tot die nieuw appartementen af zijn, 
dan kunt u daar wonen. Anders had ik daar gewoond he? (wijst naar Bredestaete), nee, dat dacht ik niet… Toen ben ik hier gaan wonen. Deze 
appartementen zijn niet zou oud he? 
En ze zijn ook een stuk ruimer, heeft u die ruimte nodig?
Luister, als het iets kleiner was, was het niet erg. Maar… ik vind het prima zo. Nu staat alles één kant op, dat hebben ze gedaan zodat ik beter 
met de rollator kon lopen, maar laat maar staan. En ik denk ook niet dat ik een kerstboom neer ga zetten, ik heb geen zin. Voor wie? Ik ga bij mijn 
dochter eten, en dan nog bij mijn kleindochter eten. Dan zijn de kerstdagen al voorbij. Gewoon een paar kerststukjes, dan vind ik het wel weer 
goed. Ik kan dat toch niet met de rollator! Dan moet ik met die rollator al die balletjes ophangen. 
Vorig jaar had u wel een boom?
Jaa, een kleine! Maar nee, ik denk het niet. Ik denk dat er meer ballen vallen als wat anders. Nee, dat doe ik maar niet. En mijn dochter, die is ook 
al weduwe, die is al 6 jaar weduwe… Die is nu pas 61, die heeft ook niet veel zin… Die is ook maar alleen. Ja, ze heeft de kinderen natuurlijk, 
maar die gaat werken... Ze zegt: mam, ga je mee? Dan eten we met zijn tweetjes. Ik vind het wel goed hoor. Zei moet dan die dag erna toch weer 
werken. Ach ja (mevrouw begint te gapen). Zo komen we de dagen wel weer door hoor. Daar hoef je je niet druk om te maken. 
Kunt u de vogel zelf nog goed bijhouden?
Nou, de laatste tijd heeft mijn dochter het gedaan, maar ik denk toch dat ik het morgen zelf even aanpak. Dat deed ik toch altijd, dan zet ik dat ding 
op de rollator, en dan neem ik dat naar de keuken, en dan maak ik dat daar schoon. Je moet toch zelf weer even doen. Je moet het toch zelf doen. 
Ik heb nu ook al een tijd geen sprei meer op het bed gehad, dan kon ik makkelijk het bed weer in. Maar ik wil die er toch morgen weer op hebben, 
dan is het wel netjes. En de ramen zijn vuil he? Dat middelste stuk kan dan weer niet open… Ook weer iets bedacht door een kerel! Waarom mak-
en ze dat niet, zodat je het open kan maken. Nu heb ik het geluk dat ik een hulp heb, die maakt ze dan wel schoon. Die aan het balkon, die zijn zo 
vuil niet, maar deze… dat is echt vuil. Maar ja, als ze ze niet kan doen, dan doet ze het niet, en dan is het ook goed. Vroeger zou ik me daar dik 
over gemaakt hebben, maar nu niet meer… nee, nu niet meer. Hier komt ook niemand he? Dat moet je zelf doen, die ramen. Dat middelste raam, 
dan kan ze zo de ene helft, en de andere helft doen. Maar ik ga haar niet pressen, om de ramen te doen. Maar ik wil niet die verantwoording, dan 
maar vuile ramen. Of 3 of 4 keer per jaar, dat ik ze laat doen. Zij vindt het niet nodig, die zegt: ik doe ze! Vroeger deed ik ze elke week, maar nou 
niet meer! Dat gebeurde vroeger, dan gebeurde dat beneden elke week! Maar ja, zo gek zijn we niet meer. Maar mijn jongste dochter, die is nog zo 
gek, die doet dat nog steeds. Ik heb vroeger ook wel eens geprobeerd met zo’n telescoop stok, maar dat werkt ook niet hoor.

U heeft inmiddels al wel een goed beeld gegeven van hoe uw dagelijkse leven eruit ziet. Ik ga er maar weer eens vandoor en wil u graag 
heel erg bedanken voor uw tijd.



Deelnemers:  E
  Hoekappartement op 6e verdieping met zicht op tuin en straat.
  Mevrouw was de afspraak vergeten (“Ik had het meteen op de kalender moeten zetten!”). Mevrouw was soep aan het  
  koken op het moment dat ik binnenkom. Het licht staat aan in de keuken, het is ook een donkere grauwe dag. Mevrouw  
  loopt een beetje moeilijk, maar dat komt door een bult op haar voet (“Zo loop ik normaal niet hoor!”). Het huis hangt en  
  staat vol met schilderijen, kleedjes, vloerkleden, en meubels. 
Hulpmiddelen: Er staat een rollator, maar die dient als opslag voor oud papier, het gehoorapparaat ligt op tafel en de bril van mevrouw ligt  
  ernaast. Er hangt een alarmeringssysteem van Proteion, maar mevrouw draagt de drukknop niet.  
Aanwezige technologie: Laptop, tv, stereo, dvd speler,    
 
Ik zal beginnen met vertellen wie ik ben, ik ben Marije ik ben bezig met een onderzoek aan de Technische Universiteit over ouderen-
huisvesting. Dit die ik voor Woningstichting Domus, Domus wil goede huisvesting voor ouderen kunnen bieden. Ze hebben aan mij 
gevraagd of ik ook in gesprek wil gaan met de bewoners om te kijken hoe ze op dit moment de woning ervaren. Ik begin altijd met de 
meer algemene vragen, in welk jaar bent u geboren?
1921!
Die heb ik nog niet voorbij horen komen, ik denk dat u de oudste mevrouw ben die ik tot nu toe geïnterviewd heb!
Jaa, ik weet het. Dat hebben ze mij ook duidelijk met Sint Nicolaas onder de neus gewreven (lacht).
(lacht) En wanneer bent u hier komen wonen?
Eigenlijk gelijk toen het gebouwd is, ik ben een van de eerste bewoners hier. 
Dat was dus in 2004?
Ja! In januari zijn wij hier gekomen. Aan het einde van het jaar werd het al opgeleverd, want er woonden al wat mensen hier op de gang. En het 
regende zo verschrikkelijk toen we gingen verhuizen! Ooh, verschrikkelijk, het goot! 
Nou, fijn met het verhuizen. Woont u hier alleen?
In het begin woonde ik hier met mijn man nog. Die is 7 jaar geleden gestorven. 
Met welke reden bent u hier samen komen wonen?
Nou, dat was vanwege, tja, hier was van alles te doen, ze boden ook van alles aan. Nu deden we uiteindelijk nergens aan mee, maar ja (lacht). 
Maar ja, mijn man ging lichamelijk ook al wat achteruit en we woonden in een vreselijk groot huis met allemaal trappen en een hele grote tuin, dat 
konden we niet meer onderhouden natuurlijk. Ik dacht, ik probeer het gewoon eens. En toen hebben we er direct eentje gekregen! Dus ja... jawel
En hoe beviel die overgang?
Ja, goed! Iedereen zei ook, wat hebben jullie een prachtig uitzicht! Ik zeg: dat heb ik ook? Ik meende eigenlijk dat alle appartementen ook hetzelf-
de zijn, maar ik vraag me toch af waarom op de bovenste etage die muurtjes gebouwd zijn (wijst naar gemetselde balustrade bij het balkon). Want 
als ik buiten ga zitten, ik ben al klein, ik kan daar niet over uitkijken, dat is jammer natuurlijk. Hiernaast, dat hebben ze op 5 ook! En! Die stomme 
ramen natuurlijk, daar snap je niks van. Dat was toen ze gingen praten over het gebouw, daar was een mevrouw en die zei: “Die mensen kunnen 
niet aan die ramen, voor te wassen”. Toen zou ze regelen, van die glazenwassers. Is natuurlijk nooit wat van gekomen, was veel te duur. Toen 
hebben we pas een brief gekregen, over een glazenwasser, maar ook niks meer van gehoord eigenlijk. En dan, gelukkig heb ik geen auto, want 
die parkeerplaatsen! Dat hebben ze pas zo gemaakt. Mijn moeder zij altijd zo: “Dat hebben de schriftgeleerden gedaan” (Lacht). Ik heb gelukkig 
genoten hoor, maar ik kan er gelukkig wel gebruik van maken als ik die nodig heb. Niet dat ik ze veel nodig heb. Maar nu, ik zit nu op de pantoffels. 
Ik kan al zo’n 3 weken niet lopen. Dan ben je heel blij dat je iemand kent met een auto, die dan komt helpen met de boodschappen enzo. Anders 
ben je echt aan het eind. Ze hebben wel hier dat kleine winkeltje, maar daar kom ik ook niet meer, maar ja (lacht). 
Want normaal doet u de boodschappen nog zelf?
Jaaa, dat wil zeggen, met de gene die een auto heeft. Ik had zo’n trekdingetje, maar kende, kon, konde, wat is het? kende ik ook niet meer. Dat 
kon ik niet meer. Dat is zo vervelend he? Als je Limburgs praat en dan Nederlands. 
Ik kan inmiddels al wel een aardig woordje Limburgs verstaan hoor…
Laten we het maar op Nederlands houden, dan verleer ik dat ook niet he? (Lacht)
En met wie doet u dan de boodschappen?
Met mijn broer, die heeft een auto. Maar ja! Dat is ook tussen aanhalingstekens, want die is ook 92 ofzo. Maar ja, ik heb nog wel wat nichtjes ofzo, 
die springen dan ook wel in. Maar ja, iedereen woont weer verder, een in Berlicum, een in Weert. Dat maakt het toch moeilijker. Maar er woont hier 
ook eentje, die heeft een nichtje in Groningen, die komt helemaal zelden een kopje koffie drinken (Lacht). 
Dat is wel een eindje uit de richting ja! En verder, ontvangt u ook hulp van bijvoorbeeld Proteion?
Nee, dat heb ik zelf geregeld. Ik heb nichtjes genoeg!
Dus u krijgt vooral hulp van familie?
Ja, ja, ja
Wat doen zij zoal voor u?
De ramen lappen en alles poetsen. Dan denk ik wel eens, wat ben je vroeger een idioot geweest. Ik was altijd de hele dag aan het poetsen. Ik was 
geen poetsgek, maar ja, alles van de kast af, en alles aan de kant. Alles in de handen en poetsen. Nu schuiven ze het iets aan de kant en ach jaa, 
ik ben blij dat ik ze heb! (Lacht) Nee, dat is… dat valt wel mee. Gisteren was ze ook hier, en heeft ze samen met de kleine meid, samen de engel 
aangekleed, alvast voor de kerst. Ik ben er met de kerstdagen trouwens helemaal niet! Uitnodigingen genoeg! Voor de tante! (Lacht)
Wat fijn dat u niet alleen hoeft te zitten. Heeft u verder ook geen hulp in de zorg nodig? 
Nee, gelukkig nog niet! Ik zat nu ook met die voet! Oh ooh! En die pijn! Die was dik, en rood, en toen kwam die dokter. Ik moest allebei de voeten 
laten zien, dan kon hij het verschil goed zien. Maar goed, het is nog niet helemaal over. Maar ja. Nou maar dan, ik ga toch maandag naar de 
Pedicure, dan laat ik die er nog maar eens naar kijken. Want de dokter die zegt gewoon, ja dat is rood, dat is een ontsteking. Klaar uit. Dat was al 
het tweede bezoek, want de eerste keer had ik een kuur gekregen. Enne… Ik heb daar zo’n knobbeltje, en de vorige keer bij de pedicure zei die, 
dat lijkt wel een blaar geweest te zijn. Je kon zien dat er bloed had gezeten, ik denk dat daar die ontsteking gezeten heeft, want de dokter kon niks 
anders vinden. Ach ja. Ik heb het overleefd!
Kwam dat zo opeens opzetten?



Nou, ik had er al een paar dagen een beetje last van, ik liep een beetje lastig. Ik trok een beetje met mijn been. Maar toen van zaterdag op zondag 
dacht ik, goh, wat doet me dat toch pijn! En toen kon ’s morgens het bed niet uit. En dan zit je daar, helemaal alleen. Ik had ook geen rollator bij 
me, want die stond natuurlijk hier (wijst naar rollator die onder stapel oud papier verstopt staat in hoek van de kamer). Toen ben ik toch met veel 
moeite later uit bed kunnen geraken. En toen heb ik ’s maandags de dokter maar gebeld, want die kon niet direct komen. Maar ja. Het is allemaal 
goed afgelopen min of meer. Ik ben benieuwd wat hij er maandag van zegt, of hij er meer verstand van heeft. Er zit nu een gaatje, een putje. Dat 
deden we vroeger ook he? Met die glazen knikkers, en dan groeven we een kuiltje. Dat ken je zeker niet?
Jazeker, ik heb als kind ook veel geknikkerd, al hadden wij er speciale tegels voor. 
Zo leuk he?! In zo’n kuulske. Je ziet hier ook wel van die mensen, die dan, bwoah. Die zijn helemaal niks meer. 
Dat ze nog maar weinig zelf kunnen?
Ja, en ik moet zeggen, ook toen mijn man hulp nodig had. De verpleegsters zijn allemaal even aardig. Die kom ik nu ook nog wel eens tegen, dan 
zeg ik ze gedag. Nee, daar heb ik geen problemen mee gehad. 
Dat is wel fijn, maar toch heeft u ze gelukkig zelf nog niet nodig! Ik ben voor mijn interview ook benieuwd naar wat u zoal doet in de 
week. Hoe vaak krijgt u bijvoorbeeld bezoek?
Oooaah! Er is hier een vrouw in de gang, en die is kaartgek! Och, en dan elke dinsdag middags ga ik daar dan heen om te kaarten. En op 
maandag krijg ik ook vaak onverwacht bezoek. Op dinsdagmiddag doe ik dus boodschappen met mijn broer. En vroeger ging ik dan donderdag 
morgens de stad in. En nu moet ik bijvoorbeeld zaterdag naar een verjaardag. Of zondag… geloof ik. En die zondag daarop heb ik ook een 
verjaardag. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden, ik moet het opschrijven. Dus ja, ik heb nog genoeg te doen. En ik kijk graag televisie moet ik 
zeggen, en ik lees graag. 
Ik zie het, er ligt hier nog genoeg te lezen!
Ja, dat bedoel ik! Ik loop nu al twee dagen achter met de krant te lezen. Eerst deed ik ook een beetje handwerken, maar dat wordt tegenwoordig 
steeds lastiger, dan heb ik last van mijn Reuma. Ik ben al 4 jaar een kussen aan het borduren voor op de stoel. Die is nu half klaar, maar daar heb 
ik nu eigenlijk geen zin meer in. Maar die komt nog wel klaar hoor! Als ik nog genoeg tijd voor leven heb, dan komt die nog wel klaar. Maar toch, 
het is wel erg hoor, dan denk ik: ooh, even lekker zitten, ja hoor, komt er visite! Dan daarna, ben ik toch wel een beetje moe, even zitten. Krijg ik zo 
drie dagen achter elkaar visite! Dus ja, nou ja, maar ja… zo gaat dat… als je ouder wordt. 
Ik ben wel benieuwd naar uw hobbies, u gaf al aan dat u graag leest en aan handwerken deed…
Ik ben ook nog een tijdje bij de gymclub geweest beneden. Daar hebben ze een nieuwe… dat is zo vreselijk saai, daar ben ik maar mee opgehoud-
en. En ik vond, zo gauw eventjes de stad in, dat is er nu niet meer bij. Dat doe ik nu met regioned. 
Met een busje?
Dat kan, maar ik heb geluk dat ik meestal met de taxi kan. Al is het met zijn drieën op de achterbank in de taxi ook niet leuk. Zoals nu, op een 
winterdag, met van die dikke jassen aan (Lacht). Moet je maar net twee dikke dames naast je hebben (lacht nog harder). 1 Gulden 28 kost het om 
naar de stad te gaan. Of Euro! Ik blijf nog altijd met die Guldens… 
Dus u gaat nog wel regelmatig Roermond in?
Ja, dan ga ik even winkelen, en ergens wat gebruiken. En dan als ik klaar ben dan ga ik even naar het Paradies of naar mijn broer, die woont 
daar ook in de buurt. En dan ga ik daar wachten op vervoer terug. Ik heb een hekel aan, het Paradies. In de zomer is het niet zo erg, dan wacht ik 
gewoon lekker buiten op een bankje. Maar nu, in de winter, dan ga ik toch maar naar binnen, maar ja, je kan niet alles hebben. Hier in het gebouw, 
dan heb je dat ook. Daar zie je ook wel eens mensen waarvan je denkt dat die hier niet horen. Laatst ook, zag ik een man de krant halen. Ik zeg, 
voorheen deed uw vrouw dat altijd toch? En hij zegt, dat klopt, maar die is niet meer helemaal in orde (lacht). Ik bedoel, die bemoeien zich met 
niemand. En er gaan natuurlijk wel eens mensen dood op de gang. Dat is niet leuk, maar het hoort er wel een beetje bij. Dit is toch het laatste 
station voor velen. Vind je dat erg? Vroeg de dokter laatst… Ik zeg nee, ik heb een mooi en lang leven gehad. Ik heb al een hele leeftijd. Beter dan 
dat ze mij in zo’n karretje moeten varen. Zit je ook alleen maar te wachten tot ze je komen halen. Nee, dat is niks voor mij. Maar ja, je hebt het niet 
voor het zeggen. 
Nee, dat komt iedereen maar zo op zijn pad. Gelukkig bent u nog heel zelfstandig.
Ja, gelukkig wel. Al is het natuurlijk, dat ik zo uitgebreid sta te koken, dat doe ik ook niet altijd. Het was nu net, dan ben je bij de Jumbo, en dan zie 
je al die lekkere verse groente. Toen nam ik zo’n grote bos verse bleekselderij. Daar ben ik nu lekker soep van aan het maken. Maar normaal heb 
ik maaltijden van de Apetito. Eerst deed ik beneden eten, maar… Toen ik nog samen met mijn man was, dan deed ik altijd eerst voor mijn man 
eten halen, en dan pas voor mijzelf. Maar toen moest je nog in de rij staan, stonden er zo 10-20 man voor je. Nu wordt je bedient aan de tafel. 
Maar ik vond het toch maar niks, dus ik heb ik nu Apetito gepakt. Dat is wel goed, al kook ik zelf lekkerder hoor (lacht)! Maar ik bedoel, het is toch 
een gemak. Zo gaat dat. 
Want hoe regelmatig kookt u nog zelf?
Nou, toevallig nu een keertje. En als ik in de stad ben eet ik in de stad wel. Maar ik moet wel tegen de Apetito aan eten, want dan komt er al weer 
wat nieuws, en dan heb ik het nog niet op. Er staat er nu ook nog eentje van de vorige keer. Die had ik alweer nieuw gekregen, had ik net meer 
zelf gekookt. Ik had nog erwtensoep in de diepvries, die heb ik gisteren en eergisteren opgegeten. Ik heb gelukkig een hele grote diepvries, daar 
kan heel veel in. En dan hoor ik: wat moet je nou met zo’n grote diepvries doen?! Ik zeg, als jij iets nodig hebt dan ga je even naar de winkel, maar 
ik moet zorgen dat ik altijd wat in huis heb. Zo geht’st.
Zo kunt u zich prima redden. En zoals de was? Doet u die ook nog zelf?
Ja die doe ik ook nog zelf! Als mijn nichtje er toevallig is dan doet ze vaak nog wel even strijken. Maar mijn strijkplank is nu kapot, dus ik zit te 
wachten tot ik een nieuwe krijg. Oooh, zegt ze, hoe lang heb je die al? Ik zeg: zolang als ik hier woon. Maar volgens mij is dat helemaal niet waar, 
ik denk dat dit toch al mijn tweede is. Maar ja, ik was dus zo aan het strijken, en dit is zo’n zware ijzeren. En ik was bezig, en Whop! Daar ging die. 
Dat is nog hartstikke gevaarlijk. Ik schrok mij dood. Nu was mijn nichtje laatst een beetje aan het strijken, maar dat is niks meer. Maar nu ging ik 
kijken, moet ik 35 Gulden betalen om het te laten bezorgen! Dat is toch niet normaal?! Dus zegt mijn nichtje, ik ga hem wel halen. Dus ik zit op de 
strijkplank te wachten. Deze week zei ik ook al, die lakens hoef je alleen maar bovenlangs te strijken, die onderkant ziet toch niemand. Ik had laatst 
ook, mijn zusje, die is ook al 95 geworden. Die zag ook bijna niks meer. Ze zegt, als ik een vouw zie, dan ga ik er wel op zitten, dan zijn ze ook 
gestreken (lacht). 
Och ja, de kleding van tegenwoordig hoeft vaak ook minder gestreken te worden
Nou ja, ik ben altijd wel een beetje eigenwijs. Of nou ja, wat ik nu aan heb hoeft bijvoorbeeld niet. Het is misschien wel een beetje vuil, maar ja… Ik 
ben gewend om mijn handen daar aan af te vegen he? Maar daar is een schort voor he?



Dat klopt. U heeft al een aardig beeld gegeven van wat u zoal doet in de week, gaat u ook nog wel eens naar activiteiten die plaats vinden 
in Roncalli?
Nee, nee, helemaal niet eigenlijk. Ik ging in het begin nog wel eens naar die carnavals, en die waren heel erg gezellig. Maar nee, ondanks dat 
ik niet goed meer kan horen, ik kan niet tegen die harde muziek. Dan ben ik de volgende dag ziek! Nee, dat doe ik niet meer. Ik geef er ook niks 
meer om. 
Dat is wel jammer dan. En heeft u daarnaast dan wel contact met andere mensen die hier wonen?
Ja, zo heb ik dus eens in de week, ga ik dus kaarten. En wie ik dus toevallig tegenkom he? Zoals bij de brievenbus. En ja, zoals die vrouw van 
hiernaast, die is altijd de hele dag weg. Ach ja… Een vrouw van de gang is ook bij het kaartclubje. Een andere vrouw die daar ook altijd bij zat, die 
is wijlen. Dat is wel jammer, dat was echt een heel erg leuk mens. Dat is echt jammer. Maar ja, wat doe je er aan?
Dat komt inderdaad met de jaren… Maar u kunt uw tijd zelf nog goed invullen? Ik zie daar bijvoorbeeld een laptop staan?
Ja, die gebruik ik voor te patiencen (lacht). En als mijn nichtje er is, dan betaald ze mijn rekeningen op dat ding. En oude films kijken! Dat kan ik 
ook wel. Maar zoals die kleine apparaatjes (wijst naar smart phone op tafel) daar begin ik niet aan. Iedereen zit maar naar die dingen te kijken. 
En dan laten ze een foto zien, dat is toch leuk? Eentje vind ik ook wel leuk, maar toch niet zo’n hoop? Ja, maar ja. Dat is hetzelfde als vroeger, 
toen maakte mensen dia’s! En dan vroegen ze je op visite voor de foto’s van de vakantie te kijken. En dan zat je de heeele avond dia’s te kijken, 
nou dat is niks voor mij hoor. Nou ja. Dat is er dus ook niet meer bij, reizen. Ik heb nog wel een vriendin in Venlo, dan ga ik hier met de bus, kan 
ik hiervoor instappen, naar venlo. Gaan we samen even ergens gezellig eten en wat winkelen, al is dat wel het zelfde als hier hoor. Dan vraag ik, 
waar is die ene leuke winkel nou gebleven? Die is weg zegt ze dan… het is net als hier. Het ene winkeltje, na het andere verdwijnt. Ik kan me nog 
herinneren van vroeger, toen had je in Venlo nog drie hoedenwinkels. Nou, moet je nu komen… (lacht). Zo gaat dat he? Wij lachten vroeger over 
de verhalen die mijn vader en moeder over vroeger vertelden, en nu lachen ze mij uit over… Nou ja… (Lacht).
Tijden veranderen… Maar fysiek bent u nog vrij goed?
Ja, laatst had ik wel een beetje last van de reuma in mijn handen. En ik had hier, ik had er niet eens echt veel pijn van, maar het stak zo een beetje 
uit. En toen was het rood, en toen ging het vervellen. De dokter zei, dat is normaal, dat doet de reuma. Maar ja, dat doet het al jaren, dus qua 
gezondheid mag ik niet klagen.
En heeft u wel eens problemen met vallen?
Nee, nee, dat niet. Of jawel! Toen ik 90 geworden ben, toen was mijn man pas dood ook. Toen moest ik zelf alles regelen, en zelf alles betalen. 
En toen kwam ik thuis, en toen was ik heel druk geweest en toen pakte ik mijn tas uit en ik was een beetje onverschillig. En toen was ik mijn pasje 
kwijt. Dus ik was al een beetje zenuwachtig, en toen heb ik die winkel gebeld waar ik het laatste was, en toen zeiden ze dat die misschien gekeerd 
was, “Als we hem vinden dan bellen we nog”. En toen was ik nog door die tas, en toen stond ik hier, en ik dacht, ik ben niet helemaal lekker, ik ga 
maar even naar bed. En ik stond zo, en toen viel ik zo kaar voorover! Gelukkig niet met mijn hoofd op de kast, en mijn bril, die was gelukkig ook 
niet kapot. Maar ja, ik was, een beetje blauw was ik. En zondags was ik blauwer. En die dag daarna was ik nog blauwer. En toen begon het alle-
maal te zakken zo. Ik heb wel 14 de deur niet uit durven te komen (lacht)! En toen had ik, ik had een hele mooie kerstboom, met lampjes en toen 
zei ik, die wil ik net. En toen was ik bij mijn broer, en ik zeg, ik wil zo’n mooie kerstboom. Hij zegt, die kun je daar en daar halen. En toen kwamen 
we thuis, en die was heel mooi, al zeg ik het zelf. Zo’n mooie ouderwetse, met van die, dat ik in die vaas heb (wijst naar vaas met kerstballen). En 
toen had ik ook, ik viel zo voorover, in die kerstboom. Wat het was, weet ik niet, maar godzijdank heb ik het niet meer gehad.
Bent u daar bang voor geworden?
Nee, ik bedacht me ook net pas weer dat dat eigenlijk gebeurd was. Nee, ik blijf daar niet over mieren zeg, nee nee. Daar wordt je maar ziek van. 
Laatst ook, die mevrouw (wijst naar overburen), die was laatst aan het klagen, maar die was ook uit bed gevallen. En die andere mevrouw zei: 
“ooh, ik heb me toch een stijve nek, het doet me toch een pijn!”. En die andere mevrouw zegt: “Ja! Ik heb ook een pijn!”. Toen dacht ik toch net aan 
die vrouwtjes, toen dacht ik, ik zeg maar niks! Maar dat was maar een enkele keer, dat dat zo samen uit komt. Maar nee, dat zijn ook zeker geen 
klagers. Maar ja, die ene mevrouw, die is ook 92, en die andere is nog een jaar ouder dan ik. Dus dat is een oude gang hier (Lacht)!
Zijn ze hier ook allemaal in de zelfde periode komen wonen?
Neee, alleen meneer Collenberg, die naast de lift woont. Die woont hier een paar weken langer dan ik, want die, daar hebben ze voor gezorgd, 
want die mevrouw die had een beroerte gehad. Toen hadden ze gezorgd dat die hier voor de kerst zaten. En volgens mij die op de allerlaatste… 
ehm… Dat is volgens mij een Duitse, die woonde er geloof ik ook al. De rest is zo voor en na. En er ging er ook al eentje, die woonde hier maar 
3 maanden, en toen was ze al overleden. En de vrouw die hiernaast woonde, die heeft hier ook redelijk lang gewoond. Die is geloof ik pas een 
paar jaar dood. En die tegenover de lift, dat is zeker de derde of de vierde die daar al in zit. En er woont hier ook een mevrouw, die is dit jaar 92 
geworden, maar die kon niks meer zien, dat is ook niet leuk natuurlijk. Maar die zijn niet kunnen wennen. En daarnaast die mevrouw, die is vorig 
jaar gestorven. En dan, die daar tussenin, die hoort ook bij het kaartclubje, maar die woont er ook nog niet zo gek lang. Maar ja, dat wisselt dus 
wel eens! En die verhuizen ze dan, en dan laten ze de rommel beneden in de, ja, wat is dat, bij de kelder zeg ik maar voor het gemakt, dat laten 
ze daar dan maar gewoon staan. En dat is ook nog een fietsenhok, daar kun je de brommer, of scootmobiel kwijt, die kunnen daar staan. En daar 
staat de papierbak. En daar staat de dinge, ik was deze week het plastic vergeten. Ik was dat ding kwijt, zo’n jaar ding, van wanneer het plastic 
kwam. Ik had hem blijkbaar onder het tafellaken geschoven. Die komt nu nog maar 1 keer dit jaar, het plastic. En dan krijgen we hopelijk weer een 
nieuwe voor komend jaar. 
Dat zal vast wel. En zoals verder qua veiligheid, voelt u zich veilig in de woning zelf?
Ja, ja dat wel. Al had ik verleden keer wel bij de deur… ik zeg: “Hoe komt u binnen?”, ja de deur stond open. Ik geloofde dat niet, maar nu kwam 
ik erachter dat als bijvoorbeeld het raam openstaat, je de deur extra hard dicht moet doen, anders waait die gewoon weer open. Dus vanaf die tijd 
sluit ik de deur extra goed. De vorige keer, kwamen er twee, op die gang daar heb je namelijk nog een raam, maar ik laat de visite uit en ik hoor 
wat gerammel of zo, dus ik ga kijken. Zitten daar twee mannen, een man stond daar te wachten, en de andere wandelde naar binnen. Ik zeg: “Je 
komt toch zeker niet inbreken ofzo?” (Lacht). Maar wie dat waren, geen idee. Het waren geen werklui ofzo, ze hadden geen werkkleren aan. Die 
heb ik toen maar laten lopen. 
Maar u heeft soms geen idee wie hier in de gang lopen en of ze hier wel horen te zijn?
Nee, en vroeger hadden we dan een huismeester, heel in het begin. En die verzorgde ons ook zo een beetje. Maar ik geloof dat dat een beetje… 
tja, het Nederlandse woord daarvoor weet ik niet, maar hij mocht na een tijdje in ieder geval hier niks meer doen. En als je nou zegt van, die is 
gepensioneerd, met alle genoegen. Die man kon ook heel goed met mijn man opschieten. Er is nu ook iemand, ik weet niet hoe die heet. Ik zag 
hem eens, en hij zei: “mevrouw, vanaf nu ben ik elke donderdag hier”, vanaf die tijd heb ik hem nooit meer gezien. Maar toch, als er wat is, hoe je 
maar naar Domus te bellen, en er komt wel iemand. Dan moet ik ook zeggen: ik heb daar geen problemen mee. Als er wat is, dan bel ik en dan 



maken we een afspraak wanneer ze dan komen. Nee, daar heb ik geen problemen mee. 
U weet ze wel te vinden?
Jaa… Ik heb eigenlijk niet echt iets gehad hoor. Een keer bleef het toilet maar lopen, dus toen is er iemand geweest. Die zei dat hij ook niet wist 
wat hij er aan moest doen, maar volgens mij heeft hij wel wat gedaan, want daarna heb ik er geen last meer van gehad. Een keertje heb ik iemand 
voor de verwarming laten komen. Maar nee, ik mag niet mopperen, echt niet! Al begint er hier en daar natuurlijk wat te verslijten he? Ik ook! 
(Lacht). 
Moet ik nou, misschien weet u dat, ik bel namelijk niet graag naar Domus voor als er wat is, maar… met die ramen. Ik heb nu iemand die dat doet, 
maar ik zeg ga maar niet op de vensterbank zitten, want ik weet niet of die dat houdt. Maar ja, echt goed kun je de ramen zo niet doen, want je 
kunt er geen kracht op uitoefenen. Ik heb al van alles gekocht, maar dat gebruikt ze nooit (lacht). Als de zon maar niet schijnt, dan zie je er niks 
van. En als je de vitrage dicht doet, dan zie je er ook niks van (lacht). Nou ja… Maar er is veel glas he? En als het hard waait, dan waai ik hier weg. 
Dan moet ik de overgordijnen dicht doen. Als die wind daar precies op staat… 
Komt dat door de ventilatieroosters?
Nee, dat denk ik niet, als ik de overgordijnen dicht doe is het goed. Ik weet ook helemaal niet hoe die roostertjes moeten staan, omhoog of om-
laag? Ik kan het zelf niet goed zien. Maar ja, ik heb het hier al 14 jaar uitgezeten, dus wat dat betreft zal het wel goed zijn.
Dan zal het wel goed zijn inderdaad. En verder wat betreft het klimaat in de woning, bevalt u dat?
O ja hoor, dat is prima. Maar toch, het is mij zelf nooit opgevallen, maar bij het kaarten was er een mevrouw over gaan klagen: “Is het lekker warm 
in de woning, moet je even over de gang, en daar is het koud!”. Had ik nog nooit van mijn leven gemerkt, maar ja, nee, ik vind het niet koud op de 
gang. En trouwens, waarom moet er op de gang verwarming zijn. 
Maar ook in de woning, ik zet de verwarming altijd op 16 graden als ik naar bed ga, en als ik dan wakker wordt en naar de verwarming loop, dan 
staat die nog op 20 graden! De verwarming is niet warm, hoe kan dat nu? Ik kan er ook niks aan doen. Al moet ik wel zeggen, nu het zo koud is 
moet ik de verwarming op 23,5 zetten, anders slaat die niet aan. Daar heb ik weleens iemand voor laten komen, maar hij zei er is niks mee. Maar 
ja, ik vind het dan toch koud. Dan zet ik hem maar gewoon hoger, op 23,5. En dan hoeft maar even de zon te schijnen, en dan gaat die verwarming 
weer uit. Maar nee, ik mag niet mopperen. Maar toch, nu denk ik wel eens, was ik maar echt in de stad gaan wonen. Toen ik hier kwam met mijn 
man zei ik nog: mooi makkelijk, de aldi dichtbij, de tandarts dichtbij, het ziekenhuis dichtbij. Woonde we hier een maand, brand de Aldi af (lacht). 
En ik heb een tijdje in Echt gewoond, naast me waren twee kruideniers, stukje verder een slager, verder een bakker, alles dichtbij. Nu moet ik 
naar de aldi of naar de plus, en dat is allebei even ver lopen. Maar ja, nu ga ik met mijn broer dan. Maarja, zolang hij nog een auto heeft, want hij 
zegt dat als er iets met de auto kapot gaat, dan koopt hij geen nieuwe meer. Maar ja, vroeger kwam hier een SRV wagen, was ook erg fijn. Maar 
nu heeft hij het met zijn rug, dus die komt ook niet meer. Dus hier en daar laat je wel wat steekjes vallen, maar ik zeg altijd maar zo, ik mag niet 
mopperen. 
Dus u mist wel de winkels in de buurt?
Er zijn geen winkels in de buurt. Absoluut niet. Dat was ik niet gewend, ik had altijd wel wat in de straat. Het is wel onze eigen schuld he? Vorige 
week hebben we sint Nicolaas gevierd. Onvoorstelbaar hoeveel dozen, allemaal via internet besteld! Ik zeg, dat is jullie schuld dat de winkels in de 
stad weg gaan. Het scheelt wel natuurlijk! Ik kreeg een flesje parfum, dat scheelde zeker 15 gulden. Maar met mijn broer, die heeft van die neven, 
die woont in de Ursula flat, vlak bij Domus. Dan werken al die jonge lui, en dan komen die pakjes allemaal daar. Die jongelui zeggen dan wel 
bedankt of komen met een bloemetje aanzetten ofzo. Dus wat dat betreft… 
En besteld u zelf wel eens iets via het internet?
Ik? Neuh, daar begin ik niet aan! Ik wil kunnen bekijken wat ik koop. Al had ik wel, een paar weken geleden was ik voor de laatste keer in de stad 
geweest. Ik zeg: ik kijk even bij Frits van de Ven. Ik zeg, wat voor merk is het? En dat merk heb ik vaker, dus ik zeg: die hoef ik niet te passen, 
want van dat merk pas ik het altijd. En toen kwam ik thuis, maat 42 stond er in, was het 44! Een beetje te wijd. Ik snapte het niet, ik had vorig jaar 
ook een trui gekocht van dit merk, en dat paste prima. Maar goed, tot nu toe heeft nog niemand gezegd “Wat zit die trui jou groot”, dus ja (lacht)… 
Toen ik in Echt woonde zat het hele dorp op naailes, dus dan weet je precies wat niet goed zit en daar zit wat en dat is verkeerd (lacht). Die lerares 
zei, als je iemand ziet dan denk je, die coupe zit verkeerd. Ze willen tegenwoordig ook alles voor een dubbeltje hebben he? Ik heb ook een nichtje, 
en die zegt dan: ik heb het koud! En dan heeft ze ook alleen een shirtje aan met niks eronder! Ik zeg doe dan een hemd aan! Maar dat wil ze niet 
he? En dan weer: Ik heb het koud! Heeft ze geen kousen aan! Die zijn overal de verwarming gewend he? Als ik denk aan vroeger, vooral op de 
slaapkamers! Oeh, dat was koud! En dan in de oorlog, die slamstoake, dat was rotzooi. Dat was gewoon nat gruus. Dat zetten ze voor de deur, en 
dan moest je maar zorgen dat het maar binnenkwam. En mijn zusje, die was coupeuse, die was alleen thuis. Belt de politie aan, dat moest naar 
binnen. Maar ja zegt ze, ik ben maar alleen thuis! Ik kan daar toch niet mee slepen? Dan moest je maar ergens anders wonen, waar de elite van 
Roermond woonden, daar belden ze niet. Mijn zus was ook veel te bleu. Ik geloof dat ze dat merken. Als ik de deur opendeed waren ze meteen 
weg. Maar ja, je bent bang of je bent het niet he?
U bent niet zo bang aangelegd?
Nee, nou ja, als ik hier ook onverwacht heel wat hards hoor of wat, dan vind ik dat niet fijn. Maar ja, je kunt het er niet meer aan zien he? Of 
iemand iets komt doen of niet? Ik had laatst ook, vroeg iemand of die even iets kon komen doen. Ik zeg: nee, dat kan tegenwoordig niet meer! Dat 
is ook, dat intercom ding. Overdag kan ik zien dat er iemand staat, maar ik kan mensen niet herkennen. ’S Avonds is het zwart wit, dan herken ik 
helemaal niks. Ik kan geen details zien. Zoals net ook, ik hoorde de bel gaan, maar toen ik ging kijken was je al verdwenen. Ik was het ook hele-
maal vergeten. Ik had het in de kalender moeten zetten, het is ook druk he? Met kerst, en verjaardagen en zo. Met nieuwjaar ga ik nergens naar 
toe, ik heb vanuit hier fantastisch uitzicht. Vorig jaar deed ik dat ook, dan kijk ik even naar het vuurwerk en daarna ga ik naar bed (Lacht). Het was 
heel mooi vuurwerk, maar wel heel veel van hetzelfde. Tegenwoordig hebben ze blijkbaar weer meer geld want ooah! Ik ben nog wel uitgenodigd, 
maar ik vind het wel prima zo. 
Er zijn ook mensen he, die zeggen alleen maar: ik kan dit niet meer, ik kan zus niet meer, ik kan zo niet meer. Maar zo ben ik niet. Er is nog heel 
veel wat ik wel kan. En mijn schoonzusje, die zei ook: wat ik zelf nog kan, doe ik zelf nog. Die had ook een magnetron waar ze van alles opgeplakt 
hadden zodat ze het niet fout kon doen. Dat was wel iemand van hier een wit kleedje en daar een wit kleedje, maar ze kon het niet meer goed zien 
of er vlekken in zitten. Dan vroeg ze mij: zit daar wat in?
En die scholen, je hebt hier een school, en daar een school en daar. En die eten allemaal op de zelfde tijd. Op dit moment begint die school nu een 
half uurtje later. Dat had je moeten zien hier op dat kruispunt. Dat daar niet een ernstig ongeluk is gebeurd…. Van de week lag er ook weer eentje 
onder, die had zijn hele knieën open. Dat was zo’n jongen op zo’n snelleuper, wat is daar het Nederlandse woord voor? Zo’n ding waar je met één 
voet afzet?



Een step?
Ja! Ik kon er niet opkomen. Dit was een grotere, dat ding op de grond, en zijn knieën kapot. Daar merk je hierbinnen niks van. 
Maar echt, allemaal tegelijk op de fiets, en op die rotonde. En dat het goed gaat!
Ik ging gisteren naar de tandarts, met de taxi. En ik ga dan altijd verder naar voren, dan hoeven ze die rare draai niet te maken. Dan zie je toch wel 
verschil in chauffeurs! Ik had eerst een oudere man, en die pakt me bij de hand en die brengt me fijn naar de tandarts. En nu die jongere, die bleef 
gewoon zitten. Deed nog niet eens de deur open. Manieren hebben ze niet meer! Nee, nee, nee. Vroeger zou ik mijn broer hebben gebeld, maar 
voordat hij zijn auto uit de garage heeft!
Zolang het niet heel duur is om met de taxi naar de tandarts te gaan?
5 euro! Maar ja, ook nog eens 5 euro terug he? Zelf een auto hebben is duurder. Ik had regioned nu kunnen bellen, maar ja, dat is weer een 
gedoe. Ik was nog precies op tijd aan de beurt ook. Mijn tandarts houdt er alweer mee op, dat vind ik wel jammer, dat is inmiddels alweer de 
derde! Maar ja… ik ga nu naar de tandarts hier tegenover de kerk. Ik vond hem al zo mager geworden, maar ja, nu houdt hij er dus ook mee op. 
Hij werkte al alleen in de ochtend, maar straks houdt hij er echt mee op. Nu blijft er nog een vrouwtje over, maar dat is zo’n jong vrouwtje (Lacht)… 
ach ja…
Die zal het vast ook heel goed doen. Even kijken welke vragen ik nog heb, u heeft al antwoord gegeven wat u zoal doet door de week, en 
u heeft al wat gezegd over de veiligheid…
Nou ja, toevallig zo’n vrouw van beneden, die had mensen aan de deur, en die hadden gezegd, we wilden op bezoek bij de buurvrouw, maar ze 
is er niet. Of ze misschien een papiertje en een potlood had om even een briefje op de deur te plakken dat ze zijn langsgeweest. Ze laat ze naar 
binnen, maar had niet gezien dat ze met zijn tweeën waren, maar toen was ze dus meteen wat ringen kwijt geraakt. Dat vond ze erg dat mens ja. 
En merkt u dan dat u zelf minder makkelijk de deur open doet wanneer mensen zoiets aan u vragen?
O ja, zoals laatst bij die meneer, die kon ik niet verstaan. Ik zeg meneer, sorry, maar ik doe de deur niet open. En laatst belde mij, een vrouw voor 
de deur, die zegt: mevrouw ik krijg de deur niet open, en ik zag dat ze… ik zei: ja sorry mevrouw, wij mogen hier de deur maar niet voor iedereen 
open doen. Maar eigenlijk had ik moeten zeggen: ga maar naar de receptie. Als ze hier woonde, dan wist ze dat ze via de receptie naar binnen 
kon. En als de sleutel niet in de voordeur werkt, dan doet die het ook niet bij haar appartement. Dus dat doe ik nu niet meer. Maar ja, je weet niet 
alles van tevoren. Je hoort dan ook wel eens dat ze die mensen slaan. Ik bedoel inbreken… ala… maar waarom moeten ze die mensen slaan? 
Maar ja, die zullen dan wel lastig zijn ofzo. Maar ja, het is maar wat he? Die tijd van tegenwoordig. 
Vroeger was het ook wel hoor, daar niet van. Maar vroeger braken ze vooral bij rijke mensen in he? Tegenwoordig heeft iedereen wel een televisie 
en een computer, en voor te bellen. Ik heb ook zo’n telefoon, ik belde er van de week een taxi mee, maar ik kon niemand verstaan. Ik moet even 
kijken of ik die wat harder kan zetten. Als ik naar Venlo ga, dan neem ik hem nog wel mee, want er is nog wel eens wat met die bussen enzo. 
En die vriendin, die heeft er ook eentje, en dan bel ik haar bijvoorbeeld, en dan krijg ik haar niet te pakken. Ik zeg: ik heb gebeld! Zegt ze, o ja, 
ik was hem vergeten aan te zetten (lacht). Nou ja… Laatst was de bus wel een half uur te laat! Maar ik was maar 10 minuten later in Venlo, dus 
dat scheelt. Soms zie je ze ook in de bus stappen, en dan moeten ze het buskaartje nog zoeken en dat duurt allemaal lang. Maar ja! Nu hebben 
ze weer wat nieuws, in Workum komt geen bus meer, daar moet je dan voor bellen als je een bus wilt hebben. Die mevrouw, die had zelf geen 
vervoer, en die werkt daar, en die moet nu dus elke keer bellen. Of hoe ze het opgelost heeft, dat staat dan niet meer in de krant. Die kranten daar 
staat ook steeds minder in he? Dat is geen tante Bep meer! Als je een brandweerwagen of een politie ziet, dan stond dat vroeger in de krant, maar 
dat is tegenwoordig zo normaal he? Alleen maar grote dingen staan er in, wat een nare dingen he? Die gebeuren. 
Ja, dat is zeker waar. Ik ben nog wel benieuwd naar hoe u om gaat met technologie en techniek in huis.
Och, ik zeg altijd, ze hadden ons beter kunnen uitleggen hoe een stekker precies in elkaar zit dan wat ze in Brazilië uitvoeren. Het enige wat ik 
weet is dat ze koffie uitvoeren in Brazilië, maar dat is ook alles. Dat kwam ook, toen we getrouwd waren, mijn man was helemaal niet technisch, 
maar zijn broer die had wel gouden handjes. Dat heb je wel nodig met verhuizen he? Laatst had ik trouwens wat met het koffieapparaat, had u 
trouwens een kopje koffie gewild! Oh, dat schiet me nu pas te binnen. 
Nee dank u, ik ben de hele dag al aan het drinken. 
Oke, nou ja, dat ding was kapot. Ik wist dat mijn man zei, moet je dat ding indrukken en dan doet die het wel weer. Dus ik sta op de gang, duw dat 
knopje om, maar hij gaat weer terug! Ik naar meneer Callenburg, van hier verderop in de gang, en ik zeg, ik heb dat knopje omhoog gedaan, maar 
hij staat nu weer omlaag! Scheen dat zo te horen en was het koffieapparaat gewoon aangegaan (lacht). Ik was vergeten te kijken of het apparaat 
het alweer deed, ik stond natuurlijk op de gang dus kon het koffieapparaat niet zien (lacht). 
Maar u weet wel hoe de laptop en de mobiele telefoon werken…
O jajaja. En ook zo’n ding voor af te draaien, hoe heet dat, voor als je een brief schrijft…
Een printer?
Ja! En dan is wel eens opeens dat, ehm… die inkt op, en dan doet die het natuurlijk niet. Maar dan komt mijn broer weer en dan doet die het weer. 
Die heeft trouwens ook een pech gehad! Eerst ging zijn laptop kapot, voor 200 euro heeft hij er een duur apparaatje ingezet, toen deed die het nog 
niet, nieuwe laptop gekocht. Toen ging de wasmachine kapot, nieuwe wasmachine kapot en toen ging ook nog de diepvries kapot. En nu was hij 
bang dat zijn koelkast ook kapot ging, en dan ook nog in deze dure maand!
Ja, dat is vaak het nadeel als alles tegelijk gekocht wordt, gaat ook alles tegelijk kapot...
Inderdaad! Heb je bijvoorbeeld, videobanden, van vroeger, die kan ik nu niet meer afspelen, dat vind ik wel jammer. En wat heb je nu ook al weer?
Een DVD-speler?
Ja, ja, die heb ik ook. Maar ik doe dat zelden tot nooit. En ja, er is ook zoveel op tv te zien. Och ja, die heeft mijn broer nu ook, een nieuwe tv, want 
die was ook al stuk. Daar kan hij dan, er was een mooie Duitse show op de televisie, en hij kon dat al zien op zijn tv. Dat is, ja hoe heet dat, met 
een i begint dat… Maar hij kon dat dus al zien! Het duurde namelijk te lang, toen heb ik het maar uitgezet, want het duurde wel tot half 12! En toen 
ik ook last had van die voet was ik ook steeds heel moe ook, dan lag ik steeds om 10 uur al in bed. Maar ja…. 
Kan ook geen kwaad toch? Lekker op tijd naar bed. Maar u heeft inmiddels al wel een hele verzameling afstandbedieningen op tafel (wijst naar 3 
afstandbedieningen die op tafel liggen). 
Wilt u misschien een stukje knapkoek? Moet u het wel boven het schaaltje opeten, het is vers gebakken. Dat is toch niks voor mij, normaal vraag ik 
altijd wel meteen of iemand een bakje koffie of een koekje wilt…
Ach ja, ik kwam natuurlijk ook wat onverwacht binnen he?
Ook dat… knap vergeten!
Ik denk dat ik inmiddels ook wel de meeste vragen beantwoord heb, misschien dat u nog iets kunt bedenken?



Nee, dat denk ik niet, alhoewel, ik heb wel een garage gehuurd, maar daar zat geen knopje bij, dus je moet altijd zelf de garage met de hand 
openen. Nu ben ik daar veel te klein voor, maar mijn broer die kon dat met veel pijn en moeite nog wel. En dat is toch nog €50,- per maand he? 
Maar ja, ik had het inmiddels opgezegd. Maar die zijn eigenlijk ook alleen voor mensen die hier wonen, maar nu zag ik dat iemand die hierachter 
woont, er ook eentje heeft. En dat hoort eigenlijk niet he? Maar ja… ik zag ook dat iemand nu wel een knopje heeft, dat vond ik niet netjes. Maar 
dat mag ook eigenlijk niet. Och ja, ik heb zelf ook helemaal geen auto. Laatst was hier ook, ik weet niet waarom hij die garage nodig had, want er 
was echt heel veel vrij. De scholen waren ook vrij, en ik denk dat wat personeel ook wat vrij heeft gepakt, want er was toen echt heel veel plaats. 
Soms is het wel… Dan zeg ik… kom we gaan boodschappen doen, dan kom je terug en dan staat het weer helemaal vol. Laatst was een nichtje 
op bezoek en die zegt, poeh, ik sta wel helemaal in Neel. En dan hebben ze aan de overkant van die garages… Maar ze zetten de auto hier neer, 
want dat kost niks, voor die garage moet je natuurlijk betalen. Maar ja, dat zei zo’n mevrouw aan de Lindenlaan, andere mensen zetten hun auto 
weer bij ons in de straat. Ja…ja… wat doe je er aan? Iedereen heeft een auto vandaag. Want je kunt je tegenwoordig ook geen auto meer missen. 
Zoals bij die grote winkels, die verderop bij het industrie terrein zijn, hoe kom je daar? Daarom zijn alle winkels ook weggegaan. Eerst had je 
hier ook een winkel waar je van alles kon kopen. Maar ik dacht ook, als die het moet hebben van zo af en toe eens een zeep bakje kopen of een 
paar lampen, ja, daar kan hij de huur ook niet van betalen he? Als ik dan bedenk zoals vroeger, dan had je daar een bakker en daar woonde een 
bakker en daar woonde een slager en daar woonde een slager (lacht). Moet je nou komen, ik denk dat er in de stad nog 1 slager is, nog 1 echte 
slager tenminste. Een vriendin van mij, haar vader was vroeger slager, daar kon je altijd heel lekkere balkebrij, en heel lekkere bloedworst, en heel 
lekkere leverworst krijgen. Moet je nou kijken… je moet maar geloven wat er in zit. Ik heb soms wel van die kleine smeerworstjes, zo lekker. Maar 
vroeger had je hele grote. Laatst had ik per ongeluk van die vegetarische, die hoefde ik niet. Tête du veau, dat kent u niet zeker? Dat is kalfskop, in 
Maastricht was altijd nog wel een slager die had dat altijd nog wel. Die zat in de duurdere buurt van Maastricht. We zeiden wel eens, van een onsje 
Tête du Veau kun je een maand huur van betalen! (lacht) Ach ja…
Het wordt allemaal anders…
Ik zeg het, we hebben het ons allemaal zelf aangeschouwd. Nu heb je dat bio, ik heb eens een bio koteletje gekocht, die was niet lekker. Dus dat 
pak ik ook niet meer. Ik moet maandag naar de pedicure, maar daar in de buurt zit ook een plus, en die heeft ook een hele fijne slager. Daar kun 
je heel lekker braadworst of ontbijtspek krijgen. Zonder dat het gezout is. Dus daar ga ik maandag maar weer even kijken. En nu zit daar ook een 
hele mooie grote handwerkwinkel, maar laat die nou net op maandag gesloten zijn… Vroeger gingen we nog wel op een andere dag er naar toe, 
hoe dat zo gelopen is, dat weet ik ook niet. Maar ik heb daar nog wel een kennisje in de buurt wonen, dus ik zal die er binnenkort wel een keer 
naartoe sturen…
Mag u nog graag handwerken?
Nee, nee, dit is meer. Ik heb van die kapjes nodig (raakt haar schouders aan). Ik ben namelijk niet breed genoeg in de schouders. En die krijg je 
niet meer, alleen van die harde. Er hingen van die hele zachte in de etalage, maar ja, ze zijn dus ’s maandags gesloten. Dat wordt blijkbaar nog 
wel regelmatig gedaan, want een nichtje van me in weert, die kende die winkel ook. Die heeft ook van die gouden handjes, die doet dan van die 
dingen met vilt, van die colliers en kragen enzo. Ik ben er zelf niet zo van, maar ze doet het zo mooi. En boetseren. Ik heb zelf ook heel wat ge-
haakt. Al hangt er daar wel eentje, die durf ik niet meer te wassen. Dat wordt wat fragiel. De gevoeligheid die spat er van af. Die kan binnenkort wel 
weg. Mijn zus heeft jaren vrijwilligers werk gedaan, die dames daar die haakten ook heel wat weg. Toen ze eenmaal overleden was lag het huis 
van onder tot boven vol met handwerk vol. Vroeger was het natuurlijk ook altijd, moest je ergens een kadootje voor, dan was dat wel makkelijk. Dat 
is eigenlijk wel leuker dan een rommeltje van de blokker he? En het kost ook nog eens niks (lacht)!
Ik moet ook wel zeggen, ik kom ook wel eens bij die neven en nichten over de vloer, maar ik vind het daar zo ongezellig! Allemaal van die kale 
meubelen, niks aan de muur. Ik heb misschien wel een beetje veel aan de muur, maar ja… We hadden vroeger ook wel een veel groter huis met 
veel muren, dus daar kon ook veel hangen. Maar ja… Mijn man die schilderde ook graag, dus dan komt het huis wel vol.
Hangen er hier ook schilderijen van uw man?
Jaa, hier, en daar, en ik heb er wat aan gegeven. Ik geef het alleen weg als mensen het daadwerkelijk ophangen. Ik vind het niet erg om wat weg 
te geven, maar het is zo zonde als het ergens komt te verstoffen. En ik heb ook zo’n voltaire, zo’n tv-stoel, maar die was helemaal versleten. Ik 
had ook niet verwacht dat ik zo oud zou worden. Maar ja. Ik kan hem wel helemaal opnieuw laten bekleden, maar dat kost natuurlijk ook zat. Toen 
heb ik die stoel weggegeven, maar die was weggegeven. Die staat bij zijn schoonvader voor op te knappen, maar die staat er nu al 2 jaar. Ik hoef 
niet zuinig te zijn op mijn spullen, want ze willen het toch niet. Ze hebben er tegenwoordig ook geen tijd meer voor, ze werken ook allemaal met 
zijn tweeën. Maar zoals ik hier woon, ik mag zeker niet klagen hoor. Als ik naar mijn schoonmoeder kijk, die had het bed nog in de kamer staan, en 
de douche op de wc. En zo’n piepklein keukentje. Wat heb ik ook gelachen, ze kon altijd heel lekker koken, maar dat kon niet meer in dat kleine 
keukentje. Ze zei, ik heb een pannenkoek gebakken, maar dat is helemaal niet goed gegaan, die heb ik maar uit het raam gegooid. Dus ik ging 
kijken, en ik zeg, ik zie alleen maar een metalen plaatje liggen. Ja zegt ze, dat is mijn pannenkoek, hij was helemaal zwartgeblakerd! (lacht) Maar 
die kon echt heel lekker koken. Die vond het ook heel gewoon om de hele dag in de keuken te staan, maar dan moesten wij alles opruimen. Dat 
dan weer wel. Met 14 jongens, dat is veel afwas hoor! 
Maar u vindt deze woning wel groot genoeg?
Och ja, ik zeg altijd, hoe meer ruimte je hebt, hoe meer rommel je hebt. Dat hokje dat mag wel wat groter, maar ja. Er staat een wasmachine, en 
droger, en een vriezer en ik heb er schappen die helemaal vol staan. Ik zei al tegen mijn nicht, die moeten we binnenkort een keer opruimen, want 
het meeste kan ik niet eens aan. Ik heb daar nu twee van die hockertjes staan, maar dat vindt ik toch wel een beetje akelig worden. Daar durf ik 
niet meer goed op. Ik mag ook niet meer op de ladder staan, dan krijg ik op mijn kop. Ik merk wel dat ik me ook steeds beter moet vast houden, en 
goed kijken! 
Heel veel dames gaan beneden eten, die hebben natuurlijk ook geen afwas. De Apetito, dat is ook wel oke, die soepen zijn heel lekker. Alleen die 
kippensoep vind ik veel te zout. Nu doe ik er gewoon wat water en wat prei en wat selderij, en dan wat tomaatjes, maar ja, dan is het nog goede 
soep. Ik snap niet dat dat zo zout moet zijn. Ach ja, dan heb ik voor drie dagen soep. Laatste tijd maak ik wel vaker zelf soep. Dat nichtje dat komt 
helpen, dat is altijd gezellig, die zegt, wat krijgen we vandaag? Zo lekker, ze maakt zelf nooit soep. 

U heeft inmiddels al wel een goed beeld gegeven van hoe uw dagelijkse leven eruit ziet. Ik ga er maar weer eens vandoor en wil u graag 
heel erg bedanken voor uw tijd.



Deelnemers:  F
  Penthouse (Groot appartement) – Uitkijkend over binnentuin
  Meneer staat met moeite op, maar kan wel goed lopen. Heeft hartkwalen, waardoor meneer slechte conditie heeft en niet  
  lang kan bewegen. 
  Indeling is ruim opgezet, er ligt tapijt in de woonkamer, met hierop enkele vloerkleden.  
  Er hangt een sigarettenlucht in de kamer en er piept iets wat meneer niet hoort. 
Hulpmiddelen: Gehoorapparaat
Aanwezige technologie: Flatscreen tv (groot), dvd, bluetooth ontvanger voor telefoon, extra deurbel die meegenomen kan worden, airconditioning

Ik zal beginnen met vertellen wie ik ben, ik ben Marije ik ben bezig met een onderzoek aan de Technische Universiteit over ouderen-
huisvesting. Dit die ik voor Woningstichting Domus, Domus wil goede huisvesting voor ouderen kunnen bieden. Ze hebben aan mij 
gevraagd of ik ook in gesprek wil gaan met de bewoners om te kijken hoe ze op dit moment de woning ervaren. 
Tja, wat is een seniorenwoning he? Alles gelijkvloers, dat vind ik wel belangrijk. Maar je doet dus onderzoek voor meer de nieuwbouw enzo? Dit 
gaat niet veranderen…
Klopt inderdaad. Ik begin bij iedereen met wat algemene vragen, mag ik allereerst vragen in welk jaar u bent geboren?
1936, in januari wordt ik alweer 82
In welk jaar bent u hier komen wonen?
poeh… even denken, 5 jaar geleden geloof ik. 2012 dacht ik. Ik kan het zo wel even nakijken voor je. 
En om welke reden bent u hier komen wonen?
Ik had een eigen huis, met een grote tuin, dat kon ik niet… dat ging niet meer. Dus toen hebben we het verkocht, dan kunnen we beter nu gaan 
dan dat het straks echt moet! Toen hebben we alles weggedaan. Inmiddels is alleen de vrouw ook overleden, drie jaar terug, bijna drie jaar.
Wat naar, u bent hier samen komen wonen?
Ja, alleen was ik hier nooit naartoe gegaan. Wat moet ik met zo’n groot ding?  
Waar zou u dan naartoe zijn gegaan?
Ik heb geen spijt dat ik hier zit hoor, ik ga niet weg? Maar voor mij hoeft het allemaal niet zo groot. Een tafel, wat stoelen en een bed, meer hoeft 
het voor mij niet. Ik hecht er geen waarde aan… Maar ja… Het volgt allemaal. De vrouw die wilde dit appartement graag, die wilde ook graag veel 
buiten. Hier zit namelijk een groot balkon bij. Nu hebben ze alleen hiernaast bij de school iets groots erbovenop gebouwd. Nu is het hele uitzicht 
weg… Ik denk dat het de airco is, of zoiets. Maar ik heb er verder geen last van. We zitten verder toch vrij. 
Ik ben daarnaast ook benieuwd naar uw bezigheden zo door de week heen, bijvoorbeeld, krijgt u de thuiszorg over de vloer?
Nou, dat is… sinds de vrouw gestorven is, heb ik zelf ook een grote klap gekregen. Eerst naar Maastricht in het ziekenhuis, toen naar Venlo, en 
dan nog naar Roermond… Hebben ze mij gedotterd en alles, sinds die tijd kan ik eigenlijk niks meer. Sindsdien heb wekelijks hulp in huis
Hulp voor in het huishouden dan?
Ja, voor het poetsen en dergelijke, eigenlijk is dat te weinig, maar 1 uur en 40 minuten. Maar ik krijg helaas niet meer, ze zijn overal aan het 
beknibbelen. Als ze de badkamer en het toilet gedaan hebben, dan is er al gauw een uur voorbij. En dan moet de rest ook nog gebeuren, dan heb-
ben ze nog maar 40 minuten. Dan moet er ook nog gezogen worden, dat wil ik nog wel eens doen, maar dat moet dan over verschillende periodes, 
want het lukt niet meer. Ik vind dat erg he?
Dat lukt niet meer vanwege uw hartkwaal? Dat u snel vermoeid bent? 
Ja, ik ben dan oververmoeid, ik ben dan buiten adem.
En naast de hulp in het huishouden, krijgt u ook nog zorg voor uw gezondheid?
Nee, verder redt ik me wel weer. Alles op zijn gemak? Maar zoals vandaag, dan moet ik wel de wekker zetten. Die ging om 8 uur, en dan moet ik 
opstaan, anders ben ik veel te laat. Alles op zijn gemak, dan kom ik er wel. Er hoeft zo verder niemand voor mij te zorgen. Ik red me wel. Ik heb 
ook twee dochters, en die komen ook geregeld. 
Waar helpen zij u verder mee?
Hoofdzakelijk dingen als de was verzorgen, bed verschonen, dat soort dingen. Maar voor de rest, tja, het gaat zo zijn gangetje. 
Wassen uw dochters altijd uw kleding voor u?
Dat ligt er een beetje aan, soms doe ik zelf mijn kleding erin, ligt eraan of ik een machine vol heb. Anders heb je te veel van die kleine dingen… 
waar je niks aan hebt. Ik heb een wasmand staan, daar doe ik alles in. Als ze dan langskomen dan kijken ze er altijd even in, en dan komen ze 
weer aangelopen… 
U hoeft nergens om te vragen, het gebeurt gewoon?
Nee, ik hoef ze nergens om te vragen. 
En hoe regelmatig komen uw dochters langs?
De oudste dochter, die woont verder in het Zuiden, die komt één keer in de week, vaak een beetje in het begin, zaterdags of vrijdags, dan gaan we 
boodschappen doen. Maar dat hoeft eigenlijk niet, dat kan ik zelf ook nog. Ze moeten me niet teveel betuttelen hoor, daar houd ik niet van. Straks 
doe ik helemaal niks meer! Als het mooi weer is, dan ga ik fietsen, dan ga ik zelf boodschappen doen. Dan neem ik steeds een klein tasje mee en 
dan ga ik maar wat vaker. Maar zoals nu, met dit weer, dan ga ik wel met de auto, dan neem ik twee tassen mee in één keer en dan ben ik er weer 
even vanaf. 
U heeft nog gewoon een eigen auto?
Ja, nog wel. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang nog?
Dat klopt, maar zo lang u hem heeft wilt u hem nog wel gebruiken?
Ja, zeker. De familie van de vrouw, die woont ook allemaal nog in Brabant, dat zijn zo’n 5, of nee 6, broers en zussen allemaal. Daar ga ik nog 
geregeld naartoe. Vrijdag moet ik ook weer naar eentje, dan is er ook weer een verjaardag. Zonder auto, dan wordt dat toch lastig. Of ja… lastig, ik 
kan ook met de trein en dan willen ze mij met alle plezier wel ophalen. Maar ik houd daar niet van, dan ben je weer afhankelijk van iemand anders. 
Zolang ik zelf kan, wil ik het zelf doen. 
Dat kan ik begrijpen, zolang u het zelf kan, lekker zelf blijven doen. U heeft dus regelmatig contact met familie, heeft u ook contact met 
mensen hier binnen het gebouw?



Joah… Ik heb hier maar 4 buren. Maar de rest, is alles, Roncalli en PSW. Ik heb verder niet… nee…
Heeft u daar wel behoefte aan?
Tja, een keer gedag zeggen en een klein praatje maken… maar ja…heb ik trouwens ook met de buren hier niet hoor. Die hiernaast, die woont 
hier ook maar tijdelijk, dus die gaat ook weer weg. Die van hiernaast, die zie ik ook haast nooit, die is ook altijd weg. En dan daar… daar is laatst 
de man van overleden, daar ging ik nog wel eens naartoe, even een praatje maken en een kopje koffie drinken. Zal ik ook wel weer even moeten 
doen, zij zit daar nu ook maar alleen he? Dat moet je wel zelf blijven doen, een beetje onder de mensen komen. Maar nu…
Nu is het te koud?
Ja, dan ga je niet naar buiten he?
En als u hier thuis bent, wat doet u dan zoal? Heeft u nog hobby’s?
Dat heb ik wel altijd gedaan he? Maar dat lukt niet meer…
Wat heeft u altijd gedaan?
Ja… Klussen! Ik vroeger, 25 jaar, in een woningbouwvereniging woning gewoond. Maar er is nooit iemand bij ons binnen geweest hoor, dat heb 
ik allemaal zelf gedaan. Ook toen we hier kwamen wonen, ik heb het allemaal zelf gedaan. Ook in de schuur, maar daar hoef ik nu niet meer te 
komen. En tja, ik heb ook nog bij mijn zoon, alles wezen verbouwen. De badkamer enzo… maar op een gegeven moment zeg ik: bekijk het maar 
hoor. Ik kan dat niet meer. Ik kom niet meer omhoog. Daar ben ik nou helemaal mee gestopt. Heb ik bij mijn dochter ook gedaan hoor. Aan het 
begin van het jaar nog, een hele schutting gezet. Maar nou… de stoep opnieuw getegeld. Ik kan het allemaal niet meer, het lukt niet meer. Ik heb 
nooit ergens om gegeven, ik heb altijd alles zelf gedaan… Ik vind dat leuk, om dingen zelf te doen. Het is nooit mijn beroep geweest. 
Wat heeft u wel voor beroep gehad?
Ik heb zo veel gedaan (lacht). Maar de laatste 20-30 jaar ben ik machinist geweest. 
Dat is wel wat anders inderdaad!
Ja, daarom, altijd alleen he? Als machinist ben je altijd alleen. Daarom heb ik er nu ook geen moeite mee, met dat alleen zijn. Wat dat betreft heb ik 
daar wel een voordeel mee.
En wat doet u nu?
De tijd vliegt! Ik mag nu graag puzzelen, of lekker kijken naar de tv. ’s Avonds ga ik nog wel eens een potje biljarten in de kroeg. Ik moet toch een 
beetje onder de mensen komen he? En als het mooi weer is, dan pak ik graag de fiets. Ga ik even een rondje fietsen. Als ik iets moet hebben, als 
vleeswaren ofzo, dan ga ik lekker naar slager in Montfort. 
Dat is nog een flink eindje fietsen!
Jaa, maar ik heb alle tijd he? Ik neem dan gewoon de tijd. En vooral nu, ik hoef met niemand rekening te houden. Maar aan de andere kant… je 
bent wel maar alleen he? Dat is nog al wat, zeker als je al 55 jaar samen bent geweest. Mijn vrouw was steeds een beetje aan het sukkelen, was 
veel moe. Ze ging ook altijd met haar zussen elk jaar op vakantie, maar de laatste keer, toen zei ze “nou eh…” ze had er ook een raar hoestje bij 
gekregen. Ik ga toch even naar de dokter, kijken wat het is. En van het een kwam het ander. Naar Maastricht, naar Weert… toen bleek: Kanker. En 
na de operatie was alles goed… maar een paar maanden… moest ze op een scan, was haar hele lever vol. Daar was niks meer aan te doen, het 
was niks… het was zo gebeurd. 
Wat naar, dat het zo snel gegaan is ook. Hoe ging dat in die periode? Kon ze veel thuis zijn?
Nou ja, zoals ik net zei, na die operatie is ze gewoon thuis geweest. Alles ging goed. We hebben samen kerstmis gevierd, ze is alleen in oktober, 
of november in het ziekenhuis geweest. Ze had wel een redelijk dikke buik van al dat vocht enzo, maar ja. We zijn ook nog gewoon naar Brabant 
geweest, met kerst, en nog een verjaardag. Nog bij een broer op een verjaardag geweest in Februari. En toen wilde ze nog graag naar de zee toe 
in februari, dat hebben we toen ook nog gedaan, maar toen was ze al slecht. Ze was al helemaal geel en… Toen zijn we daar een weekje geweest. 
Nog geen drie weken later was het over… Ze heeft gekozen voor een spuitje. 
Dus het was wel haar eigen keuze uiteindelijk?
Ja, dat mogen ze mij ook wel geven…
Wanneer u ook zo ziek wordt?
Ja, goed, ik heb mijn leven ook wel gehad he? Ik hoef voor niemand meer te zorgen, de kinderen zijn onder de pannen…
Ik denk wel dat uw kinderen het nog steeds heel fijn vinden dat u er nog bent, anders zouden ze niet zo regelmatig langs komen…
Nee, dat klopt, anders komen ze niet… Ik hoef ze ook nooit te vragen. Ze vragen ook regelmatig… kom je eten? Of wat dan ook. Vaak heb ik dan 
al wat, dus dan zeg ik: “nee, dat is niet nodig”. Maar toch, het is fijn om te weten dat ze er voor je zullen zijn wanneer het wel nodig is.
Dat is inderdaad wel fijn, dat ze er voor u zijn. U zegt net dat u etentjes bij uw kinderen afslaat, kookt u zelf nog?
Ja, zo af en toe… Soep een keertje, paar aardappeltjes schillen. Verse groente, of ja, wat is verse groente, losse groente, die haal ik meestal niet. 
Vaak een potje, of iets uit de vriezer. En dan een koteletje of iets, die ga ik dan even bakken. Ik eet toch elke dag soep, aardappelen, vlees en 
groente. Maar dat is niet mijn hobby hoor (lacht). 
U houdt niet van koken? Heeft u dan nooit overwogen om bij Roncalli te gaan eten? Of om maaltijden te laten bezorgen?
Ik vindt het jammer… dat is ’s middags, dat vindt ik niks. Dat is ’s avonds niet meer. Voorheen ging ik daar ook nog wel eens heen, als ik geen zin 
had om te kokkerellen. Dan ging ik uurtje of 5 naar beneden toe, dat kookten ze allemaal daar he? En dat was goed eten. Maar nu, ik heb daar 
geen zin in om om half 12 al te gaan eten. Je staat om 10 uur op, even ontbijten, en dan kun je meteen alweer door naar beneden voor de warme 
maaltijd. En om nou ’s ochtends vroeg op te staan alleen voor het eten… dat doe ik niet.
Maar deze woning…. Die is prima! Ze zijn alle 4 verschillend he? Ik denk dat dit de grootste is. 
U gaf al aan ja, dat u liever wat kleiner woonde.
Ach ja, maar in Januari, dan krijg ik weer veel bezoek, dan ben ik wel blij dat het zo’n grote ruimte is. Als je dan 20 man binnen hebt, dan mag je 
wel een beetje ruimte hebben he? In het andere huis hadden we ook veel plek hoor… 4 slaapkamers en een kelder. 
Zo, dan is er vast veel opgeruimd voor de verhuizing?
Ja, in de kelder had ik een werkbank met allemaal boutjes, schroefjes, spijkertjes… Alles weg. Als ik nu ergens een boutje nodig hebt, dan moet 
ik eerst weer even naar de winkel… Als ik vroeger iets moest hebben… dan ging ik even naar beneden. Al heb ik inmiddels ook wel weer wat 
schroeven en dingen liggen hoor. Ik heb beneden nog wel een werkbank, daar ligt wat gereedschap. Maar ja, ik hoef het niet meer te gebruiken. Ik 
deed nog wel eens vogelhuisjes maken, maar dat wordt ook minder. Dan zie ik het niet goed met de ogen. Ik maakte alles! Alles werd gerepareerd, 
er werd zelden iets nieuws gekocht. Dat moest vroeger ook, van de armoe, we konden het niet kopen. Dus dan werd alles oneindig gerepareerd. 
Daar zouden mensen tegenwoordig ook wel wat meer over na mogen denken…



Jaa, er wordt veel weggegooid hoor… oooh. Dat is toch erg? Ik kan niks weggooien (lacht)
Maar toch, het ziet er netjes uit in huis, het ziet er niet uit alsof u veel verzameld.
Och ja, er is toch een hoop weg hoor. Toen we hier inkwamen hebben we alles nieuw gekocht, als die stoelen, de tafel het dressoir en alles. Die 
kast en die twee stoelen die hadden we al, maar dat was alles. We hebben lang moeten wachten. Alles moet wel besteld worden, maar daar moet 
je lang op wachten he? Ik heb laatst een nieuw bed besteld, moet ik 12 weken op wachten! Vroeger was dat anders he? Je ging naar de winkel en 
je kon het bij wijze van spreken meteen meenemen. Maar dat is niet meer he? Geen een zaak heeft nog iets op voorraad, dat is te duur. Je kan 
wel iets willen kopen, maar daar moet je wel op wachten. 
Dus u heeft flink veel nieuwe aankopen gedaan voordat u hier kwam wonen. Gaat u nu nog wel eens het centrum van Roermond in?
Nee, dat is mij te ver. Ik kan wel naar de stad lopen, maar dan ben ik nog maar half weg. Ik moet ook nog terug! Met een beetje weer, dan pak ik 
de fiets. Dan zet ik hem ergens neer… maar ja, wat moet ik in Roermond doen? Als ik iets nodig heb, dan pak ik de fiets, ga ik het halen, en dan 
weer terug. Ik hou daar niet van. 
Lekker doelgericht!
Het hoeft niet meer van mij, dat is over. Als ik nu ook naar het gemeentehuis ga, dat is ook een crime. Eerst kon je zo naar binnen lopen en dan 
werd je zo geholpen. Nu moet je eerst bellen om een afspraak te maken… Dat mag ook geen geld meer kosten he? En dan hebben ze daar 12 
loketten, en dan zit er maar eentje in he? Vroeger zaten ze allemaal vol? Dat trok je een briefje, en dan was je zo aan de beurt. Nu, je moet drie 
keer terug als je iets wilt hebben. Ook nog op een rare plek, kun je met de auto niet komen… Of ja, in een parkeer garage. Zelfde als hier ook, je 
kan de auto hier ook nergens kwijt. Ik zie het zo vaak, zie ik een auto, en dan stappen ze uit en gaan ze een heel eind weg. Als ik eens visite heb 
of iets, dan moeten ze de auto een heel stuk verder weg zetten, en dan moeten ze het hele stuk terug lopen. Dat ligt allemaal aan de mentaliteit 
van de mensen van tegenwoordig. Dat van Mein en Dein, dat is er niet meer. Als er een bordje staat van “verboden te parkeren”, dan zetten ze 
gewoon de auto daar neer. Fietsen! Links op het fietspad, recht op het fietspad. Ik kan daar niet tegen. Ongeïnteresseerd en alles… alleen maar 
ikke ikke ikke… de rest kan stikken. Dat is de mentaliteit van tegenwoordig. Regelmatig ga ik ook op bezoek in de andere flats, bij wat weduwv-
rouwtjes die ik nog ken van vroeger. Die lopen ook allemaal met de rollator, die komen ook nergens meer. Als je dat niet doet, die mensen zien 
tegenwoordig ook niemand meer. Die kinderen hebben geen tijd, die moeten met zijn tweeën werken. En dan weer dit, en dan weer dat. Ik maak 
het regelmatig mee, dat ik mee ga naar het ziekenhuis, omdat de kinderen geen tijd hadden. Ik doe het met liefde en plezier. Er is toch niks zo fijn 
als iemand helpen? Dat is fijn. Daar komen ze allemaal nog wel achter straks, als ze ouder worden. Heb ik altijd gedaan. Ik zette de vuilnisbak 
buiten van de ouderen uit de straat, of ik maakte de bak schoon. Dat hoeven ze niet te vragen, dat doe ik gewoon. Dat soort mensen, staan dan 
wel te kijken hoe iemand op zijn snuffert valt. Dat is ook wat de huurder ten opzichte van de verhuurder doet hoor! Altijd weten ze de verhuurder te 
vinden, maar als ze zelf iets moeten doen… ho maar. Maar ik ben misschien ook wel van de oude stempel hoor, zo ben ik nou eenmaal opgevoed. 
Als je anderen ook… maar ja… 
Maar nu u minder zelf kunt doen in huis, weet u Domus dan wel te vinden als er iets kapot is?
O jawel hoor, ik heb ze al verschillende keren hier gehad. Maar ja… ik hoef Domus zelf niet meer te hebben he? Ik kan rechtstreeks de aannemer 
bellen he? Of Volta. Maar ja, als ik Domus dan moet hebben, dan krijg ik daar tegenwoordig ook niemand te pakken he? Vroeger kon je er de hele 
dag terecht, maar dat is er ook uitbezuinigd he? Dat is wel slecht…
Ik had een tijdje problemen met de verwarmingsketel, ik moest nieuwe leidingen. Deze waren helemaal verroest van het lekken. Maar ja… ze zei-
den: bel de Volta maar, maar die zei, dat moet de installateur zijn…. En die weer naar Volta. Ik heb ze gezegd, als ze het niet willen maken, maken 
ze het maar niet hoor. Het is niet mijn probleem als alles straks onder water staat. 
U werd echt van het kastje naar de muur gestuurd…
Nu is het allemaal gemaakt hoor… maar doordat het steeds zo lekte was het allemaal verroest. Als dat kapot was gegaan, dan was al het water 
door het hele huis gelopen. Als ik het zelf kon, dan had ik het zelf gedaan. Gewoon even een nieuwe pijp gehaald bij de gamma, en wat bouten en 
moeren. Maar ja… Ik hoef het eigenlijk ook allemaal niet te doen… daar betaal ik voor. Maar dat interesseert me niet hoor… (krijgt hoestbui)
Ik weet niet met wie ze allemaal contracten hebben natuurlijk he? Die Erik Bouw, of Elik Bouw, die heeft ook een contract met Domus he? Nu heb 
ik nog, de tegels bij de keuken, die zijn gescheurd enzo, maar dat hebben ze netjes gemaakt hoor. En de kitrand bij de wc, hebben ze ook vervan-
gen. Net als de blazen die in het stucwerk zijn gekomen. Moesten ze wel 3 keer voor komen hoor. 
Nu u het zo over uw keuken heeft, is deze keuken groot genoeg voor u? 
Jaa, maar zoals die hier is, dat is niet origineel he? Ik heb er nog een heel stuk bij aan gebouwd. De oorspronkelijke keuken hebben we overge-
nomen van de vorige bewoner. Ik heb daar nog een kast, en de oven neergezet. En een vaatwasser in laten zetten. Ik heb hem eigenlijk niet nodig, 
maar de vrouw wilde dat he? Ik zeg, we zijn maar met zijn tweeën, wat blijft daar nou van over? Als ik afwas en jij droog? Of andersom, dan is het 
toch zo gedaan? Maar ja, “wat als we visite hebben?”. Toen bleef ook nog wel eens een zusje over ofzo, en die bleef dan ook slapen. Dan heb je 
natuurlijk wel wat meer afwas. Het is handig hoor, maar je hebt het niet nodig.
Gebruikt u de vaatwasser nu nog wel?
Af en toe, het moet toch wel een beetje schoon blijven he? Soms van 2 of 3 dagen, dan is het ook niet veel. Maar ja, dan laat ik hem wel lopen. Zo 
af en toe laat ik hem wel draaien. 
Zo kan technologie wel een beetje helpen natuurlijk, ik zie ook dat u een hele mooie tv heeft. Wat voor technologie heeft u nog meer in 
huis?
Ik heb twee computers, één op tafel en eentje in de kast. Ik heb een telefoon, ik weet niet goed hoe die werkt. Maar ik kan hem wel op bluetooth 
zetten naar mijn gehoorapparaat. Anders zet ik mijn telefoon op speaker, maar dat is niet altijd handig he… Ik had ervan gelezen, toen ben ik bij 
beterhoren gaan vragen of ik dat kan. Dat kon. Nu wil ik eigenlijk ook mijn vaste telefoon naar bluetooth. Het is allemaal wel handig natuurlijk, 
maar het is niet goed he? Dan blijf ik altijd maar zitten, anders sta je nog eens op en loop je naar de telefoon (lacht). Ik kan ze ook meenemen, 
deze evengoed (wijst naar telefoon). Het is vervelend hoor, slecht gehoor. Van persoon tot persoon gaat het nog wel goed, maar als er een groter 
groepje is, dan wordt het moeilijker. Dan kan ik het niet allemaal recht zetten. Maar ja… het zij zo… dat gehoor krijg je nooit meer terug. Al zag ik 
dat ze doven kunnen laten horen. Maar zelf kunnen die natuurlijk nooit zeggen of dat hetzelfde is, ze hebben nooit volledig gehoord. Zelf kan ik wel 
zeggen, het wordt wel minder. 
En zoals de computer, waar gebruikt u die zoal voor?
Voor ditte (wijst op bankpas en reader)
Voor bankzaken?
Ja, voor de bank. En spelletjes (lacht een beetje verlegen). Dat is meestal als er op de tv niks is. Dan gaat het “nog eentje, nog eentje, nog eentje” 



en opeens is het half 2. Gewoon verslavend. Dan moet ik gewoon zeggen: “En nou is het klaar”. Maar ik verveel me niks hoor, totaal niks, gelukkig. 
En verder? Heeft u nog andere techniek die u gebruikt?
hmm… neuh, ik kan zo niets anders bedenken. 
En hoe ervaart u het gebruik van de intercom?
Meestal weet ik wie er komt, zoals nu ook, dan hoef ik niet te vragen of wat ook. Morgen komt over 11 ook de werkster weer. Als die er niet in 
kan, dan belt ze ook aan. Vaak kan ze wel met iemand anders mee naar binnen en dan belt ze hier boven aan natuurlijk. Maar als ik weet wie het 
is, doe ik gewoon de deur open. Zo heb ik ze (Domus) ook wel eens over laten komen hoor, dat ik niet goed kon horen of zien wie er nu eigenlijk 
staat. Dat is nu wel iets beter. Voor de rest heb ik daar geen moeite mee. 
En heeft u al een alarmsysteem van Proteion?
Nee, nee! Dat is veel te duur! Dat kost zo’n €70 per maand zo’n kastje! Tel uit je winst! Ik moet al €124 per maand betalen voor het schoonmaken! 
Misschien kan ik het beter particulier uitzoeken… Maar ja, nou krijg ik wel hulp als de vaste hulp vakantie heeft. Anders krijg ik dan niks natuurlijk… 
Zo heeft alles zijn voor en tegens he…. Maar ja, tel maar uit zo op een jaar wat het allemaal kost! En de huur, is ook veel te hoog… Bijna €1000,00 
in de maand, zo met de garage er bij. 
Dat zijn wel flinke kostenposten per maand ja.
Kan ik goed voor kopen hoor, voor dat geld. Maar ja, dan zit je met de hypotheek… ik betaalde toentertijd, voor de woning, betaalde ik ook bijna 
800 gulden per maand. En toen ben ik gestopt met werken, en toen werden ze verkocht. Toen heb ik hem gekocht. Dat was goedkoper dan wat ik 
nu betaal. Maar ja, daar komt wel veel bij he? Allemaal verzekeringen, en onroerend goed belastingen enzo. Gemiddelde huur, is toch zo’n €700 
ofzo. Als je dan €1000 moet betalen… dat is veel geld. Die zijn gauw betaald hoor, deze huizen. Moet je maar kijken, als ze zo’n 20 jaar meegaan. 
Als je dan ziet wat er allemaal binnenkomt… Dan hoef je niet te lijden hoor…Maar ja, wat moet je met al dat geld he? Je mag het nog niet afgeven 
ook…
Aan uw kinderen bedoelt u?
Ja, dan moeten ze weer dik betalen. De belastingdienst zorgt ook wel dat ze hun centen krijgen hoor. Maar van mij krijgen ze niks! Ik zorg wel 
dat het weg is. Ik haal er op tijd wat af, en dan kan ik zo af en toe eens wat geven zo. En op vakantie gaan doe ik toch niet meer… dat durf ik niet 
meer. Ik ging altijd veel vissen, maar dat durf ik alleen ook niet meer. Ik heb nu nog een nieuwe vispas, maar die moet ik binnenkort ook maar weer 
eens opzeggen. 
U bent niet van plan om binnenkort nog eens met vrienden te gaan vissen?
Neee, dat zie ik niet meer zitten. Die hebben ook geen tijd he? En die vissen niet. Ik ging altijd alleen. Dan ging ’s morgens om 4 uur al weg. Maar 
dat doe ik nu ook niet meer, veel te vroeg. Nu ging ik nog wel eens alleen, maar dat durf ik nu niet meer. Gezien wat er allemaal gebeurd is met 
mijn gezondheid enzo. 
Bent u daar binnen de woning ook wel eens bang voor?
Hier thuis? Nee, daar ben ik niet bang voor. Dat zien we wel, dan is het klaar. Moet ik daar bang voor zijn? Als ik nou een jonge leeftijd had, dan 
was het anders he? Dan had ik nog wat voor de boeg. Maar nu, nee. 
En bent u bang voor mogelijke insluipers of iets dergelijk?
Nee, ze zullen niks brengen he? En te halen valt er ook niks. En anders ben je daarvoor verzekerd he? En geld is er ook niet, daar zorg ik wel 
voor. Ik heb alles op tafel hier, alle pasjes en dergelijke. Ligt hier allemaal. Ik moet trouwens nog kerstkaarten schrijven. Heb ik echt een hekel aan. 
Anders deed de vrouw dat altijd, maar ja. Ik heb nu maar één velletje zegels gehaald, anders haalde ik er altijd twee, die schreef wat af. Maar dat 
zie je als je ouder wordt he? Dan wordt de kennissenkring ook steeds kleiner. 
Inmiddels heb ik weer meerdere kaartjes binnen gekregen. In januari heb ik ook nog een bruiloft, familie van de vrouw. Maar ik geef er niks om, ik 
ga erheen uit fatsoen. 
Zo komt u ook nog eens de deur uit he?
jaja, maar dat kom ik sowieso wel hoor. Ik ga elke morgen even de deur uit, doe ik een rondje om de flat, en dan pak ik de krant en ga ik weer naar 
boven. Dan neem ik een hand pillen en een boterham. En tijdens het eten lees ik dan de krant. 
Lekker de tijd voor nemen ’s ochtends
Ja ja. Ik bedenk me net dat ik helemaal geen vlaai in huis heb. Ik ben ook het hele weekend niet thuis geweest. Ik ben bij mijn dochter geweest. 
Anders heb ik altijd wel vlaai, er is altijd wel iemand die komt. Lekker wat te snoepen. 
U heeft inmiddels al een hoop vragen beantwoord. Ik wil nog wat vragen over duurzaamheid, aangezien er van woningbouwcorporaties 
wordt verwacht dat ze hier grote stappen in maken. Heeft u nog een mening over duurzaamheid? 
Noah…niet echt…
Hoe ervaart u het klimaat in de woning?
Aangenaam, ik heb de verwarming eigenlijk altijd op 18 graden staan, en het is toch aangenaam in de woning. Vindt u niet? Ik denk wel dat het 
hier zo’n 20 graden is, maar ik stook niet. (loopt naar thermostaat) 21 graden zelfs! Maar hier beneden stoken ze goed he? Ik heb zelfs een raam 
open staan op de slaapkamer. In de slaapkamer moet je toch altijd het raam openstaan he? Overdag en ’s avonds. In ons vorige huis hadden we 
een volledige vleugel openstaan, met een hor ervoor. Ik heb wel een keer bij verwarmd, even met een aanjager. Elektriciteit is goedkoper dan gas 
he? Met dat kacheltje is het zo warm. De ketel is ook wel goed hoor, als ik de warme kraan aanzet in de badkamer, heb ik gelijk warm water. Maar 
nee, dat werkt allemaal prima. Ik heb geen klagen hoor. 
U bent heel tevreden
Alleen heb ik toen gevraagd om een afscheiding te maken voor de wind. Ik heb er uiteindelijk bakken met planten neergezet. Zo kan ik toch uit de 
wind zitten he? Nu kunnen we er tenminste buiten zitten, het waait hier anders altijd. 
Dat is waar, is het dan soms fijner om beneden te zitten? In de binnentuin?
Nee, wat moet ik daar doen? Dat is voor die oudjes! (lacht) Neuh. Ik heb verder niks met Roncalli te maken he? Ik kom daar sowieso niet, ook niet 
om te kienen ofzo, of gymmen. Daar ben ik nog niet oud genoeg voor (lacht). Maar mijn kleindochter, die is 9, die houdt opa wel in beweging hoor! 
Voor jaren terug, zat ik nog met haar op de arm, maar dat mag nu niet meer he? Hier zijn wat foto’s van de kleinkinderen. Dit is bij de communie 
van de oudste, maar die wordt in januari ook alweer 17. Dus dat is al een oude foto. Hij is geboren op Tenerife, daar ging mijn vrouw wel 3 keer per 
jaar heen. Ik niet hoor, ik ging maar 1 keer per jaar mee. Ik weet niet wat ik daar moet doen. En ik kreeg ook niet altijd vrij he? Maar mijn vrouw, die 
mocht van mij wel lekker gaan hoor. Je moet toch minimaal 14 dagen gaan he? Gisteren is de oudste nog even langsgeweest, die had even vrij 
van school, en ze was in de stad geweest. Moest ze even een nieuw truitje laten zien dat ze gekocht heeft. Had ze een broodje meegenomen, die 



hebben we lekker opgegeten. 
Wat leuk, zit ze hier dichtbij op school?
Ja, iets verderop. Er zijn wel veel scholen in de buurt, maar overlast valt wel mee hoor. Af en toe moet je ze wegjagen hoor, dan staan ze weer in 
een hoekje te roken en wat te drinken. Maar ja, dan moeten wij het weer opruimen. Maar verder, het is een hele rustige buurt. Wel mooi hoor zo 
hoog wonen, alleen moet de lift niet kapot gaan. Van de week was die een paar keer kapot. Een tijdje geleden, de buurman, die nu is overleden, 
die was bij de dagopvang. Maar toen was de lift kapot gegaan. Heeft de brandweer moeten komen om hem weer naar boven te dragen. In een 
rolstoel. Die kan anders niet bovenkomen. Omlaag gaat wel, maar omhoog, dat gaat mij ook niet meer lukken hoor. Ik probeer wel zo veel mogelijk 
te lopen hoor, anders is het knudde. Ik moet toch een beetje conditie behouden. 
Ik heb inmiddels al mijn vragen gesteld, ik weet niet of u nog wat wilt vertellen? Of dat ik wat door moet geven aan Domus?
Nee, ik ben hier tevreden. De huismeester zie ik soms wel, als ik beneden ben, en Jeffrey. Ik heb laatst de garagevloer geschilderd, dat beton geeft 
toch wat rommel he? Dat vindt ik trouwens wel jammer, dat er geen kraan in de garage is. Geen punt om even de auto te wassen of als je daar 
bezig bent, even wat water pakken. Zo erg is het ook niet, maar dat zou sms wel handig zijn. Ik heb wel zelf een automaat op de garagedeur laten 
zetten, dat ie al opengaat zonder dat ik er uit hoef te stappen. Hoe ouder, hoe luier! Die techniek is eigenlijk niet goed voor mensen, je doet zelf 
ook helemaal niks meer, dat is zonde. Maar ja. Verder weet ik niks. 

U heeft inmiddels alle vragen wel beantwoord. Heel erg bedankt voor uw tijd en alle antwoorden. Dan wens ik u nog een fijne middag.



Deelnemers:  Meneer Doensen (G)
  Straatzijde (oosten), 6e verdieping, kijkt uit op school en straat
  Meneer is nog volledig zelfstandig en heeft geen zorgvraag
  Woning is ruim ingedeeld, grote meubels, maar er blijft nog veel ruimte over
  Heeft vogel en hond.
Hulpmiddelen: geen
Aanwezige technologie: Flatscreen tv (groot), dvd, digitale tv, I-phone, Imac, I-pad, internet, Intercom met camera, spiegelreflex camera’s, 
  vaatwasser, 

Ik begin altijd met wat algemene vragen, dus als eerste: wat is uw geboortejaar?
Ik ben een van de jongere senioren, maar toch al 66! (lacht)
Dat is inderdaad relatief jong, waarom bent u hier komen wonen?
Mijn vrouw is voor 5 jaar geleden komen te overlijden en toen heb ik ons huis verkocht, we hebben geen kinderen of zo. Dus ik heb liever het geld 
op de bank staan dan dat het in de stenen zit. Ik kan nu interen, ik hoef geen 120 te worden, dus dat moet goed komen. Ik heb daarna een vriendin 
gekregen, en die is halfzijdig verlamd. Ze heeft een CVA meegemaakt, dus ze was rechtszijdig verlamd en kon moeilijk praten. Lopen ging wel, 
maar beperkt. Ze wilde graag in de stad wonen, dicht bij alle voorzieningen, stad, station, fysio enzo. Toen kwamen we hierbij uit. Alles hier om de 
hoek. Ze is hier ook regelmatig op bezoek geweest, ook op vakantie een weekje. Achteraf is het eigenlijk niks geworden, maar ik zit hier eigenlijk 
goed. 
Ik ben nog actief, ben veel met fotografie bezig. Wat dat betreft zit ik hier ideaal. Ik ben hier eigenlijk komen wonen voor mijn vriendin, ook met het 
oog op de toekomst. En ook… mochten er problemen zijn, je hebt hier dan ook de verzorging dicht bij huis, poetshulp enzo. Dat zou allemaal heel 
makkelijk hier te organiseren zijn. De keuken heb ik helemaal aangepakt, ik heb het aangepast met lades, en op werkhoogte, dan kon zij hier ook 
in de keuken werken. Ik heb er nu ook mijn plezier van, het is niet weg. Maar als ik nog alleen was geweest was ik hier nog niet terecht gekomen. 
Dan had ik gewoon een appartementje of iets. Het is wel ruim, buiten nog 60m² terras. Er zijn veel mensen die dat als balkon willen hebben. Ik heb 
zelfs 20m² overdekt, het is ideaal. 
Dat zeker, veel buitenruimte. En hoe lang is het geleden dat u hier bent komen wonen?
Dat is nu ruim twee jaar, 2,5 jaar. Dus, ja. 
En u gaf al aan, u mag graag fotograferen. Heeft u nog andere hobbies die u graag uitoefend?
Och ja, zoals hier, de hond he? En lekker wandelen of fietsen. Gewoon erop uitgaan. Ik ben veel buiten, daarom was ik ook blij met dat grote 
terras. Nu ook, in de zomer, staat bijna de hele dag de deur open. Lopen en fietsen, met fotografie ben je al veel buiten bezig he. Ik doe ook bij 
evenementen fotograferen. Nu met oud en nieuw ben ik gevraagd om bij een evenement te gaan fotograferen. Komt bijna 500 man, dat is toch 
leuk. En nu ook, met oud en nieuw zit ik anders toch alleen. Dan kun je beter zoiets doen, dan alleen thuis zitten. 
Dat is zeker waar, een beetje de mensen opzoeken. Heeft u hier binnen het gebouw nog veel contact met de buren?
Nou ja, niet veel verder dan goedemorgen, goedenavond in de lift. We komen niet bij elkaar over de vloer of iets dergelijks. Alle vier trouwens niet, 
het ligt niet aan mij. Iedereen is meer voor zich. Ik denk ook dat de gemiddelde leeftijd 80 jaar is op deze etage. Daar ga je dan ook niet zo snel 
bij op de koffie. Op zich had ik dat wel leuker gevonden, als er onderling wat meer contact zou zijn. Maar ja, het moet van twee kanten komen 
he? Als hun er geen behoefte aan hebben… al heb ik ze niet gevraagd of ze er behoefte aan hebben hoor, maar zoiets moet spontaan komen. 
Dat moet je niet gaan organiseren of regelen. Je doet het of je doet het niet. En nu, de eerste vrouw, die is al overleden, of nummertje 2. Die van 
F2 die is overleden. Die is gaan dementeren, en toen is ze naar beneden gegaan, en paar maanden later was ze dood. Ach ja, en daar, die heeft 
heel lang leeg gestaan. En nu zit daar een echtpaar met hun zoon, maar dat is een overgangsregeling, want die zijn aan het bouwen, dus die zijn 
in maart alweer weg. Daar bouw je ook geen relatie mee op. En op nummertje 1, dat is mevrouw lambrechts, daar is haar man laatst overleden. 
En meneer munnick, op nummertje 3, dat is ook een oud baasje, 83, of 84 ofzo? Die is heel kortademig, die loopt alleen naar beneden, even een 
krantje ophalen, maar dat is ook het enige wat hij buiten de deur komt. Soms zie ik hem ook 3-4 dagen niet, of hij moet toevallig naar zijn krantje 
gaan. Wat dat betreft is het jammer dat er net te weinig contact is. De appartementen liggen ook zo van elkaar af, mevrouw lambrechts, die zit op 
die lange gang, dan moet je daar echt toevallig heen gaan. Het is geen gallerij of iets he? Je kan niet even naar binnen kijken of iets. Anders zwaai 
je nog even. Dat vindt ik wel jammer, weinig onderling contact. Je hoeft de deur niet bij elkaar plat te lopen, maar ja…. Als er geen behoefte aan 
is… dan houdt het op he?
Heeft u dan nog het gevoel dat u voor Roncalli te jong bent?
Nou ja… Roncalli… in het begin heb ik daar nog wel eens ’s avonds warm gegeten, en toen is het warme eten ’s avonds in het restaurant 
afgeschaft. Ja… ’s middag om 12 uur ga ik niet warm eten. ’s Avonds, dat was wel… dan kreeg je ook wel contact met anderen die daar kwamen 
eten. Dat vindt ik wel jammer. Er is geen gelegenheid om even, als je geen boodschappen hebt gedaan, om daar even een warme maaltijd te 
pakken. Dat om 12 uur… dan heb je net je ontbijt gehad… nee…. Dat is…
En het gekke is, de bewoners krijgen wel ’s avonds warm eten aangeboden, van roncalli zelf. Waarom kan dat niet in het restaurant zelf? Het zou 
wel niet voor de hand liggen. Er hebben wel meer mensen over geklaagd. Het was toch een ontmoetingsplek. En al was het maar om aan tafel 
even snel, er gaan toch mensen bij zitten. Dan leer je mensen wel kennen. Maar op deze manier niet.
Neemt u nog deel aan andere activiteiten? 
In roncalli niet, ik ben zoals ik al zei, veel op stap. Doe veel fotografie. Voor mezelf, ik heb nog een eigen studio waar ook modellen komen, en 
familieshoots, newborn, ik ben niet aan het vereenzamen ofzo. Het netwerk heb ik toch. Dat is veel buitenshuis, ook buiten Roncalli. Ik doe ook zelf 
de foto’s bewerken. Hier op de gang hangen ook foto’s van mij. Ik ga dan ook wel op fotoreizen, veel natuurfotografie. Dan kom je thuis, en dan 
doe je ze bewerken op de computer. Je bent er veel mee bezig. 7 dagen per week heb ik toch wel vaak een camera in de handen. Ik heb eerst in 
het Leudal gewoond, met 57 werd het Laurentius ziekenhuis gereorganiseerd, zo heb ik met een regeling het ziekenhuis kunnen verlaten. Daarna 
wilde ik bij een fotoclub gaan, niet in het Leudal. Toen heb ik daar een club opgericht en die bestaat inmiddels al 10 jaar. Ik nodig sprekers uit, en 
we hebben clubavonden. Dus daar ben ik ook mee bezig. 
U heeft het haast nog drukker dan voor uw pensioen!
klopt ja! Maar dat gebeurd vaker he? Je moet wel voor je stopt met werken al een hobby hebben. Je moet niet denken dat je dan nog een hobby 
gaat zoeken, daar heb je dan geen tijd meer voor. 



Ik zal er aan denken!
(Lacht). Ik heb ook een Ipad, daar staan zo’n 8000 boeken op, maar daar heb ik toch geen tijd meer voor om dat allemaal te lezen. 
Maar u maakt goed gebruik van de technische mogelijkheden!
klopt, ik ben niet bang voor de computer of zoiets. Heb ik altijd al gehad. Ik weet ook precies hoe de fotobewerkingsprogramma’s werken enzo. Ik 
zoek dat allemaal wel uit. 
Ja, dat is wel het handigst. Maar omdat u hier al zo jong bent komen wonen, maakt u gebruik van thuishulp?
Nee, helemaal niet. Kijk, ik heb ook 40 jaar in het ziekenhuis gewerkt he? Als ik daar niet gewerkt had, wist ik niet hoe die er van binnen uitgezien 
had. Ik ben al 5 jaar weg uit Herthuizen, maar ik sta daar nog ingeschreven bij de huisarts, ook niet nodig gehad. 
Ja, zo heb ik wel meer vragen die vooral over de gezondheid gaan, maar die zijn op u niet van toepassing. Zoals, bent u bang om te 
vallen?
Nee, helemaal niet. Ik zeg altijd zo: als je bang bent om te vallen, dan ga je vallen. Je moet… dan, loop je niet meer ontspannen, en ben je altijd 
aan het grijpen om iets te pakken. Kijk, iedereen kan vallen, je kan ergens over struikelen, of iets glads. Dat kan altijd. Ook jij kan vallen. Als je 
bang bent, zal je zien dat het gebeurt. 
Dat klopt, ik struikel nog wel eens…maar dat is mijn eigen onhandigheid. En verder qua veiligheid, hoe ervaart u dat binnen deze won-
ing?
Veiligheid, tja… kijk, qua inbraak hoef je hier niet zo bang voor te zijn op 6 hoog. Het is natuurlijk wel, iedereen kan hier naar binnen. Het zit zo, je 
belt aan… maar gezichtsherkenning is eigenlijk nauwelijks. Het tegenlicht zorgt ervoor dat je het gezicht niet ziet. Laat staan de oudere mensjes. 
Ze drukken gewoon op het knopje, en dan kun je binnen komen. Zal zeker gebeuren, maar ik heb het hier nog niet meegemaakt. Een inbreker 
komt niet snel op 6, dan kom je niet snel weg. Als je inbreekt, moet je snel weer weg komen. Maar er is wel een keertje in mijn auto ingebroken. 
Een ruitje ingetikt, om te kijken of er iets te halen valt. Maar verder voel ik me hier niet onveilig. 
En het contact met Domus, weet u Domus makkelijk te vinden?
Och jaa… zo via de computer, via het internet, ja. Je weet alleen niet in hoe verre er wordt omgegaan met klachten en emails. Want we hebben 
hier vrij weinig parkeerplaatsen. De helft is in gebruik van het personeel. Als het personeel om 7 uur komt, zijn bijna alle parkeerplaatsen vol. Toen 
kwam er een regeling dat je een parkeerplaats kunt huren? Maar gebeurt er dan met de plaatsen die niet verhuurt worden? Er zijn er twee die het 
huren, die betalen €50,00 per maand. Maar die niet betalen, die staan hier gratis. Ik vind, dan moet je hier een slagboom neerzetten, met een pas-
je, of wat dan ook. Dat daar een maandelijks bedrag voor gerekend wordt, ook voor het personeel. Ik ga geen plaats huren als mijn buurman niet 
huurt en er ook staat. En er zijn twee personeelsleden, die zetten de auto voor de deur. Dat is geen parkeerplaats. Ik heb net een parkeergarage, 
maar zij zetten de auto zo neer, dat ik er niet meer in of uit kan. Ik heb er al eens, ik weet niet eens hoe hij heet, zo’n klusjesman is het. Ik zeg, die 
mogen daar niet staan. Hij zegt: dan moet je de stadswacht bellen. Dat is mijn taak niet? Dat is zijn taak. Of hij moet zorgen dat hij met proteion, of 
domus, dat er mensen onterecht staan. Ik moet niet de stadswacht bellen. Ik moet zeggen, je woont hier ook… wie heeft er gebeld? Wie heeft er 
geklaagd? Voor je het weet heb je een kras op de auto of weet ik het… Daar is eigenlijk niets op ondernomen. Daar heb ik al 2 of 3 keer een meld-
ing van gedaan. Dan krijg je alleen maar: dan moet je de stadswacht bellen. Ik heb wel eens een briefje op de ruit gedaan, maar dat wordt gewoon 
genegeerd. Dat vindt ik eigenlijk wel jammer. Dat moet hier heel makkelijk te doen zijn. Twee slagbomen en je bent klaar. Hiernaast heb je Gilde 
opleidingen, dus de buitenparkeerplaatsen staat ook vol met studenten van Gilde. Dan moet je rondjes rijden om te kunnen parkeren. En ik maak 
ook nog veel gebruik van mijn auto. En zomers zeker, dan staat de auto meer buiten. Ik zet hem niet steeds in de garage, daar staat deze niet zo 
mooi voor. Het is best smal. Je moet de bocht 2/3 keer nemen voor je er netjes instaat. Dat is al teveel voor even een korte boodschap. Maar als je 
weg bent, dan is je plek ook gelijk ingenomen. Huren is niet echt een reële oplossing vindt ik. Ze moeten iets doen met pasjes of zoiets. 
Dat vraag ik mij wel af, hoe serieus wordt er met klachten omgegaan. Ik zeg niet dat ze er niet serieus mee om gaan, maar ik weet het niet. Maar 
andere dingen, zoals lekkage enzo, dat wordt wel snel verholpen. Dat is wel netjes. Je maakt de melding, en je hebt gelijk contact met de monteur. 
En verder zoals het huishouden, doet u dat nog volledig zelf?
Nou ja… ik doe nog zelf koken, en wassen doe ik zelf. Ik heb wel een poetshulp, die komt eens in de twee weken 3 uurtjes. Het grote deel houdt 
je zelf bij, het is vooral voor het grove werk, zoals ramen lappen enzo. Maar het is allemaal gelijkvloers, dus het is zo gedaan. Het is goed bij te 
houden he? Dat doe ik dan zelf. Ik ben nog mobiel. Ik weet niet of ik dit ook kan als ik 10 jaar ouder ben. Nu heb ik een particulier iemand, maar 
als dat even duur is als Proteion, dan hoeft het voor mij niet van Proteion. Maar goed, je weet niet hoe snel het achteruit gaat he? Dat kan niemand 
voorspellen.
Ik ben nog wel benieuwd of Domus meer moet investeren op duurzaamheid?
Tja, wat is duurzaamheid precies he? Je hebt ook duurzame visvangst… maar ja… ik zie duurzaamheid vaak als geitenwollensokken gelul (lacht). 
Ik probeer wel mijn afval te scheiden, plastic, glas enzo. Maar niet tot in detail, van duurzaam eten en duurzame gordijnen enzo.
En zoals energieverbruik?
Dat is hier vrij laag. Dit jaar vroegen ze nog of ik wel goed op de meter had gekeken, omdat het afwijkend gebruik was. Ik zit op 21 graden hier, 
dus ja, dat ding heeft van maart tot oktober uitgestaan. Hij staat nu net weer een maandje te draaien. In de zomer staat de deur gewoon open. 
Daar ben ik dan wel zuinig mee. En, elektriciteit… tja, je moet toch koken, je moet toch wassen… Alles kost tegenwoordig elektriciteit. Ook met 
kerstverlichting… anders had ik daar nu geen lampjes staan. Ik let er wel op, maar ik ben er niet fanatiek in.
En waterverbruik, ja… douchen en wassen, en koken. Maar dat is minimaal. Ik kook eigenlijk iedere dag, of dat ik voor twee dagen kook. Ik doe 
dat regelmatig. 

U heeft inmiddels alle vragen wel beantwoord. Heel erg bedankt voor uw tijd en alle antwoorden. Dan wens ik u nog een fijne middag.



Deelnemers:  H
  Binnentuinzijde, begane grond, kijkt uit op parkeerplaats 
  Meneer is deels afhankelijk van rollator, maar loopt ook stukjes zonder rollator
  Indeling is ruim opgezet zodat hij overal kan komen met de rollator
Hulpmiddelen: Wandelstok, rollator, aangepast bed, huisalarmering, sta-op-stoel, leesbril
Aanwezige technologie: Flatscreen tv (groot), elektrische gashaard, dvd, digitale tv, mobiele telefoon (met grote knoppen), vaste telefoon zonder 
  snoer, I-pad, internet, Intercom met camera (kan niemand herkennen), huisalarmering om de pols en achter tv, 
  scootmobiel

Ik dacht dat zal mijn zoon wel zijn, want die moest eerst nog naar Venlo. 
Dus die komt nog regelmatig langs?
Ja. Dat is mijn mantelzorger, zo krijg je dat he…
Ik begin eerst met wat algemene vragen, zoals, in welk jaar bent u geboren?
1928, 28 augustus 1928 ben ik geboren, dus ik ben 89 jaar. Mijn vrouw was 4 jaar ouder als ik, we waren 69 jaar getrouwd. 
Ik zie daar inderdaad ook een hele mooie trouwfoto van u hangen. 
Ja, toen was het wel lelijk weer. We kregen net een windvlaag toen we de kerk uit liepen. Daarom keken we zo. Maar ja… ze is pas 5 maanden 
geleden overleden… dus ja…
Oh! Dat is nog maar heel kort geleden? U bent hier samen komen wonen?
Ja, we zijn hier twee jaar geleden hier komen wonen. Zij begin ligt te dementeren, dus toen heeft ze eerst de dagbesteding gehad hier. 2 dagen, 
toen 4 dagen. En toen werd het toch steeds minder met haar. Toen waren wij toch al hier, heeft ze nog een nieuwe hartklep gekregen, maar toen 
ging ze toch steeds verder achteruit. Dus toen moest ze uiteindelijk toch naar een gesloten afdeling. Maar ze is nooit een vervelende vrouw gewe-
est, ook niet agressief of zo. Ze heeft daar nog wel haar eigen kamer gekregen, en ik bleef hier zitten he. 
Waar moest ze toen heen?
Gewoon hier, bij Roncalli, dat was wel heel fijn. We hebben hier dus niet zo heel lang samen gewoond he. De nacht dat ze gestorven is, lag ik hier 
in het ziekenhuis met een longontsteking. Midden in de nacht hebben ze mij wakker gemaakt en zeiden ze: Doe uw overjas maar aan, ze komen 
u zo ophalen. Het scheelt, dat is hier aan de overkant he? Toen zijn mijn twee zonen mij op komen halen en met een karretje van het ziekenhuis 
hebben ze mij hierheen gebracht, midden in de nacht om half 1. De kinderen van ons waren al allemaal daar. Ze heeft niet meer haar ogen open 
gedaan. Ze hield mijn vinger vast, die wilde ze maar niet los laten. Heel rustig is ze ingeslapen. Dat was wel fijn, alle kinderen waren erbij. Mijn 
twee dochters hebben haar afgelegd en is ze op haar kamer opgebaard geweest. De Dela heeft het heel mooi geregeld allemaal. Echt geweldig. 
Totaal niet opdringerig of wat. We zijn heel tevreden geweest. Ze hebben van die crematie hebben ze een film gemaakt, die heb ik op mijn I-pad. 
Daar kijk ik nog wel eens naar. Ik heb gelukkig ook heel veel steun van mijn kinderen. Mijn dochter woont hier om de hoek. Kom je uit Roermond?
Nee, ik kom uit Eindhoven! Dus ik ben hier niet zo bekend.
Ik heb nog wel wat kennissen uit Eindhoven, Mijn vrouw kwam oorspronkelijk uit Vught. Ze had nog één broer, die woont nog steeds in Vught. We 
hebben gelukkig een hele goede verstandhouding met de familie, ook met neven en nichten en zo. Mijn dochter die heeft een restaurant hier in 
Roermond, de oude pastorie. Maar mijn kleinkind onderhoudt dat nu, mijn dochter is natuurlijk ook al 66 jaar. 
Ik vertel zo wel een heel levensverhaal he? Maar dat is zo de levensloop sinds we hier wonen. Het bevalt mij hier heel goed, echt heel goed. 
En met de kinderen… zoals mijn zoon, dat is mijn mantelzorger. Die heeft vroeger zelf in de verpleging gewerkt, in Heel, daar heeft hij toen ook 
de kunstacademie gedaan in Maastricht. En toen deed hij die activiteiten begeleiding bij de zorg. Die is wel altijd bij Daalzicht in dienst geweest. 
Hij scheen ook darmkanker gehad te hebben, heeft ie ons niks van verteld. Dus die is ook thuis nu. Hij is er één van een tweeling, Jan en Kees, 
echte Hollandse namen. Jan is de enige die buiten Roermond woont, de rest woont allemaal hier. We hebben 7 kinderen, dus ja… Jan die heeft 
een hersentumor nu. Maar als kind had hij al last van oorsuizingen. Hij werkt bij radiologie bij Radbout, en toen hebben studenten oude foto’s van 
radiologie bekeken, en daar zat ook een foto van hem bij. En toen zei die student, daar zit iets wat er niet hoort. Dat bleek een hersentumor te zijn! 
Maar die foto’s waren al 3 jaar oud! Nu blijkt het allemaal niet te opereren en niet te bestralen, dus hij zit gewoon te wachten… Hij heeft er op het 
ogenblik geen last van. Ik belde hem laatst op, ik zeg: jongen, hoe is het nou met jou? Hij zegt: Pap, ik heb nog nooit zo’n goede week gehad, zelfs 
niet voor ik het wist. Maar hij is een vrij… hij is wel emotioneel geweest, zijn vrouw werkt ook bij het Radbout. Ze hebben het nu geaccepteerd. Hij 
belde gisteren nog dat hij met kerst toch wel hier komt. 
Ik heb zelf 4 jongens en 3 meisjes, ze komen regelmatig langs. Ik zeg wel eens, ik doe geen huishoudelijk werk he? Ik heb 4 waswijven, zo noem 
ik ze (lacht). Die komen het regelmatig ophalen, en dan komt het opgevouwen en al terug, ze leggen het nog voor me in de kast. Dat is goed 
geregeld he? We kunnen heel goed met elkaar, heel goed. Daar ben ik heel blij om. Sommige hebben maar twee kinderen, en daar hebben ze nog 
geen contact mee ook. Het was wel de zoete inval bij ons hoor. Vooral als ze ook allemaal vriendjes en vriendinnetjes hebben. Ik heb bijna altijd in 
Roermond gewoond, 2 jaar in Sittard. 
Ik heb wel wat mankementen gehad hoor, ik ben 4 keer geopereerd aan mijn heup, en aan blaaskanker. Maar nu is alles weer goed. Ik hoef alleen 
nog elk half jaar terug voor de blaaskanker, maar ik heb laatst nog een controle gehad, en het was allemaal goed. Dus alles in orde.
Dat was even alles over de kinderen…. Ze werken ook allemaal nog, een paar op het gemeentehuis, en één zit bij de burgelijke stand. Desiree, die 
doet vervoer in regio en omstreken. En ik moet ook zeggen, dit is een handbal familie hoor.
Dochter komt binnen (Peggy) “Ik denk ik loop het restaurant in, zit daar niemand, dus dan loop ik maar hier heen he? Ga je zo mee de stad in?”.  
Vindt kort gesprek plaats, daarna vertrekt dochter weer. 
Morgen heb ik een drukke dag, eerst heb ik therapie, dan de pedicure, en dan in de middag hebben ze hier een kerstmiddag georganiseerd. Daar 
ga ik ook heen. Dat was de oudste trouwens, die woont hier om de hoek. Nu mag jij de vragen stellen!
Tja, ik vindt het ook heel fijn dat u zoveel verteld hoor! (lacht) u beantwoord zo al veel vragen zonder dat ik ze stel. Ik heb nog wel een 
vraag, heeft u veel contact met de mensen in dit gebouw?
Ja! Want sinds mijn vrouw dood is, heb ik met deze buurvrouw, mevrouw de Wit. Die woont hier al 5 jaar. Vroeger woonde ik op het Roosendael, 
een terassenflat. Hele mooie flat, ik snap niet dat ze dat niet meer bouwen. We hebben daar heel lang gewoond, we hadden een balkon van wel 
30 meter! En mevrouw de *** woonde ook in die flat! Automatisch krijg je wel contact hoor. Allemaal weduwvrouwen hier, mevrouw *** en mevrouw 
***, nou, en… ik moest bij hun komen zitten he?



(er parkeert buiten een auto voor het raam) even kijken hoor, want dat is een van de dingen die ik niet leuk vindt hier he, dat ze die wagens hier 
maar zo neerzetten. Er zijn pas parkeerplaatsen aangelegd, die kunnen ze huren, maar nu zetten ze de wagens hier zo voor het raam. Dan heb 
je geen uitzicht meer. Dat vindt ik wel vervelend hoor. Ik heb er wel eens over geklaagd bij de receptie, maar daar hoor je dan weer niks van. Dat 
is hier echt een probleem hoor, dat parkeren. Ik had het toch heel anders ingericht hoor, zoals ik dat zag. Je ziet al, ik heb een scootmobiel, ik kan 
bijna niet bij de deurbel komen door die auto’s. Nu zit daar ook nog een perkje, een ziekenauto komt hier al bijna niet aan. Ze hadden dat perkje 
weg moeten laten. Dat zijn wel dingen, dat valt me dan tegen. Te weinig contact gehad met de bewoner. Die hebben meer inzicht dan… eeh… ja. 
Schuin in parkeren heb je al meer ruimte. Nu weet ik niet hoe ver dat grond van Domus is, maar ik had er een stukje groen vanaf gehaald. Ik heb 
zelf geen auto hoor. Mijn jongste dochter heeft die toen overgenomen. Ik heb toen zelf een scootmobiel aangeschaft. Ik kan daar prima mee naar 
de kinderen. Ik was gisteren onverwachts naar mijn dochter gegaan, was ze met 7 kinderen koekjes aan het bakken. Die had het er druk mee. Mijn 
kleindochter heeft MS, daar zorgt mijn dochter ook nog voor he? Die kleindochter doet niks met medicijnen, alleen op voeding. Dus die zal hier ook 
echt niks eten hoor, die moet altijd precies weten wat het is. 
De as van mijn vrouw, die heeft hier 4 maanden op de schouw gestaan. Maar ze heeft wel eens met een gekke bek gezegd dat ze op een 
natuurbegraafplaats wilde komen. En nu hebben wij dat vorige maand maar zo geregeld. 3 weken geleden hebben wij de as daar begraven. 
Dat is hartstikke mooi, dan krijg je een houten plaatje met haar naam er op. Dat komt bovenop dat zand te liggen. Dat wordt dan vanzelf weer 
opgenomen in de aarde. Zijn we afgelopen zondag nog langsgeweest, hartstikke mooi. Ik wordt zo wel beziggehouden hoor door mijn kinderen. Ze 
nemen me overal mee naartoe. Die familie is zo hecht, iedereen hier kent ze ook. Ze komen hier zo regelmatig. Ik ben hier zo goed ingeburgerd, 
ook bij de vrouwen van de gesloten afdeling, die herkennen mij dan toch. Ik ben alles nog bij hun. Je zou zeggen, demente mensen, die vergeten 
dat allemaal, maar ze weten heel goed wie ik ben. Het is wel jammer dat ze niet overal bij kunnen zijn, ze hebben geen vrijwilligers genoeg. Als ik 
jonger was geweest, was ik toch graag even wezen helpen, maar dat gaat nu niet meer he?
Maar toch, ik heb wel zoveel kinderen, maar in de avonden zit je toch alleen he? Ik ben wel een sportliefhebber, en ik heb grootbeeld tv, daar mag 
ik graag naar Ziggo sport kijken. Ook in de zomer, als het goed weer is, ik stap op de scootmobiel en dan ga ik op pad. Ik ga nog wel naar de 
kleinzoon in Heel, ik ben dan wel een uur onderweg, maar ik kan me verplaatsen. Ik kan wel hier blijven zitten te niksen, maar daar heb ik ook niks 
aan he? 
Voorheen ging mijn vrouw altijd in het paradies bridgen, maar sinds we hier wonen is dat allemaal weggegaan. Maar ja, ik heb een leuk leven ge-
had met de vrouw. En zij ook wel, denk ik wel. Maar toch, de jongste van Desiree, die is gescheiden. Dat is tegenwoordig normaal. Maar toch die 
schoonzoon, die komt nog steeds, die gaan zelfs nog samen op vakantie. Ze gaan gelukkig nog wel goed met elkaar om. En ik woon hier graag! 
Dat wel. Één ding is wel, Roncalli… ja Roncalli, Dat is een apparte stichting he? En Dat is Roncalli en dit is Domus. Maar wij zijn ook bejaarden 
he? Er zijn zoveel dingen die ze met de bewoners doen op de verpleegafdeling, maar wij worden er niet bij betrokken. Maar wij zijn toch ook be-
jaarde mensen? Wij hebben ook hulp nodig? Ik zit ook bij Proteion, die komen mij nog wel eens helpen. Ik heb hulp in de morgen, vanmorgen om 
half 9 was ze hier, en vanavond komen ze weer om de kousen uit te doen. Van die elastische kousen. Ik heb suiker, ik spuit. Dus eh… dat zijn toch 
allemaal dingen. Ik heb dus de verpleging, die ook hiernaast in Roncalli werken, maar dit is toch een aparte groep. Met een kaart, mag je meedoen 
met de kerstviering, ik vindt, dat moet normaal zijn. Maar op de afdeling, hebben ze hun eigen kerstviering. Daar kunnen wij niet bij komen. En u 
heeft het vast al wel gehoord over dat eten hier. Eerst kon je altijd eten, ’s middags en ’s avonds, ze hadden een kleine kaart zodat bezoek ook kon 
eten. Het restaurant was tot half 8 open en dan kon je daar ook altijd nog een kopje koffie drinken ofzo. Veel bewoners hebben hier ook kinderen, 
die kwamen dan na het werk even hier heen, en dan samen hier eten. Dat is niks meer. Er is nog maar 1 maaltijd, ’s middags om 12 uur. Ik eet 
hier niet meer, de vrouwen van hiernaast ook niet meer. Ik laat het hier nu bezorgen. 1 keer in de week komen hier zo 6 of 7 bakken, die gaan de 
vriezer in. Wat ik nodig heb, dat haal ik er uit. Het is van een slager, bijna de zelfde prijs als wat je hier betaald. Het is echt lekker, dat bevalt me 
goed. Hier in het restaurant vindt ik het niet meer lekker. Ook het groene kruis zie ik hier ook regelmatig eten brengen. De kinderen vinden het ook 
fijn dat we dat hier nog kunnen doen. Maar ja, je kunt natuurlijk niet met je maaltijd naar het restaurant gaan. Dus ’s middags of ’s avonds zit je 
alleen te eten, en dat is niet wat he? Er heeft nog een artikel in de krant gestaan, stond ik ook nog bovenop. Daar is veel ontevredenheid over. Je 
moet inzien, dit zijn allemaal mensen die nog goed bij de positieven zijn. Ik ben hier wel één van de weinige mannen die hier zitten, maar ach, ik 
ben gemakkelijk in de omgang. 
Dat maakt het allemaal wel wat makkelijker ja. U gaf net al aan dat u thuiszorg krijgt, wat doen ze precies?
die komen twee keer, ’s morgens en ’s avonds. Komen ze de kousen uit doen. Een week of 4 ben ik hier gevallen, ’s nachts, om een uur of 1. En 
toen heb ik hier op de knop (draagt alarm om zijn pols) gedrukt. 
(rijdt nog een auto voor) Aaah, kijk, die komt de paal omlaag doen, die heeft een eigen plekje. 
Afijn, toen was ik gevallen, heb ik het alarm ingedrukt. Toen kwamen ze hier, van buiten. En ik had een flinke wond hier op mijn ellenboog, die kon 
ik niet meer bewegen. De zuster die is later weer weg gegaan, want die kon niks doen. Ze zegt ik kan het even verbinden, maar morgenochtend 
moet u even naar de dokter. En toen kwam Daniel, dat is een E.E.V’er, of hoe heet dat? Een eerste verantwoordelijke in ieder geval. En die kwam, 
en dan zegt ze: wat is er gebeurd? Heb je de dokter al gebeld? Ik zeg: dat doe ik straks wel. Zij zegt: dat doe je nu! En toen in het ziekenhuis 
hebben we een foto gemaakt, en toen bleek ik twee scheurtjes in mijn ellenboog te hebben. Toen kreeg ik zo’n spalk, en toen mochten ze mij niet 
douchen, want het mag allemaal niet nat worden enzo. Dus toen kwamen ze mij altijd weer even wassen. Maar die hulp heb ik wel vaker gehad 
hoor, ik ben wel vaker gevallen. 
Wat naar, weet u waarom u gevallen bent?
Geen idee, ik weet niet wat ik had. Ik schijn hier tussen de keuken en de kamer in te hebben gelegen, en toen ben ik naar de bank gekropen, daar 
heb ik me omhooggewerkt, en toen kwam de zuster. Maar ik moest elke dag verzorgt worden hoor. Maar dat is wel heel fijn hoor. Ik zeg tegen 
Daniele, wat doen we met kerst? Ik zeg geen kousen, want eerste kerstdag ben ik bij Roland, en tweede kerstdag ben ik bij Peggy. 
Komt de zorg vaak op vaste tijden?
Jaa, die zijn heel regelmatig, ik krijg ze elke ochtend tussen half 9 en 9, en ’s avonds heb ik aangegeven een uur of half 8. Ik heb een hele tijd 
gezegd, kom tegen een uur of 11, dat was ook prima. Medicijnen doe ik allemaal zelf. Er zijn ook mensen die dat toegedient krijgen, maar ik kan 
dat zelf. Ik heb een blister, daar zit alles in. Vanmorgen 7 uur stond ik al onder de douche, doe ik de gordijnen open maken, pilletjes nemen, en 
even een boterhammetje eten. En dan uurtje of 10 ga ik meestal een kop koffie en bouillon in het restaurant drinken. Maar dat schijnt hier ook 
al weg te gaan, vanaf 1 januari kun je geen bouillon meer krijgen. Er is ook twee keer per dag een koffie uurtje, daar betalen we voor. Dat gaat 
allemaal heel goed. Ik ben tevreden. 
Al heb ik wel eens gehad dat ik de sleutel ben vergeten, en dan ging ik naar de receptie, en dan konden ze niks. Ik weet niet of het officieel is, 
maar nu kunnen ze mij wel helpen. Ik heb wel 6 sleutels van proteion, maar die hebben de kinderen weer allemaal. Ik heb een sleutel in dat kastje, 



alleen ik heb daar wel moeite mee. Ik kan die cijfers niet goed zijn, dat is metaalachtig. En ik heb nog vrij goede ogen, ik heb alleen een leesbril. 
Dan moet ik altijd een van die vrouwen vragen. Die hebben er ook vaak wel moeite mee hoor, maar die kunnen nog de bril pakken. Dat vindt ik nog 
wel lastig, maar daar kan Domus denk ik niks aan doen. Ik heb al eens gedacht om die cijfers met een viltstift wat donkerder te maken. 
Met Domus heb ik geen probleem. 
U weet ze goed te vinden als er iets is?
Nou ja, ik moet zeggen, die huismeester heb ik nog nooit gezien. Ook de vrouwen hiernaast, die weten dat ook niet. Ik heb al wel eens gehad, dat 
de deur het niet deed, die elektrische deur. Komen ze bij mij. Dan heb ik de monteur gebeld, maar dan komen ze altijd bij mij aan. Maar dat is ook 
geen probleem hoor.
(komt nog een auto) hier, komt er weer eentje. Soms staan ze tussen de paaltjes staan. Hier komen ook dikwijls die vrachtwagens aan, soms ’s 
morgens al om 6 uur. Ik heb ook altijd het raam open staan, dan wordt je daar wel wakker van. 
Vorig jaar hadden we hier een muizenplaag in de wintertuin. Toen zeiden de buurvrouwen ook, zeg heb jij nog dat raam openstaan? Zo komen 
toch die muizen binnen!? Ik zeg: ah joh, die komen nie. Ik heb hier zelfs al vrienden gemaakt met een muis, die zwaait altijd heel vriendelijk. Ik zeg 
altijd: Als je ’s nachts iets aan je tenen voelt, en het is niet de pedicure, dan is het een muis. (lacht).
Die mensen boven, die hebben van die verduistergordijnen, maar hier zitten we altijd in de schaduw. Dat is altijd lekker koel. Dat is wel lekker. 
Een aangenaam klimaat?
Ja, dat wist ik eerst ook niet. In de badkamer moet de radiator op 5 staan, anders gaat de woonkamer niet aan. Heel raar, dat moet je maar weten. 
Ik weet niet of het zo moet zijn, of dat het toevallig zo is. Maar ik krijg het ’s avonds wel warm hoor. Ik heb ook nog de openhaard (een elektrische 
haard), je kan het ook alleen voor de sier aan staan. De bank hoort hier eigenlijk niet thuis. We hadden boven, toen mijn vrouw hier nog was, stond 
onze bank daar met twee stoelen, want die vond ze zo lekker zitten. Maar ik weet niet waar die is gebleven. Maar ach, ik zit nooit op de bank. Ik 
heb mijn eigen sta-op-stoel, daar zit ik de meeste tijd in. Als het bezoek wat lager zit, ach, maakt niks uit. Ik heb altijd weinig stoelen hier, maar ja… 
met 7 kinderen heb je nooit genoeg. Dat is altijd typisch, soms zie je dagen niemand, en opeens heb je het huis vol. Verdelen doen ze niks. Ze 
komen altijd spontaan langs. Ik ben gisteren nog bij mijn zoon wezen eten, mijn schoondochter zegt: jij komt morgen bij ons eten. Ik zeg: wat eten 
we dan? Zij zegt: wat wil je? Ik zeg: boerenkool met worst. En dat hebben we dan lekker zitten eten. 
Gezellig, eet u regelmatig bij uw kinderen?
Nou jaa, toch wel 1 of 2 keer per week, of nou, dat ook weer niet. Het verschilt heel erg. Soms komen ze ook op een avond bij mij. Ze bellen rege-
lmatig zomaar op, ook mijn kleinkinderen. Dan bellen ze: mijn vrouw heeft een vergadering vanavond, kom je vanavond hier eten? Die heeft zulke 
lieve kinderen. Het moet ook geen gewoonte worden he? Spontaan is leuker hoor, anders is het een schema. Ze weten wel wat pap lekker vindt. Ik 
ben blij met mijn kinderen. Als je dat dikwijls allemaal hoort… och och. 
En wat doet u zelf nog in huis?
Ik doe praktisch niks, ik heb Proteion schoon. 1 keer in de week komt iemand een paar uurtjes schoonmaken, dat heb ik via de gemeente. Ja, en 
ik doe een klein beetje afwassen. Ik zorg altijd dat de boel wel opgeruimd is. Als er verder iets is, kees de mantelzorger die komt praktisch elke 
dag. Hij is ook gepensioneerd. Een kleinzoon van mij, die uit Heel, die is verkoper bij een autohandel. Dan moet hij dikwijls auto’s verplaatsen, 
dan moeten ze ergens een chauffeur hebben, dan doet mijn zoon dat. Hij doet nog wel meer klusjes hier in het gebouw, iedereen kent hem hier 
inmiddels. 
Heeft u nog technische hulpmiddelen?
Ik heb een alarm van Proteion, en verder, ja, de scootmobiel. Ik doe bijna niks hier, ik hoef geen oud papier op te ruimen, geen containers weg te 
brengen, niks, doet Kees allemaal. Ik moet alleen mijn eigen bed op maken, maar als Daniele hier is, dan hoef ik dat ook niet te doen, dan doet zij 
dat. Dat doen de anderen niet, is denk ik niet verplicht. Ze neemt altijd zelf een beker koffie mee. Ik denk dat zij op de bestuurskamer koffie kan 
pakken. Dan zegt ze: wat doen we? Eerst de kousen of de koffie? Die anderen die doen dat allemaal niet. Maar zij is ook een bekende, van het 
handballen. En verder, problemen met Domus heb ik niet. Als ik ze nodig heb, dan kan ik die wel vinden. 
(komt nog een auto voor de deur) kijk dat vindt ik nou vervelend, deze staat recht voor de deur. Dat vindt ik niet leuk, dat is wel iets voor Domus. 
Ik wilde daar nog voor bellen, dat heb ik nog niet gedaan. Er was eens een bijeenkomst, maar die is niet doorgegaan. Ik heb geen auto, dus mij 
interesseert het niet zo veel, maar ik kan het niet hebben dat er misbruik voor gemaakt wordt. Ik mag niet klagen over Domus, echt niet. Mijn 
appartement is oorspronkelijk een kantoor geweest, dus die is een beetje afwijkend. Ik heb alleen hier geen deur. Ik heb ook geen deur vanuit 
de slaapkamer naar de badkamer. Ik moet ’s nachts altijd via de hal. Ik heb daar geen problemen mee. Ik denk dat de meeste mensen ’s nachts 
slapen. Er is goed veel ruimte, ik kan hier mijn tafel goed kwijt. 
Ik heb eigenlijk alleen nog een vraag over de veiligheid, hoe veilig voelt u zich in de woning?
Neuh, ik voel me hier goed veilig hoor. Ik heb alleen, tussen die deur zit een kier, dan hoor je wel veel geluid. Mensen kunnen hier niet zomaar bin-
nen komen he? Alleen mensen die misschien licht dementerend zijn doen nog wel eens zomaar de deur open voor anderen. Maar ja, dan heb je 
alsnog een sleutel nodig om hier binnen te komen. Ik voel me hier veilig genoeg. Ik ben overdag nog wel eens weg, maar ik doe de deur eigenlijk 
nooit op slot. Zo nauw kijk ik niet. 
En zo binnen de woning, bent u bang om te vallen of iets?
Nee, ik heb een alarm om, dat voelt heel veilig. Daniele die wordt ook goed boos als ik dat ding niet om heb. Ze heeft daar ook wel gelijk in he, en 
dat is de veiligheid van mijzelf. Er zijn wel mensen die geen alarm hebben. Zoals mevrouw Cuypers, die is een paar weken geleden verhuisd, die 
heeft een paar weken geen telefoon gehad. Dus die kon niks. Maar ja, dat is ook weer goed gekomen. 

U heeft inmiddels alle vragen wel beantwoord. Heel erg bedankt voor uw tijd en alle antwoorden. Dan wens ik u nog een fijne middag.



Deelnemers:  I
  Straatzijde
  Mobiel 
  In de woonkamer ligt tapijt met twee vloerkleden, geen rekening gehouden met struikelen/rollator.
  

Ik zal beginnen met vertellen wie ik ben, ik ben Marije ik ben bezig met een onderzoek aan de Technische Universiteit over ouderen-
huisvesting. Dit die ik voor Woningstichting Domus, Domus wil goede huisvesting voor ouderen kunnen bieden. Ze hebben aan mij 
gevraagd of ik ook in gesprek wil gaan met de bewoners om te kijken hoe ze op dit moment de woning ervaren. Heeft u er bezwaar tegen 
als ik het gesprek opneem?
Nee hoor
Ik zal beginnen met wat algemene vragen, ik weet inmiddels uw naam, mag ik ook weten wat uw leeftijd is?
Van ’32, dus ik ben 84.
Oké, en sinds wanneer woont u in dit appartement?
In ’93
Dat is al een hele lange periode. Dan voelt u zich inmiddels wel thuis hier of niet?
Jaa, dat zou ik denken ja (lacht). Maar mijn is hier 11 jaar huismeester geweest, na zijn pensioen. Zodoende zijn wij hier gekomen, ik had eigenlijk 
de leeftijd nog niet. 
Dus dat is ook de reden waarom u hier bent komen wonen, u kende het al?
Ik niet, mijn man wel. Ze hadden een huismeester nodig en toen heb ik activiteitenbegeleiding gedaan. Hier in de bouw. In de ruimtes die bezet zijn 
van therapie. Daar hebben wij. Nou hebben wij nog een kamertje boven voor te kaarten en te darten. Dat hebben we boven nog. Voor de rest is er 
niks meer. 
Dat zaaltje op de tweede verdieping bedoelt u?
Ja, verder is er niks meer. 
Alleen binnen dit gebouw?
Nee, hiernaast is het ook niks meer. Vanaf dat Roncalli afgebroken is, zijn wij op moeten houden hier. Dus, dat was na 11 jaar. 
Dus u bent hier eigenlijk al komen wonen voordat u behoefte had aan een aanleunwoning?
Ja, wij zouden eigenlijk niet hier terecht komen, wij zouden naar een andere woning gaan. Maar de directeur van Roncalli, die heeft ons toen 
opgebeld, en gevraagd of wij interesse er in hadden. “Ja, maar dan hebben wij er nog lang geen woning bij”, “Ja, dan krijgen jullie deze woning”. 
Want die andere huismeester, die ging eruit, die ging verder in het gebouw zitten, hoger. Dus, en zodoende, toen hebben ze 3 weken gewerkt in 
deze woning, en toen hebben we het gekregen, toen hebben we het gedaan. Als we geen woning hadden gehad hier, waren we hier niet terecht 
gekomen. Hadden we het niet gedaan. 
Maakt u inmiddels wel gebruik van de thuiszorg?
Thuiszorg heb ik op het ogenblik nodig, want ik heb een band om. Ik weet niet of je het gezien hebt, want het steekt er aan alle kanten uit. Want ik 
heb mijn rug ingezakt. 
En die band geeft meer stabiliteit?
Ja, die moet ik 6 weken omhouden. Toevallig ligt daar het boek. Dat is wel gemakkelijk he, dat je dat hier bij de hand hebt. Maar daar zijn we 
eigenlijk ook voor hier deze kant op gekomen. Ik denk alle mensen. En ook over dat eten, nou dat eten is helemaal weg. Kunnen we ’s avonds niet 
meer. We hadden zo’n gezellige groep ’s avonds daar, en er bleven altijd ’s avonds na kaarten. Gezelligheid. Maar dat is allemaal afgelopen. We 
krijgen ’s avonds niks meer. Om half 5 is het deur dicht. Dat is niet fijn. Alle mensen komen alleen deze kant op voor verzorgd te worden en voor 
een maaltijd te hebben. Allemaal anders. 
Alleen de zorg blijft over… Wat doet de thuiszorg op dit moment voor u?
Het zijn eigenlijk maar 5 minuten, ze hoeven mij alleen maar te helpen met mijn band. Ze moeten mij helpen aan te trekken, die moet zo (laat zien 
hoe de band achter de rug langs gaat) en dan moet hij hier aangetrokken worden. Dat kun je niet alleen, ik heb het geprobeerd, maar dat ging niet. 
Iedere keer ben je de band kwijt, en dan ben je je broeken weer kwijt, alles. Maar die komen ’s morgens 5 minuten en dan heb ik die band om. 
Maar het ligt er aan wie er komt, want vanmorgen hebben ze hem veel te hoog gedaan, dan zit dat hierboven. En dan gaat het schuren he? Ik heb 
er al een topje onder gedaan, maar… Kan ik niks aan doen. 
Dus u krijgt niet regelmatig dezelfde hulp?
Nee, ik krijg iedere dag een ander, wie dienst heeft, die komt. Maar dat maakt mij ook niks uit. Geeft niks.
Ik heb al meer zorg nodig gehad hier, ja, want ik had borstkanker. Ja, ik had borstkanker gekregen. In 2013 is mijn man gestorven, daar staat ie 
(wijst naar tafeltje naast de bank waar een foto van haar man staat met een kaarsje ervoor). Enne… 2014 heb ik borstkanker gekregen, was ook 
heel veel stress bij natuurlijk. Want we waren op twee jaar tijd, waren we 60 jaar getrouwd. Dat is heel jammer. Daar doe je toch niks aan, het lev-
en is nou zo he? Enne… wat wou ik nou zeggen… toen hebben ze een borst weggenomen helemaal. Ja, vandaag is dat helemaal niet zo ernstig, 
dat je zegt, je kunt er niks voor doen. Je kunt een prothese nemen, en je kunt het ook op een andere manier doen, maar het gaat allemaal goed. Ik 
ben overal tevreden over, want het is allemaal goed gelopen, dus. En ik ga geregeld op controle, kijken of het zo blijft. Is er wat, zijn ze er zo bij. 
Maar ja, toen kreeg ik heel erg pijn in mijn rug op een gegeven moment, ben ik naar de dokter gegaan, die stuurde mij door voor foto’s, moest ik op 
het ziekenhuis komen met mijn dochter, was ik zo’n stuk ingezakt (houdt haar handen iets uit elkaar). Mijn rug, aan de linkerkant. Toen zeiden ze of 
ik dan een band wou dragen. Eerst een korset, ik zeg, daar hoef je niet mee aan te komen want dan ben je net zo’n poppie, dan kun je niks meer. 
Dan kun je niet voorover, bukken, niks. Ik zeg: nee, ik wil wel wat anders hebben. Toen kwamen ze met die band aan. Ik zeg, nou, doe die maar 
om, en dan laat ik dat 6 weken doen door de zorg. Dus komt goed. 
En daarna is het hopelijk verbeterd?
Ik hoop het. Want ik doe hem nou ’s avonds tegen een uur of 8 al af, alleen voor te kijken een paar uurtjes hoe je zit, en hoe je er mee loopt, en of 
de pijn terug komt. Maar dat gaat op het ogenblik, goed. Niet klagen. 
U komt ook nog heel…
Ik houd ook helemaal niet van zeuren of klagen of zo wat, als ze er maar wat aan doen kunnen nog he? Ik vind altijd: als je wat hebt, moet je naar 
een dokter gaan. Daar kan niemand anders mee helpen. En ik heb gelukkig een héél fijne huisarts. Die zit hier (wijst naar de andere zijde van de 



rotonde). Dus dat is allemaal lekker dichtbij. Die zorgen altijd dat ik de apotheek van Maasniel deze kant op krijg, dat brengen ze altijd. Nee, dat 
gaat allemaal prima. Daar heb ik geen klagen over. 
U komt op mij nog heel mobiel over…
Ja, ik doe hiernaast (wijst naar Roncalli) ook nog vrijwilligerswerk, 2 keer in de week.
En waar helpt u bij?
Ehm… Kienen! (soort bingo). Bij Kien-middagen, de mensen helpen. Alles verzorgen, daarna weer alles opruimen. Met mij gaat het nog goed, 
prima. Zo lang mogelijk doen, vind ik he? Niet in de kamers blijven zitten, dat is niks. Nee, dat moet niet. Dat wil ik ook zelf niet. 
En heeft u het gevoel dat alles nog goed binnen uw bereik is? Zoals de boodschappen? 
Dat doet mijn dochter, die doet de boodschappen. Maar meestal ga ik zelf mee. Dan gaan we gezellig winkelen (lacht). En dan gaan we ergens 
eten. Die komt uit Nijmegen altijd. Die heeft toevallig strakjes gebeld, die zitten nu in Afrika. Die zijn gisteren om 11 uur vertrokken met het vliegtuig. 
Strakjes waren ze daar. Ik ben toch altijd blij als je dan weer wat hoort. Maar ja, ze blijven 4 weken weg. Kinderen zijn wel daarbij. Ze hadden ver-
kering alletwee, en die mochten ook mee. Leuk (loopt naar keuken)! Nee, die waren zoveel jaar getrouwd, en ehm… toen zeiden ze: we houden 
geen feest, gaan we lekker met de kinderen, gaan we naar het buitenland. Toen ze 25 jaar getrouwd waren, toen zijn ze naar Amerika geweest met 
de kinderen, en nou naar Afrika. Ja. Ze hebben groot gelijk. Want feest houden kost ook veel geld he? En het is toch gauw allemaal 1 dag. Nou 
hebben ze 4 weken plezier ervan. 
Dat is wel mooi! Gaat u verder nog regelmatig naar buiten toe? Zoals hier naar de binnentuin?
Ik ga nog graag naar de stad. In de binnentuin zitten? Neuh, daar zit ik nooit. Nee.
En waarom niet?
Vind ik ongezellig, met allemaal struiken, en muizen en ratten en bwoah. Vreselijk is het. Hier aan de andere kant zitten mensen, al 2 woningen 
hebben al muizen er van. Want dat weten ze bij Domus, maar die doen er niks aan. Niks. Ze zeggen, span maar een… ehm… hoe heet het? Een 
eh… waar de muizen in komen… zo’n valletje. Iedere keer zit er ook een muisje in bij mijn vriendin, maar, ze durft het niet er uit te halen en ze 
heeft maar 1 zoon, en die is op vakantie. En in deze dagen was Reuvers er bij, en die zegt, ja dat is bekend dat er muizen zijn. Nou daar ben je 
mee bedankt. En de deuren goed dicht houden, anders komen ze op andere plaatsen ook vind ik. Maar, beneden, aan de keuken, daar zie je ze 
zo rennen. Bwoah, vies. Het is gewoon verschrikkelijk ja. (fluistert) Maar er zijn ook mensen die voeren die. En die mevrouw waar dat is nou, die 
doet dat ook. Maar, mijn vriendin woont er naast, en die heeft daar last van, die heeft daar echt last van, echt waar. 
U heeft hier nog geen last van de muizen?
Gelukkig niet. Want dan was ik er ook bang voor.
Maar u gaat dus niet naar de binnentuin, waar gaat u dan wel heen? U gaat bijvoorbeeld naar de stad, hoe gaat u daar dan heen?
Met regioned. Regioned hebben wij. En als het moet dan stoppen ook allemaal bussen daar op de hoek daar. Maar daar moet je zo lang op wacht-
en. Van Regioned komen ze hier, halen en brengen en weer terug. En met de ouderen ben ik naar Kappel in t’Zand , maare, daar gaan we ook met 
Regioned, dan met 8 dames. Van hier uit. Dus dat is ook nog gezellig ook. Dat is waar. Ik houd wel van gezelligheid. Echt waar. Ja. Vind ik heel 
leuk. Ook voor eh… mensen, die in de put zitten, voor die op te beuren. Vind ik altijd fijn om te doen. Maar dat heeft ook het werk meegebracht 
eigenlijk. Ik ben met die mensen opgegroeid he? Dat is ook. Ja. Maar, we vinden het alleen jammer, dat ze hier alles weghalen. Daarom hebben 
ze camera’s opgehangen, maar die hangen wel verkeerd. Want in ehm… niet in de voor dinge als je binnenkomt. Maar hier in de hal, zal ik maar 
zeggen.
Bij de brievenbussen?
Nee, niet bij de brievenbussen, zoals daarvoor dinge. Daar hangt een camera op de deur, dat is ook goed. Maar dan kom je in het volgende, als de 
deur open is, daar hangt geen camera. En dan is alles weg. Dus dat is toch eigenlijk dom opgehangen. Want we hebben geen kleedjes meer op 
die tafeltjes liggen, hebben ze allemaal meegenomen, planten hebben ze meegenomen, nou hebben ze de klok meegenomen, die daar hing. Alles 
is weg! 
Alle aankleding in de centrale hal?
Ja! We weten niet waar het naartoe gaat. ’s Morgens is het iedere keer weg. Dus dan heb je ook geen zin meer om daar wat te doen. En dat is 
begonnen daar, en dat weten ze bij Domus, daar hebben we een formulier voor ingevuld. Ehm… met kerstmis, hadden ze alle kerstballen uit de 
boom gehaald. Oh… en dan heb je toch nergens geen zin meer in om voor wat te doen. Want tafeltjes versieren, we hadden daarboven die bogen 
allemaal. Deed mijn man altijd, het zag er altijd zo gezellig uit. Maar het is allemaal afgelopen, want het gaat niet meer. Ze halen alles weg, alles! 
Als we het vandaag zal ik maar zeggen, klaar maken, is het ’s morgens allemaal weg. Dat is niet fijn. 
Wat is uw idee waar dat vandaan komt? Wat denkt u?
Een mevrouw hier! Die heb ik zelf betrapt. Toen kwamen we van het Kienen af, en toen hadden ze prijsjes voor te kienen. En toen had ik van een 
mevrouw een doos koekjes of zo wat gekregen he? Maar ik loop altijd met mijn vriendin door naar de post, en dan pakken we die eruit en dan 
gaan we ieder naar ons eigen huis toe he? Toen lag ik dat prijsje daar voor op dat tafeltje neer, mijn vriendin lag ze daar ook neer, want die had 
er twee. En we gaan even naar de brievenbus, komen terug, weg. Ik zeg hoe kan dat nou? Jaa, en ik zeg, hier staat maar 1 mevrouw. Maar mijn 
vriendin die durfde dat niet te zeggen. Ik keek haar aan. Ik zeg zo: mevrouw? U heeft een grote tas bij u. Heeft u die cadeautjes die hier op tafel 
lagen weg gehaald? Of meegenomen? Zei ik. Ze zei niks, ze kreeg zo’n rooie kop natuurlijk. Ze ging met haar hand in de tas, ze gooide het zo 
neer. Maar zij had het gedaan. Maar een week later was de klok weg. Toen heb ik de hulp gevraagd, want die werd verzorgd, of ze wouden kijken 
of daar de klok hing. Ja, natuurlijk, op zo’n manier moet je er achter komen he? Maar dat was niet. Dat was niet. Dus die klok heeft ook weer 
iemand meegenomen. En dat is erg lastig voor de mensen daar. En die had ik met mijn man nog gekocht en daar op gehangen. Want als de taxi’s 
komen, moeten ze zo laat beneden zijn, voor weg te gaan. Maar dat is heel lastig dat er geen klok hangt. Maar ik zeg: ik ga nu echt geen nieuwe 
meer kopen, doe ik echt niet. Ja, dat vind ik jammer. Vind ik jammer. En ook die planten! Ik heb er geen meer gekocht. Ik ging altijd met mijn 
vriendin naar de intratuin toe, vonden we heel gezellig, voor daar rond te lopen. En dan brachten we wat mee, voor op die tafeltjes te zetten, zag er 
altijd zo gezellig uit, maar het kan niet meer. We willen dat wel, maar dat gaat niet meer. Boven hebben ze een schilderij meegenomen, er hingen 4 
schilderijen, hebben ze er weer 1 meegenomen. Die is ook weer weg. 
Dat is wel heel lastig, er kan natuurlijk ook niet op alles een camera gericht worden…
Nee, maar ik bedoel, ze hebben nu aan de voorkant een camera opgehangen, en dat zal ook wel goed zijn, maar dan hadden ze op dat stuk ook 
1 moeten hangen. Dan wisten ze tenminste wie dat weghaalt. Dan kunnen wij opnieuw die kleedjes daar neer leggen, wat we wouden. En dan 
zetten we daar wat op, en dan kunnen we zien, via die camera, dat er wat weggehaald wordt en wie het doet. Nu weten we nog niks. Want we 
kunnen daar echt niks neer zetten. Ja. Maar dan kom je in de kelder en dan zitten daar 3 camera’s achter elkaar. Heel stom opgehangen allemaal. 



Dan denk ik ook bij mijn eigen, daar hebben ze ook geen nut van. Want in de rest van de kelders zijn er geen. Hebben ze gewoon achter elkaar 
gehangen. Gewoon naar de buitenkant. Anders niks. Maar aan die kant allemaal, waar wij de kelders hebben, we hebben beneden allemaal de 
kelders aan de voorkant, daar hangt nergens niks. Nergens niks. Ik vind diegene die die heeft opgehangen… stom gedaan. Ja, sorry dat ik het 
zeg, maar zo is het wel. Want zo kun je er nooit achter komen. 
Dat is natuurlijk afhankelijk van wie ze verwachten dat er dingen meeneemt. Als diegene binnenkomt die er niet hoort, zijn die camera’s 
goed. Maar als het binnen het gebouw blijft, valt er niks te zien. 
Ja dat weet ik ook niet wat ze, de bedoeling hadden daarvoor. Dat weet ik niet.
Maar u voelt zich verder wel veilig binnen dit gebouw?
’s Nachts niet! Want ze bellen hier heel dikwijls aan de deuren. En die gaatjes he, die in de deur zitten, is voor mij veel te hoog. Daar kan ik niet 
aan. Wou ik een bankje neerzetten, of een trapje, maar dat willen de kinderen niet hebben. Als ik omkiep ’s nachts, dan wil ik geen licht aanmaken, 
dat snap je, en dan sla je om. Geen bankje zeggen die, dan doe je maar niet open en laat ze maar bellen. Maar dat is wel vervelend, uit je slaap. 
Ooh, daar gaat die bel. Dan ben ik bang, dan ben ik echt bang. 
Hoe laat bellen ze aan dan?
Dat was ehm… verleden week en die week ervoor, want dat heb ik nog op dat formulier gezet, Om 2 uur, om 5 uur. Twee keer bij nacht. Voor de 
rest is het iedere keer 1 keer. Maar niet elke nacht. Om de paar dagen zo, ik vind dat heel vreemd. Maar ja, hier zitten mensen, die doen voor 
iedereen de deur open. En dat moeten ze niet doen! 
Want dan kan zomaar iedereen in het gebouw komen…
Daarom! Zo hebben we ’s morgens, hebben we hier een mevrouw zitten, en die heeft haar appartement achter de lift, heeft ze. Ik weet niet of jij 
die al eens gezien hebt, zo’n heel zwaar mens is dat. Zo’n heel dikke. Maar die zit daar eigenlijk niet netjes. Als er mensen binnen moeten komen. 
Dat vind ik niet fijn. En dat hebben we al heel dikwijls gezegd. Die zit daar gewoon van dikkigheid met haar benen uit elkaar, zo, met het gezicht op 
de straat aan. Alles omhoog… zit die daar u te koop. We hebben al zo dikwijls gezegd: Ellen, doe die trui omlaag. Ellen, ga naar je appartement, 
want je moet hier niet zitten. En dat doet ze niet. En ik vind, dat is een punt van de bouwvereniging, want die moesten zeggen: ze moet in haar 
appartement blijven. Want hiernaast hebben ze haar weggejaagd. Want daar zat ze in de hal ook, maar daar mag ze niet meer zitten. Maar nou 
zit ze hier in de hal iedere keer. En ik vind, dat is een punt van de bouwvereniging, dan moesten ze zeggen: ieder in haar eigen appartement. Dan 
moeten ze haar aanspreken vind ik. En dan blijft ze zitten, ik zal maar zeggen: half 8 – 8 uur zit ze er al. En dan rent ze naar die knop toe, doet 
ze iedereen de deur open, want dat vind ze prachtig. Ze is 56 jaar, maar die is niet helemaal eh, zal ik maar zeggen… nee… dat ze goed is. Maar 
ze weet goed wat ze zegt zo. Weet ze goed. Maar we kunnen haar waarschuwen als we willen, maar ze doet niks, niks. En ze gaat niet naar haar 
appartement toe voordat ze gedoucht wordt om 10 uur-half 11. Dan komen die meisjes pas, en dan zegt ze: ben ik aan de beurt? Ellen, je had 
allang binnen moeten zitten. Doet ze niet. Doet ze niet. Ik vind, die moest, ofwel ergens mee bezig zijn al deed ze maar vrijwilligerswerk of iets, 
kon ze nog achter iemand aan hollen of het een of ander. Maar dat ding daar. Maar die laten ze daar uren zitten daar in die hal. En de mensen, die 
vinden dat echt niet plezierig hoe zo’n mens daar zit. Is ook niet fijn ook niet. Maar ik zeg: hiernaast mag ze niet meer zitten in de hal en nou zit ze 
hier. Het appartement zit ernaast, maar daar gaat ze niet naar binnen! Ze gaat niet naar binnen dat de zusters komen dat ze gewassen wordt. Zit ik 
daar alleen zegt ze. Maar dat hebben wij allemaal! 
-Misschien heeft ze dan toch meer behoefte aan sociaal contact?
Och ja, maar er komen wel geregeld mensen voor met haar te praten. En dan zeggen die tegen haar: Ellen, kom, gaan we even naar binnen, gaan 
we even daar en daar over praten. Nee, die gaat niet mee. Ze gaat niet mee. Volgens mij doen ze ook nog niet wat ze willen, met haar. Ze staat op 
haar standpunt he? Het is heel moeilijk, maar het is niet fijn voor de mensen die hier binnenkomen. Zij doet iedereen open, en dat hebben we al zo 
dikwijls gezegd: blijf van die bel af! Als ze niet bij jou bellen. Maar dat doet ze niet. Ze rent voor aan dat ding te komen en dan duwt ze de deuren 
open. Zo weet je ook niet wie er binnenkomt he? Dat gaat niet. Ja, dat zijn moeilijke dingen he? 
Het is heel moeilijk om zoiets dan wel goed over te brengen op iemand. 
Dat moet een instantie weten. Die moeten dat weten hoe ze die aan moeten pakken. Maar ik zeg: ze doet niks, ze doet gewoon als ze haar zeg-
gen: Ellen kom helpen, want ze hebben hulp daar in huis he? Kom helpen? “Ik niet, ik heb hoofdpijn” zegt ze dan. En dan doet ze niks (lacht). Dan 
doet ze echt niks. Niks. Kunnen ze niks mee aanvangen. 
Dus er zijn hier in het gebouw heel veel verschillen in hoeveel hulp iemand nodig heeft, maar ook of die hulp lichamelijk of mentaal is?
Hmm hmm, is ook. 
Heeft u het gevoel dat dat verschil te groot is? Dat het overlast geeft?
Dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Maar in het begin was dit echt een huis voor ouderen. Maar dat is al lang niet meer. Want hier hebben 
jongeren gewoond, die gingen met de fietsen en al naar boven toe in de lift. Trokken zich nergens niks van aan. Want daar heeft de bouwverenig-
ing toen ook wel over gepraat maareh… trokken zich niks… maar die zijn nou weg. Maar ja, dan komen weer anderen he? 
Die wonen hier maar hele korte periodes… Over de tijd moet u wel heel veel gezichten voorbij hebben zien komen. 
Ja, veel! Heel veel. Maar nou op het ogenblik weten we helemaal niet meer wie hier allemaal woont. 
Is het zo anoniem geworden?
Ja, ja, dan weet je niet. Voorgaand zijn alle mensen die hier uit gingen allemaal gestorven of naar een bejaardenhuis gegaan. Dat zijn gewoon 
doorgangslagers zeg ik dan. Maar aan de andere kant komen er nieuwe gezichten, en dan stel je je voor, maar dan hoor of zie je er niks van. Ik 
vraag wel altijd, als er dames zijn, of ze interesse hebben voor te kaarten of het een of ander voor bij de gezelligheid te komen. Want we hebben 
op het ogenblik 12 mensen voor te kaarten. 
Het is ook leuk als je mensen ziet binnenkomen, want in het begin, toen wij hier kwamen, toen gingen we met de directeur, smits was dat toen, 
van Roncalli, die had ons aangenomen, mijn man en ik. Naar het zaaltje toe hier beneden, en daar zaten al die mensen van al die appartement-
en. En dan had mij, had de directeur verteld: meneer en mevrouw Beeren komen dadelijk, en die stellen zich voor, en een is huismeester en de 
ander gaat activiteitenbegeleiding doen. “Meneer en mevrouw Beeren?! Dat zijn Thea en Bert!” Hadden ze gezegd! (lacht). Toen kwam die naar 
ons toe: zo! Mogen de mensen de naam zeggen? Ik zeg: graag! Dan blijf je toch ook eigen bij zo’n mensen. En dat is járen goed gegaan. Totdat 
het afgebroken is hier bij Roncalli, want toen mocht het niet meer. Want we hadden hier barbecue avonden en alles. Héél gezellig! En we hebben 
voordrachten gedaan, want mijn man en ik zijn altijd bij een toneelvereniging geweest. We hebben alles voorgedragen hier, alles! 
Waar deed u dat dan?
Hier in de hal! We hadden, dan zetten we die stoelen allemaal zo om. Ja, tafels waren er niet he? Dus, en, maar als we een feestavond of een 
barbecue hadden, kregen we altijd tafels hier van Roncalli. Dan werden die hier neergezet, want ja, anders konden ze nergens een bord of niks 



opzetten. Maar dat is altijd zo gezellig en ja, want als je die ouderen nog hoor he? Daarvan. Oh, vinden ze geweldig. 
Ja? Wonen er nog veel uit die periode hier?
Hier woont er nog een boven, en daar in appartement in die nieuwe. Mevrouw Schreurs. Och, die weet er alles van, want die is hier ook altijd met 
haar man hier erbij geweest. Er waren vroeger 6 bungalows hierachter. Waar nou de wintertuin is, stonden 6 bungalows. En die mensen waren 
overal bij hier. Maar dat waren allemaal ouderen zeg maar, echt ouderen die wij allemaal bij elkaar hadden gehaald. Dat was één familie, dat was 
zo ontzettend leuk. Want als je die mensen zelf spreekt dan weet je niet wat je hoort. Dat is leuk, van dat eens op te nemen zo. 
Maar zoals ik het nu opvat, mist u vooral de mogelijkheid voor de sociale activiteiten die u hier vroeger organiseerde.
Helemaal weg, behalve wat wij nog doen hier, onder elkaar. Anders niks meer. Nee, dan twee keer in de week dat ik naar Roncalli ga helpen. 
En dat wil ik ook zo lang mogelijk volhouden, want eh…al ben je maar een week weg, met vakantie of het een of ander, zeggen ze: Waar ben je 
geweest? Ben je ziek geweest? Dat is één hechte band is dat he? Fijn is dat! En die mensen die voelen dat ook, of je ze helpt of niet helpt he? 
Ik ben daar heel gevoelig voor. Ik zal maar zeggen, als ik wat zie, dan ben ik er al bij. Moet ik zeggen. Maar er zijn ook mensen die lopen 10 keer 
over wat heen…
Die zien het niet?
Nee, dat geeft ook niet. Sommige mensen kunnen dat niet meer, voor te buigen enzo en allemaal. En dat zien ze niet meer, en dat is jammer. Ja 
die mensen die kunnen dat niet meer. Absoluut niet nee. Dan zijn ze al heel blij als ze je zien komen. En zelf heb ik er ook behoefte aan! Want ik 
was een week met de zonnebloem mee geweest. En vroeger deed ik dat ook altijd al, helpen, 14 dagen bleven we meestal uit. En dan zijn we in 
Eindhoven geweest en ehm… verschillende plaatsen daar. Nou zitten we op het ogenblik in Steyl, Tegelen. Van LLTB uit. Maar dat weet jij niet 
geloof ik, dat is van het landbouwhuis. En dat is hartstikke gezellig, komen allemaal van die vrouwtjes bij elkaar, en dan maken we daar een hele 
dag van. En dan eten we in dat klooster, dat wordt allemaal besteld. Maar dat is ontzettend leuk. Ontzettend leuk is dat, echt waar. Maar ik zeg, is 
hiernaast wat te doen, ga ik er ook altijd naartoe, altijd. Met carnaval en zo wat, verkleden enne… met die mensen sjoenkelen en zingen, echt leuk. 
Dat zijn kleine dingen voor de mensen, maar heel belangrijk.
Vooral wanneer iedereen alleen woont. 
Ja, maar de meeste mensen die kunnen er niet aan wennen. Die komen allemaal van andere woningen af, en die hebben hier, zeggen ze: we 
kunnen niet achterom of zo wat. Weet je, dat zijn oude gebruiken van vroeger. Dan hebben ze een eengezinswoning, en dan gingen ze achterom 
in plaats van voor door de deur. Zo allemaal he? Maar dan komen ze hier, en dan kunnen ze het niet meer vinden. En dan zitten ze, de deur dicht, 
in een kamertje, ze zien niemand. Dan zeg ik altijd: Dan moeten jullie meegaan naar hiernaast, daar is van alles te doen. Vrijdagmiddag is er ook 
een muziekmiddag, en dat is best leuk voor de mensen. Maar sommige willen helemaal niet he? Sommige willen niet. Daar kun je ze ook niet voor 
dwingen. Dat is hun eigen passie. Willen ze wel graag, nemen we ze mee. Willen ze niet? Ook goed. Want hier zijn ze op dat kaarten ‘s avonds, 
zo, gewoon zo kaarten, o god o god o god. Er waren ook mannen die wouden zich op geven, ik zeg nee, geen mannen er bij, die moeten maar op 
andere dingen kaarten. Alleen vrouwen! Anders krijg je weer wat onder elkaar, dat moet niet. Nee, daar moeten we voor oppassen. En dat gaat 
allemaal. Heel fijn. 
Vind u dat er op dit moment genoeg ruimte is om zoiets te organiseren?
Helemaal nergens geen ruimte. 
Op de tweede verdieping dan nog…
Ja, dat we dat kamertje mogen hebben van de bouwvereniging, zijn we heel blij om. Anders hadden we niks meer, dan moesten we daar mee op-
houden. Ja, dat was jammer, echt jammer. Want nou op het ogenblik heb ik dan 3 weken vakantie gezet. Kijk want dan komt die niet, en dan gaat 
die met een dochter. Ik zeg: we doen gewoon drie weken stoppen, en dan beginnen we helemaal opnieuw. Dus… Na die andere week beginnen 
we weer. Dat vinden ze leuk, want ze hebben er nu al naar gevraagd, wanneer beginnen we weer? Ja, dat vinden ze leuk. He, maar daar houden 
ze zich aan vast, aan die avond. Dat is op de woensdagavond, daar houden ze echt aan vast. Ik heb van iedereen de namen opgeschreven en 
de telefoonnummers, en als er wat is dan meld ik me bij hun, en dan weten ze het drek. En is er wat van hun kant, dan bellen ze even, is het ook 
goed. Moet toch een regel zijn. 
Maar dit is dus iets dat u echt zelf heeft georganiseerd?
Dat heb ik zelf gedaan ja. Maar met darten gaat ook achteruit, want de een heeft het in de schouder, de ander heeft… tja. Dat krijg je op een 
leeftijd he? Dat is gewoon zo. Want dat was leuk, maandag ’s middags deden we dat. Och wat leuk, want dan hadden we echt plezier. Radio nam 
ik mee, en dan werden er cd’s opgezet. Dan werd er nog eens bij gesprongen, weet je niet? Leeuk, heel leuk. Ik zeg: Als je blijft zitten, je doet 
nergens aan mee, klopt het niet. Klopt het echt niet. 
Ik heb begrepen dat u dus regelmatig contact zoekt met de bewoners in dit gebouw. Heeft u ook goed contact met de buren?
Sommige mensen wel, maar sommige mensen willen geen contact. En dat moet je ook gewoon zo laten. Gewoon: goedendag, en een praatje 
maken als ze je voorbij komen, en dat is al voldoende. Is voldoende. Sommige mensen hebben er behoefte aan, maar sommige niet. 
Maar u kent iedereen?
Nou op het ogenblik niet iedereen, want er zijn laatst 3 of 4 woningen waren er vrij. Maar wie er in is gekomen, die zie je eigenlijk nooit. Vroeger, 
toen wij huismeester waren, mijn man dan, werden ze allemaal voorgesteld. Nou niks meer, ze zitten in een woning en je weet nog niet wie er 
woont. Nee, dat is gewoon zo. Wij deden dat vroeger wel. Dan gingen we er naartoe, en dan stelden we ons voor, en als er klachten waren of er 
was iemand die ergens behoefte aan had: nummer 2. En dan werd er over gepraat, en dan waren ze er weer bij. Ja dat was heel goed. Want we 
hebben daar sinterklaas en alles gespeeld. Och… hebben we allemaal foto’s van. Allemaal, maar dat is heel leuk. Als je nog eens iemand moet 
hebben, dan moet je die mevrouw *** eens vragen. Maar die is er altijd bij geweest. Maar die kan zo lekker vertellen over vroeger weet je niet. 
Dat zei mijn man ook altijd. We waren eigenlijk met een stel, van 8 zowat. 4 mannen, 4 vrouwen waren we bij elkaar. Maareh… de mannen zijn 
allemaal gestorven, en de vrouwen zijn overgebleven. Stom is dat he. Vrouwen zijn het sterke geslacht he? Nu moet ik eerlijk zeggen, dat ik altijd 
gezegd heb, toen mijn man ziek werd: ik hoop dat ik zelf overblijf. Want dat vond ik zo zielig he, als een man achterbleef he? Dat is ook gewoon 
zo. Terwijl mijn man alles kan, die deed alles, koken, de was, die deed alles. Maareh, als ze dan ziek zijn, dan vind ik het wel erg. Een vrouw kan 
zich beter behelpen vind ik, als ze het willen. Er zijn ook vrouwen die willen niet he? Want ik heb een vriendin hier, nou, die wilt helemaal niks. 
Niks. En dan kun je praten als brugman, het helpt niks. We doen dit, of, we proberen dat. Ze probeert ook niks. En dat moet niet 
Maar u heeft hier dus ook een hele periode samen met uw man gewoond, ook best een lange periode. Heeft u het altijd fijn gered zo 
samen hier?
O ja. We hebben altijd een heel fijn gezin gehad. 3 kinderen en 6 klein kinderen. Daarboven staan er 4 (wijst naar fotolijstje), en de andere twee, 
oh, de andere foto (wijst naar ander fotolijstje). Moet es kijken, daar deden ze communie, waren ze 8 jaar, de meisjes. En daar boven staan ze, 



zijn ze 18. Zijn nou met zijn vieren zijn ze naar Spanje. (lacht). Maar we hebben heel fijn gezin altijd gehad. Heel fijn. En dan pakt het ook allemaal 
he? We hebben altijd gezegd, ook met de kinderen, als er wat is, om de tafel. Niet ermee blijven lopen of naar andere mensen gaan. Hier om de 
tafel, goed en slecht, het kon altijd opgeknapt worden. Probeerde we. Maar dat kon ook wel. Nee, want dat zeggen mijn dochters altijd, zoals wij 
opgevoed zijn, zo proberen wij ook onze kinderen op te voeden. Nou, dat is een goed teken. Maar ze zijn nou alle drie op vakantie, en alle kleinkin-
deren weg. De zoon zit in Spanje, De kleinkinderen zitten in Spanje, maar die zijn met een bus gegaan, de andere zitten in Afrika, die vanmorgen 
belde. En die andere zit in zeeland, maar die belde, ik kom donderdag naar huis mam, want hier regent het en hagelt het. We hebben niks. Nee, 
dan heb je er ook geen zin in, en zeker niet aan zee. Daar heb je niks aan. Ik zeg: kom maar gauw terug, dan gaan we winkelen. (lacht). We zijn 
altijd heel erg onder elkaar geweest, en dat is fijn. We helpen elkaar. Nee, dat is altijd heel goed gegaan. Gelukkig. 
Dat lijkt mij ook, als uw dochter elke week vanuit Nijmegen komt om boodschappen te doen, heeft u toch iets goed gedaan…
Elke vrijdag! Heeft ze mijn man beloofd, toen hij op sterven lag. Van eh… hij deed altijd de boodschappen, en ik was in die tijd ook bij de gezin-
shulp nog. En toen zei ze, zo dan kom ik voortaan elke vrijdag vanuit Nijmegen uit, ga ik met mam boodschappen doen. zei ze. Ik dacht, dat is een 
korte tijd, en dan is het afgelopen. Hmm Hmm, doet ze nog! En nou doet die andere dochter het als zij weg is. O ja, dat gaat gewoon door. Gaat 
gewoon door. Nee, dat is fijn, gaat heel goed. 
Kookt u veel zelfstandig hier? 
Nee, ik kook niet, ik heb maaltijdservice. Dat is hartstikke fijn. Nee, ik ben altijd hiernaast met een groep gaan eten. Toen was dat allemaal 
afgelopen in één keer, want toen kregen we niks meer. Alleen om 12 uur, en om 12 uur wil ik niet warm eten. Ik vind om 5 uur, 6 uur, veel lekkerder. 
Enne… heb ik maaltijdservice gepakt. Dat zijn 77 gerechten, kun je zo uit bestellen. Maar dat is, van het groene kruis is dat. Het enigste is, je hoeft 
geen lid van het groene kruis te zijn, achter op de kaart staat dat, maar anders dan stempelen ze dat af, en daar kun je cadeautjes voor kopen. 
Ja. Maar die krijgen wij dan niet, maar ik heb daar ook niks aan om voor het groene kruis te gaan betalen en bij hun (Proteion) te gaan betalen. 
Kan ik het beter hier doen, hier ben ik bij. Toen mijn man gestorven is, heb ik dat afgezegd. Maar dit mag ik net zo graag doen, alleen krijg ik geen 
stempelkaart. Maar ik hou niet van al die rommel. Dat is meestal, het ene zet je weg, en het ander moet er alweer staan. Nee, het hoeft ook niet. 
Maareh… Ze gaan wel renoveren? Of afbreken? Renoveren zal het wel worden…
Bij dit gebouw bedoelt u? Er zijn wel plannen om wat te gaan doen met dit gebouw, maar daarom ben ik ook bezig met dit onderzoek, om 
te kijken: wat vinden de bewoners nu belangrijk? 
Maar de therapie is ook al zo lang aan het zoeken voor alles bij elkaar te krijgen he, want die hebben twee aparte he? Maar, die hebben ook niks. 
We hebben allemaal geen ruimte. Zeg, als we nu eens een deel van de wintertuin afhalen en ze deden daar een gebouw neerzetten. Kunnen ze 
heen, kunnen ze sporten, kunnen ze alles. Vond ik een goed idee, voor ons (lacht). Nee, dinge… trouwens, wij hebben hier met twee in gewoond, 
en we hadden alles aangepast. En we hebben altijd plaats genoeg gehad. Alleen heb ik altijd gezegd: ik had graag een tweede slaapkamer bij. 
Dat heb ik vroeger gevraagd voor het kantoor er bij te krijgen. Maar dat deden ze natuurlijk niet, want dat was ook eh… dat we konden knutselen 
met de mensen en wat dan allemaal. Maareh… voor de keuken vind ik klein. Nou willen ze dat eruit halen (wijst naar pui), maar dat vind ik ook 
nog niet zo fijn, dat je alle rommel ziet staan. Sluit je gewoon af, ik heb hier, kom maar eens kijken (loopt naar keuken). Ik heb hier wasmachine en 
dinge staan. Hier heb ik de droger en de wasmachine, en daar heeft mijn man toen die plank op gemaakt. Kan ik oven, magnetron, alles op zetten. 
Ik, ik, voor mij vind ik de keuken groot genoeg. Enigste dat ik weg heb moeten doen is het gasfornuis. Omdat wij met zijn tweeën waren, had ik 
een diepvries nodig. En dit was, maar dat was te klein. En we hebben nog gas he? We hebben nog gas hier. Maar die gebruik ik eigenlijk ook 
niet meer. Je bakt eens een ei, en dat is ook wel alles. Maareh… het gaat goed zo, alles kan erin. Ik zou niet weten wat ik met meer ruimte moest 
doen, echt niet. Ik vind het jammer als ze dat eruit halen. Want dan zie je ook die grote ijskast. Ik vind dat niet fijn. We hebben toen wel die deur 
eruit gehaald toen we hier inkwamen. Want die deur, die ging daar open (deur draaide de woonkamer in). Dan kan ik hier niks neerzetten. Toen 
heeft mijn man deze gekocht (doet schuifdeur dicht), was ook een uitkomst. Maar dat hebben we eigenlijk meer gedaan, alleen voor de droger. Als 
die aanstaat voor het geluid. Maar die heb ik nooit aan ’s avonds. Nooit, en die deur is ook nooit dicht. Nee, kijk, kom maar eens even kijken (loopt 
naar slaapkamer). Kijk hier is de slaapkamer, kijk en hier het balkon, daar had Lenie het over. (onverstaanbaar omdat opname in woonkamer wordt 
gemaakt, verteld dat ze graag op het balkon zit, en dat haar man de vlonder daar heeft aangelegd. Ze hebben er een zonnescherm aangemaakt 
waardoor het nog aangenamer is om daar te verblijven. Komt weer terug lopen) Ik zou niet weten wat ze nog meer aan de woning zouden moeten 
doen. Kijk, de hal hebben ze te groot gemaakt, vind ik. Douche vind ik krap, vind ik heel erg klein. Zo kun je nooit met een stoel, kun je hier nooit 
in. Maar dat heeft mijn man bijvoorbeeld gemaakt (wijst naar extra drempel aan de rand van de douche) want mannen knoeien meer dan vrouwen 
he? Maar dat was een hele handige man he, die deed alles. Heel anders dan de huidige huismeester, ***. Niks, niks, niks doet ie. Ja, want die 
moet naar meer flats. Maar als die komt, dan moeten we gewoon roepen, we zien hem anders niet. Ik zeg, ***, je moet je ook eens laten zien, zeg 
ik. Want anders kunnen we nooit met hem spreken. Nooit. En we hadden die papieren ingevuld, en toen heb ik daar ook opgezet, de huismeester 
wist ervan. Maar *** zei: ik weet er niks van. Nee, ik vind het geen huismeester, echt niet. Maar dat komt ook omdat wij dat zelf gedaan hebben.
- Ja, u was ook zo betrokken, en u woonde hier ook.
Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, als ik hem roep, dan komt ie ook. Je hebt er geen huisnummer van, je hebt er geen telefoon van, je kan niks 
met hem, niks. En dat krijg je ook niet. Echt niet, dat heb ik gevraagd. Maar dat doen ze niet. Zeker bang dat hij te lastig gevallen wordt he? Ik zeg 
maar zo hebben wij er niks aan, aan die hele huismeester niet, niks. Want laatst hebben we hem dan laten komen want het was een rommel onder 
in de kelder, afschuwelijk. Er was alles op een hoop gegooid, het leek wel wat van (onverstaanbaar), afschuwelijk was dat. Maare… dan komt ie 
kijken, hmm, gooit ie daar een zak ik, en daar een zak in. Ja, die is zo klaar. Daar heb je niks aan, echt niet. Maar de meeste mensen kennen hem 
ook helemaal niet. Hij heeft wel eens in een boekje gestaan, maar niet voor al die nieuwe mensen. 
- U vindt hem niet betrokken genoeg?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik zeg: je moet geluk hebben, als je hem ziet. Dan kun je hem roepen als er wat is. Maar anders niks, niks 
hoor. 
- Hoe vindt u verder De klachtenafhandeling, als er iets defect is?
Ik vind dat ze daar vlug genoeg mee zijn. Van mijn kant dan. Nou heb ik niet gauw klachten ergens over, maar nee, ik heb, in de kelder hebben we 
water gehad. Maar ze waren zo hier, dat moet ik zeggen. Enne… wat was er nog. Een kraan op de douche was stuk, daar wilden ze een gewone 
kraan opzetten, ik zeg neeee, daar heeft altijd een… grosh… of hoe heet dat?
- Een grohe?
Jaa, die heeft daar opgezeten, en ik zeg, die komt er nou ook op. Want die heeft mijn man zelf meegebracht van de Plem, want daar werkte die. 
Ik zeg tegen Reuvers: Nee, die moet er ook op. Dan krijgt u er zo een op. En toen heb ik het er ook op gekregen. Daar heb ik echt geen moeite 
mee, dat mag ik echt niet zeggen. Alleen vind ik het jammer van de ramen wassen, dat was niet fijn gegaan hoor. Was onverschillig, alles halfvuil. 



En ze deden dat met een bezem. En die hele bezem staat op het raam, staat op het raam (lacht). Ze zeiden, dat droogt vanzelf op, zeiden ze, 
maar de bezem staat er op en alles, ik vind daar niks aan. Was geen glazenwasser. Ik vond daar niks aan. En toch vind ik dat jammer, wij hoefden 
dat nou niet, in dinge was dat. Eh… hoe moet ik zeggen. Voor te proberen was dat, hebben ze die laten komen. Maar, ik geloof niet dat iemand er 
over roept. Dan kunnen ze beter een glazenwasser laten komen en dan betalen en ze worden goed gewassen. Maar ja, boven is het moeilijk voor 
de ramen te wassen. Dat is hoog. En die hebben ook nog geen dak boven het balkon geloof ik. Ik geloof dat die er helemaal geen dak er boven 
hebben. 
Maar ik, ik woon hier graag. Ik woon hier erg graag. Want ik ben benieuwd hoe het gaat met renoveren. Echt waar, maar ja, er worden zoveel 
woningen gerenoveerd… he? Dus die moeten ook allemaal. Maar als ze er mensen in zetten zeg ik, kan het geen kwaad. Ik weet niet of dat er wat 
mee te maken heeft, ehm… de meterkast. Daar zijn ze al zo vaak voor hier geweest. En dan zeggen ze iedere keer als ze weg gaan, hier moet 
een andere meterkast komen. Maar die is er tot heden nog niet. 
- Wie zegt dat dan? Iemand van Domus of…?
Ja, die, komen controleren van de meters, van die elektriciens. Waar zijn die van, essent ofzo? Ja, dat weet ik niet of die in dinge staan met 
Domus? Ik weet het niet of dat er wat mee te maken heeft. Ik weet niet wat een nieuwe is, want ik zie het verschil niet. Dat is het hem juist. Nee, 
het is echt geen huis meer voor ouderen hier. Absoluut niet. Ze kunnen er net zo goed jonge mensen in duwen, want dat is allemaal het zelfde, 
allemaal het zelfde. Dat heb ik… dat heb ik… (loopt lijstje na van punten die ze zelf opgeschreven heeft) Oh… dat heb ik… mijn hele bos sleutels 
is in de container gevallen…ja… alles. En toen zijn we onmiddellijk naar dingen gaan bellen. Naar de gemeente, en naar Gansewinkel die dat 
verzorgen. Die doen er niks aan, “want dan bent u niet alleen mevrouw, dat zijn er honderden”. Toen was ik bedankt. Die hele sleutelbos lag erin, 
die krijg ik nooit meer terug. Toen heb ik de sleutels van mijn man maar gepakt, maar ik moet toch zorgen dat ik andere sleutels krijg. Als er met mij 
wat gebeurd, dan moeten de kinderen die in kunnen leveren he? Maar dat komt wel goed. Dat heb ik gehad, dat heb ik gehad, dat heb ik gehad…
(loopt weer eigen lijstje langs). Ja, alleen of ze er wat aan doen, aan die muizendingen, want stel je voor dat dat verder komt. Bah! Dat wordt een 
rotzooi dan he?
- U bent bang dat ze ook hier komen?
Jaa, tuurlijk! Ik vind het vies, moet daar niks van hebben. (kijkt nog een keer lijstje na) ik heb de rest allemaal gehad… Ik dacht: dat ik niks vergeet. 
Ik wil wel nog koffie. Jij hebt jouw water nog niet op?
- Nee, ik heb nog genoeg
Als ik opsta loop ik gewoon krom met mijn rug. Maar ja, zal ook wel over gaan… och ja. Je kunt er toch niks aan doen he? Ik denk altijd zo he? Als 
we aan het praten zijn, wij praten veel meer dan jullie. Jullie zijn jonger, al kan het nu ook het werk doen natuurlijk he. Wij praten altijd heel veel. 
Maar als ze hier beneden een vergadering hebben van Domus, daar hebben wij niks aan. Dan kunnen we vragen stellen zo of we willen. Maar 
daar krijgen we geen directe antwoorden op: “Wordt onderzocht”. Ja, en dat komt niet meer terug. 
- Dat is jammer inderdaad, maar sommige dingen zijn ook moeilijk direct te beantwoorden. Maar u vindt de nummers die u 
moet bellen als iets defect is wel goed te vinden?
Ik vind het heel goed, want, je kunt eh… rechtstreeks een aannemer bellen, er staan telefoonnummers bij. Ik vind: je moet zelf goed opletten wat je 
doet, enne, bellen, enne, nou mevrouw, en de zelfde dag krijg je al bericht wanneer ze komen. Nou, dat vind ik ideaal. Vind ik wel. Dat was vroeger 
niet. Ja, dat vind ik wel. Sommige mensen zeggen: ooh, ik kan telefoonnummer… Ja, dan moet je dat ook voor je leggen. Ik bedoel…dat het 
gewoon daar staat, en dan weet je wat je pakken moet. Ik vind van wel hoor, ik heb daar geen moeite mee. Niks, niks. 
- Want dat is inderdaad wel iets wat ze tegenkomen, dat mensen moeite hebben met dingen melden. 
Ja, want als de lift stuk is of zo wat, en ik kom daar in de buurt. Ben ik altijd voor direct dat nummer te bekijken en dan ben ik al aan het bellen 
voor hun. Want dat deden we vroeger ook, als iemand viel of zo, mijn man en ik waren er zo bij. Maar dan werd direct 112 gebeld ofzo, dat ging 
allemaal heel snel. Ja, maar dat vind ik nou jammer van de huismeester, daar hebben we niks meer aan. Niks. Hij woont hier niet. Hij woont in 
Posterholt of ergens…heeft hij geloof ik gezegd. Pos, of Peelen, ik weet het niet. Hij kan goed praten, als je hem roept. Maar hij volbrengt niks, hij 
volbrengt niks. Vind ik… nee… Vind ik niet. Wij weten hoe het reilt en zeilt, maar dat is niet meer zo als vroeger, maar dat zeggen wij zelf ook, dat 
is niet meer zo. Dat moeten we niet meer voor ogen nemen he? Dat is precies hetzelfde als met de kinderen wat is, dan moeten we ook zo doen 
(houdt vingers voor haar ogen als “moeten we door de vingers zien”) Ja, dat is toch. Ik vind, daar kun je ook niet mee bemoeien, net zo goed. Maar 
die ramen wassen mag wel veranderd worden vind ik ja. En op dinge… op slaapkamer, hoop ik dat ze daar dubbele beglazing in zetten. Want als 
er een vrachtwagen voorbij komt hier, dan trilt die hele ruit hier van mij. Die trilt! Dan trilt die ruit heel erg. Je weet wat het is, maar eh… En die 
balkondeur die sluit ook niet altijd. Nee, die sluit niet. Zijn ze al dikwijls voor geweest, maar die krijgen ze niet goed. Ik denk dat dat al helemaal, 
weg is. Want het sluit echt niet. Daar hebben ze toen nog die twee haken op gezet, maar hij sluit echt niet goed, want dat kun je zien. Kun je kijken 
(loopt weer naar slaapkamer om deur te sluiten en te laten zien dat er een kier aan de onderkant open blijft staan). Die kasten gaan ze ook overal 
eruit halen he? (wijst naar kasten op hal), en die vind ik ideaal. Echt waar! Nou nog niet, maar ik denk met renovatie toch wel… dan zullen ze die er 
wel uithalen. Tenminste, als ze willen verbouwen wel, maar ja, waar gaan ze naar toe? Dan komt er hoogstens een klein gangetje, als de douche 
groter moet. Anders kan het niet. 
- Want u vindt het fijn dat de gang zo groot is?
Ik vind dat fijn zo! Echt, vind ik ideaal. Dat vind ik fijn. Maar ja, voor andere mensen misschien niet. Ja, wij zijn het gewend zo he? Zo loopt dat ook 
door, want als ik zo zag, de mensen die zijn komen wonen, als het anders was als ik hier kwam wonen wist ik ook niet beter, of het nou een smalle 
gang was of niet. Nee, ik vind het wel, ik vind het zo goed hoor, van mij hoeven ze het niet te renoveren (lacht). Maar ja, we hebben ook plaats ge-
noeg zo he? Maar de… die woningen (wijst naar overkant van de straat) daar doen ze veel aan, daar doen ze veel aan. Die hebben ze ook al die 
jaren, want die zijn net zo oud als deze, die hebben ze al die jaren, heel goed bijgehouden. Tot en met het verfwerk en alles, dat doen ze hier niet. 
Dat doen ze hier niet. Verven? Nooit! Want ik zeg: dat balkon, dat is nou af aan het scherven, dat heeft mijn man nog geverfd. Toen die nog goed 
was, dus dat is al langer geleden hoor, al langer. Maar om de haverklap zijn ze daar alles fijn op aan het knappen. Maar hier doen ze nooit niks 
aan. Die hebben de centen bij elkaar gehouden voor te renoveren. Ja tuurlijk, het zou ook moeten he? En de parkeerplaats ook. En die trap, daar 
hebben we toen vergadering voor gehad, voor die leuning in het midden van die trap te krijgen. Daar heb ik me misselijk voor gevraagd. Iedere 
keer opnieuw kwam dat naar voren op de vergadering toe weet je niet he? En ik zeg, welk antwoord geeft ie iedere keer? “we zullen wel zien…”, 
maar het gebeurt nooit. Dat vind ik niet fijn! Zeg dan gewoon: het gebeurd niet! Maar niet op deze manier. Maar de laatste keer, ik zeg: als het nou 
niet is, dan ga ik naar de huurderscommissie. Zeg ik tegen daar…. Want daar betaal ik ook aan. Ik zeg: dan ga ik daar naartoe. Maar ze waren in 
die zelfde week al die trap aan het maken! In die zelfde… dan kunnen ze! En van die leuning, daar hebben de mensen plezier van, dat geloof je 
niet! Die kunnen zich aan twee kanten vasthouden. Want die trap was veel te breed voor die mensen, want je kon je nergens aan vasthouden of…



die slecht ter been zijn, aan een kant. Maar nu kunnen ze zich fijn aan twee kanten vasthouden, en dat scheelt. Dat je daar eerst zo wat jaren voor 
moet vragen. Want de bouwvereniging doet niks uit zijn eigen. Die trap moest eigenlijk helemaal weg, maar dat zijn ze, in het begin, de bewoners 
zelf schuldig geweest. Toen woonden wij hier al, en toen kregen we bericht van die ramen, van welke ramen daar er in moest. Toen hadden ze 
daar in het halletje alle ramen neergezet, van Kuijpers. En dan konden de bewoners hier gaan kijken van welke ramen hier ideaal waren. We 
hebben deze ramen niet zelf uitgezocht, want die konden we niet zelf wassen zo. Dat dachten wij. Wij hebben gezegd, doe dat dan in drie delen, 
zoals hiertegenover, dan kunnen we ze naar binnen draaien, en dan kunnen we zelf, die kant en die kant, zelf, heb je geen glazenwasser nodig. 
Oh, dat was goed. Maar wat hebben ze gedaan? Wat de mannen gezegd hebben. Ja, dat is… Dan waren ze van alle ellende af geweest. Ja, ik 
bedoel, zo’n dingen (lacht). Toen begonnen ze, hier stond een boom, en zo’n paadje achterom, toen was Roncalli nog niet verbouwd. Want daar 
stond de kerk ergens, die is toen voor de vlakte gegaan (lacht). En toen wouden ze hier een oprit, onder de raam doen. Dat ze met de rollators hier 
zo naar boven konden. Dat wouden ze helemaal niet! Wouden ze die trap houden! Nou, dan zijn die bewoners ook eigenwijs he? Dat is toch zo? 
Ja! Ik zeg, dat zijn jullie allemaal zelf schuld geweest. Want die ramen hebben wij anders gekozen, en ze pakken de mannen. Want de mannen 
zeggen, één groot raam is veel mooier. Want die ramen stonden hier allemaal, dus we konden ze zo zelf uitzoeken. Zij hadden zelf ook praktisch 
moeten kijken. Hebben ze niet gedaan. Want wij hebben, alle vrouwen, zeiden, laat ons die nou zelf kunnen wassen. Dan hebben we niet meer 
nodig. Maar het gebeurde niet. Er kwam een groot raam. Ik vind een groot raam wel mooi! Maar het is niet praktisch. Want ze hebben nou een 
glazenwasser nodig, want je kunt nou alleen dat raampje. Ja, dat is toch? (lacht). Maar, zo zijn wij (lacht). 
- Vrouwen denken gewoon net iets praktischer (lacht).
Gad-o-gad, sufferds, zeggen we dan (lacht). God, god, god. Als je dat toch eens strakjes terugdraait, o nee! (lacht). Nee, laat dat alsjeblieft niet aan 
iemand… nee, nee. Want we zijn een hele tijd al aan het kwekken. Maar daar ben je ook voor gekomen he? 
Wij waren ook bezig, voor hier te behangen in de kamer. Mijn man en ik deden dat vroeger altijd samen. Ik deed heel graag behangen, heel graag. 
Ik zou dat nog graag doen, maar ik heb niemand meer die mij helpt. Nou denk je, wacht maar tot de renovatie, want laatst van het jaar zou daar 
bericht van komen, dusse… we kunnen beter even wachten. Het hoeft ook niet. Zo erg is het niet. 
- Ik zie dat u ook de deur tussen de slaapkamer en woonkamer heeft dichtgezet.
Die heeft mijn man dichtgezet, veel fijner. Dan heb je twee aparte kamers, en aan die kant kan de grote kast nog staan (in slaapkamer). Want 
anders kon ik die ook niet meer gebruiken. Alleen begint die nou daar te splijten, zie je dat daar, terwijl we de randen er af gehaald hebben. Die 
randen, die heeft hij eraf gehaald, die kozijnen. Maareh, zover is het toch goed gegaan. Want dit zit er al jaren zeg maar. We hebben altijd alles bij 
gehouden, altijd! Of het nou verfwerk was of wat anders, hebben we altijd zelf bij gehouden. Hebben we nooit niemand naar gevraagd. Mijn man 
deed het graag, en ik deed het ook graag. Dan maakt het niks uit. Maar toen hij gestorven is, toen moest ik toch ergens een spijker in hebben, toen 
dacht ik: daar sta ik al (lacht). Erg is dat he? En toen heb ik zelf maar geprobeerd wat ik kon. En op het laatst dan kun je toch veel. Dat is waar. 
Of die klinken vastdraaien. Dat heb ik hem altijd zien doen. En in het begin had ik die… eh.. hoe moet ik dat zeggen, die, onder uit de kelder met 
allemaal materialen. Ik zeg tegen mijn schoonzoon, neem jij die maar mee, want ik kan er niks mee. Maar ik haal er wel een schroevendraaier eruit 
en een hamer en spijkers. Heb ik er allemaal uitgehaald en bij elkaar in een tas gedaan, weet je niet? Maar die kwamen toch wel van pas. Ook met 
die deuren vastdraaien en zo. Ben ik niemand bij nodig. Nee, maar als je met twee bent, ja, ik weet niet of je een vriend hebt of getrouwd bent of 
wat, maar dan doe je met zijn tweeën alles he? Nu sta je er alleen voor, dat is toch anders. Ja, dat is anders, ja. 
Ja, vooral no zo’n lange periode dat jullie samen zijn geweest.
Altijd te vroeg, zeg ik. Altijd te vroeg. Nee, maar daar is niks aan te doen, en dan ben ik nog blij dat ik goede kinderen heb. Alles. De kleinkinderen 
komen, de groten. Want ik mis ze echt allemaal. Ze zijn met zijn allen weg. En dat is het eerste jaar dat ze met zijn allen weg zijn, meestal is er 
nog één hier. Zal ik ze toch eens zeggen… (lacht). Neeee, we kunnen heel goed met elkaar opschieten. En ze blijven ook, en bellen elke dag, elke 
dag. Maar mijn dochter kon ik vanmorgen slecht verstaan van Afrika uit. Ik zeg: zeg maar het voornaamste, of jullie goed aangekomen zijn, dan 
ben ik tevreden, en hier is alles goed zei ik der. Ik zei: we bellen wel. Dat is het beste dan, als je zo ver weg zit he? Het is allemaal al duur genoeg, 
maar dat is het beste. “Zeker mam? Zeker alles goed?” ik zeg: jaa, alles goed. (lacht). Och ja, dat is goed. 
Goed dat ze u in ieder geval niet aan uw lot overlaten. 
Oh, neee, nee. En ik heb ook vriendinnen hier. Och god ja. Allemaal om de haverklap, dan belt die en dan belt die en… gaat allemaal. Heel goed. 
’s Zaterdags gaan we dikwijls naar de stad, muziekmiddag is daar. Op munsterplein, en dat is best altijd gezellig als het mooi weer is. Kun je daar 
mooi zitten en luisteren. Maar dat regioned is ook geld waard, echt geld waard voor de mensen, ja. Vind ik wel ja. Dan gaan ze ook, ze komen aan 
de deur en ze zetten je aan de deur af. Wat wil je nog meer? Ik vind, ze moeten ook tevreden zijn he? Maar sommige mensen zijn nooit tevreden. 
Dat merk je ook gauw genoeg, dat moet je gewoon laten. Als je zelf wat hebt, of dat komt dan onverwachts bij je uit, dan denk je bij je eigen: pot-
verdorie, wat een gedoe. En dan moet je je toch weer gauw bij elkaar rapen wil je verder. Want anders kom je niet meer verder. Ja… Wat zullen we 
nou nog eens zeggen (lacht). Als mijn kinderen mij hoorden, dan zeggen ze: jajajaja.. (lacht). Maar is er wat in een zaal wat te doen, bij de ouderen 
ofzo dan wil ik er graag bij zijn. Dit jaar ben ik prinses geweest, ik ben ook altijd er bij (lacht). 
Inmiddels zijn alle vragen al behandeld, ik wil u graag bedanken voor uw tijd en inbreng. 
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Ik zal beginnen met vertellen wie ik ben, ik ben Marije ik ben bezig met een onderzoek aan de Technische Universiteit over ouderen-
huisvesting. Dit die ik voor Woningstichting Domus, Domus wil goede huisvesting voor ouderen kunnen bieden. Ze hebben aan mij 
gevraagd of ik ook in gesprek wil gaan met de bewoners om te kijken hoe ze op dit moment de woning ervaren. 
Dat… eh… van de zorg…die zei, ze had er hier een paar uitgezocht die nog een beetje… (tikt met vinger tegen het hoofd). Alleen de benen en 
alles… dat wilt niet he?
De gebreken komen met de jaren… mag ik weten wat uw leeftijd is?
Jaa, 12-09-1929, nog ben ik dan 87, mijn achterkleinkind zegt: Oma, als je 88 wordt, dan ga je dood. Leuk is dat he? (lacht) Ja maar dat is echt! Ik 
houd daar wel van he, als ze zo zijn, zo rechtuit. Heerlijk vind ik dat. 
Lekker direct! Maar dat is al een hele leeftijd, hoe lang woont u al in dit appartement?
Ehm, ehm, ehm, even denken, dat wordt in november 7 jaar. Dusseh…
Al sinds 2010?
Dat zal wel zoiets zijn, denk ik…
Dat is al een behoorlijke tijd, u voelt zich inmiddels al wel thuis hier?
(zwijgt)… Het valt allemaal niet mee he… nee, het valt allemaal niet mee. Eerste werd gezegd we horen gewoon bij Roncalli, en dus dat is niet, we 
hebben wel, we kunnen daar gaan eten, ik ben bij de dagopvang he? En dan zit dat eten erbij. Maar ehm, heb je dus wat ehm, wat kapot of zoiets, 
“neee, dan moet u bij Domus zijn”. En dan is het, ja… dan moet je wachten…
Vindt u het lastig om contact op te nemen met Domus?
Nee, ik krijg ze wel aan de telefoon. Maar… ik heb (rommelt in schaal, haalt een rookmelder tevoorschijn) die moet daar he? (wijst naar hal). In de 
hal, ja…
Moet u deze zelf ophangen?
Dat lukt niet he? Dat lukt niet. 
Daar hebt u dan net iets meer hulp bij nodig…
Ja… Wie heeft hem er ook al weer afgehaald, dat weet ik ook niet meer. Een keer heeft een van de zorg, dat was dan *piep piep piep*, toen heeft 
de zorg dat er afgehaald. Toen zijn ze nog wel dat op komen hangen, die van Domus. Zal ook wel weer veranderd zijn he, ik weet het niet. Weet u 
wat ik zeg… Als ze eerst eh… de huur afregelen, dat gaat ze makkelijk. Sorry, dat ik dat zeg…
Dat geeft niks, daarvoor ben ik hier. Wat was de reden dat u hier bent komen wonen?
Ik had een woning op Hoogvonderen, en dat waren dan twee slaapkamers. En toen ben ik geopereerd, heb ik een nieuwe knie gekregen, en eh… 
dat was ook, dat was van een andere woonvereniging. Daar konden ze geen wc boven, een lift kreeg ik niet, en zo (doet voor hoe ze met beide 
handen de trapleuning goed vasthoudt) moest ik dan naar boven gaan. Maar ja, dan moest je ’s nachts naar beneden voor naar de wc, en dat ging 
niet. Toen ben ik twee maanden, ben ik toen bij mijn dochter geweest, en toen hebben die gezorgd dat ik daar een bejaardenwoning kreeg. En 
toen, nog even, die wilde heel graag dat ik mee op vakantie ging. Maar dat was me veel te zwaar, in de auto, uit de auto, in de caravan. En toen 
zei ik: wat zouden jullie er van vinden als ik mij aan geef voor een… voor hier zo’n woning, he? “oh mam, wat blij dat u dat zelf zegt, dan hoeven 
wij geen schuld aan te praten he? Toen heb ik dat gedaan. Maar ja, die toen hier nog over die woningen ging, ik vind, nou kom je overal achter dat 
hij ons wat wijs heeft gemaakt. Maar die is er niet meer. Die “Boonen (?)“ is er niet meer. Want ik dacht… nou… je krijgt de hemel op aarde! Maar 
dat was dus niet… Maar ja, ik ben nou zo ver dat ik 9 dagdelen heb bij de dagbesteding. En dan kan ik… en dan krijg ik daar wat te eten. En ik 
slaap heel veel. Gister zat ik ook te slapen. Ik denk: wat voel ik toch?! Had ik het klapraam open staan (aanvulling: is een draai/kiepraam) Regen! 
Vreselijk he? Regen… Toen ben ik toch maar snel naar beneden gegaan, want je gaat kapot he… Kijk maar, daar staat een ventilator, en daar 
staat een ventilator (wijst twee ventilatoren aan die naast de bank staan)
Als het raam dicht zit heeft u het snel te warm?
(knikt) Het is hier echt niet uit te houden. Als ze naar boven komen dan zeggen ze… Oh! En dan die vieze lucht… daar kun je op een gegeven 
moment niet meer tegen. Ik zeg de vorige week… ik zeg ik hoop… ik ben blij dat het wat kouder wordt. Maar als je hier de vorige week was 
gekomen… met die zon op dat dak. Dat stonk zo vies van dat teer! Dat daar boven op is. Dat raam, (wijst naar draaikiepraam naast de tv) kan ik 
alleen op klappen zetten, anders gaat het tegen de televisie op. Dat gaat niet. Doe je de deur van het balkon open, dan, als het waait, gaat dat van 
*boem boem boem* dan kun je weer niet slapen. 
U kunt de temperatuur binnen uw woning dus moeilijk controleren?
Nee, het is echt…
U gaf aan dat u hier hemel op aarde had verwacht, wat waren deze verwachtingen dan toen u hier kwam wonen?
Ik weet niet, met van alles. Als er wat was moest je naar de balie gaan, maar goed, dat wordt allemaal niet behandeld daar. 
Die balie zit er nog wel?
Ja, die blijft nou weer, maar ik moet zeggen, zo de zorg die we van Proteion krijgen, die is goed. Want toevallig heb ik gisterenavond om half negen 
nog gebeld. Ik voelde me zó slecht, doordat het zo heet is he? Ik kreeg het benauwd, en toen kreeg ik buikpijn, en toen moest ik naar de wc, en 
moest ik overgeven. Heb ik toch maar gebeld… Ik zit hier de hele dag met dat ding aan (wijst naar ventilator) dat is niks he? 
Heeft u dan geen behoefte om even lekker in de binnentuin te zitten? Om af te koelen?
Ja daar ga ik wel eens buiten zitten… Maar hier… dan moet ik helemaal naar de voorkant he? Met die liften. Als ik hier, dan moet ik met die rollator 
door die kelder, helemaal die berg op, en dan moet je zo omlopen (om Roncalli heen) of weer zo teruglopen (langs de helling door het hek). Daar 
heb je ook niks aan he? 
Het is dan te ver weg om even buiten te zitten?
Ja, het is te ver weg, dat is het. En door die kelder… De eerste keer dat ik het zag, ik dacht dat ik in een spookhuis kwam. Whoa, dat was eng. Dat 
was akelig. Allemaal deuren, en dan hoorde ik iemand hoesten, ik dacht ooh. Heel donker. Maar daar hebben ze nou ook eh… ze hebben eindelijk, 
hoe noem je dat… om op te nemen…
Een camera?



Ja, een camera, Ik had ze nog niet zien hangen, maareh… een hier van verderop, die had wat aan de scooter, en die zegt, er hangen nou cam-
era’s. Dat wist ik nog niet. En die mevrouw, waar u morgen naar toe moet… die had me dat dan ook verteld. 
Dus u komt niet zo vaak in de kelder?
Nee! Zo min mogelijk, zo min mogelijk. Dat vind ik zo ver lopen, dan moet je helemaal van hier naar de lift en dan eh… is het een hele lange gang. 
Ja, het kan ook aan mij liggen he? Omdat ik oud wordt. Als je dan die, er zijn er ook bij, die zijn opgeknapt als er nieuwe in kwamen. Maar dat is 
deze niet he?
De appartementen? Die pui bij de keuken is er dan uit?
Jaa, en die deur geloof ik ook he? (wijst naar deur tussen slaapkamer en woonkamer). Ik heb er een kast voorgezet, en dan er wat bovenop gezet 
dat ik het niet zie. (lacht) ja je moet eh… En met het stopcontact, of nee, met de lampen op de slaapkamer. Je moet eerst op de slaapkamer, en 
dan kun je, achter die deur (van woonkamer naar slaapkamer) zit een stopcontact (bedoeld lichtschakelaar). Hier zit er wel eentje. maar op de 
slaapkamer, moet je eerst de slaapkamer op. 
Ik heb het vorig jaar, ik had het overgenomen van de andere bewoner, het balkon he, of… de vlonder. Maar die was helemaal rot he? Omdat 
wij ook niets boven ons hebben he? En toen hebben ze dat er vanaf gedaan, en dat allemaal, die cement, het gaat er allemaal af. Heb ik toen 
gevraagd, nog geen antwoord op gekregen! Ik heb de huismeester, ik zeg ***, kom eens even kijken, hij zegt: zijn ze nog niet geweest? Hij zegt: ik 
zal het doorgeven, maar we zijn inmiddels alweer een jaar verder. Ik doe er ook niks aan, ik leg er niks op. De opstap…vreselijk. Ik ben zo al klein, 
ik sta los op mijn benen, dus dat gaat allemaal niet he. Het eh… nee… het is echt af en toe… dat aanrecht (wijst naar keuken), daar had ik eens 
een lekkage in. Die zijn ze komen maken, toen zei die meneer, eigenlijk moest u een nieuwe aanrecht hebben, ik zal er eens voor bellen. Nooit 
niks meer van gehoord. Nooit meer wat van gehoord. Eh… wat was er toch, van vorige week. Oh, waren ze hier aan het poetsen, maar ik had 
alles dicht, de screen naar beneden de rolgordijnen. Was ze hier aan het poetsen, en toen ging, viel de stroom uit. Dat was leuk! (lacht). Ze kon 
niks meer doen he? Dan houdt het op. Je kunt die dan ook niet omhoog krijgen. Ze hadden eh… een maand geleden kregen we bericht, er wordt 
een glazenwasser gestuurd, hopeloos, hopeloos. Ik zag nog wat nat op de ramen, ben ik eens naar dat houtwerk gaan kijken. Niks! Was nog net 
zo zwart als daarvoor. Hebben ze niks aangedaan. Ehm, vorige week, het zit er nou nog op. Daar kun je niet aan he, aan de buitenkant. Nu heeft 
het hard geregend, nu is de poep bijna weg (lacht). Ik kom hier van alles tegen, dan kun je niet helpen, en dan moet je wachten tot ’s maandags de 
hulp komt. Daar wordt je zo moe van he? Daar wordt je dan echt moe van!
U vindt het dan voornamelijk vervelend dat u het niet meer zelf kunt doen?
Ja, ja, ja. Ik ben echt op het ogenblik, echt ontevreden over de woning. Echt ontevreden. En ik ben het, gelukkig, niet alleen. Het zijn er heel 
veel he, hier. Want dat zei mijn buurman nog: die moest met de rollator naar de wc, of met de rolstoel, dan kun je niet op he? Het is veel te klein, 
moet u dadelijk maar eens kijken. Ze hadden me, toen ik terugkwam van Camillus, hadden ze mij een beugel gemaakt, want ik kan helemaal dat 
kleine stoepje niet op he? Hadden ze mij een beugel gemaakt. Drie dagen ging het goed, de vierde dag… (laat een brekend gebaar zien met haar 
handen) had ik hem in mijn handen! Heb ik een nieuwe gekregen, maar het werd het niet. In bed heb ik nu zelf een stang gekocht. Zo’n steun, dat 
ik steun heb met uit bed te komen. Ik heb het al tegen de muur laten zetten, maar… nee echt, dan kun je niet veel. Ik zeg al zo, niks in huis, voor 
het gemak. Nee, het is erg. En ik vind het eigenlijk, nog veel huur he, wat we hier betalen. Vindt u niet?
Krijgt u veel hulp van de thuiszorg? Komt die vaak?
Iedere maandag, maandags van, ja, nu is zij vroeg (wijst naar thuiszorg die aanwezig is). Dan meestal van, eh, half 9/kwart voor 9 tot 20 over 11, 
daar is ook van afgenomen he? Daar is ook van afgenomen he? Maar ja, dat gaat wel. 
En ze zijn hier voornamelijk voor het schoonmaken?
Ja, zo doen ze dat, nu zeg ik vanmorgen, doe maar gewoon zuigen, zij is voor de eerste keer hier. Dat is ehm… vakantiewerk, vakantiewerk he? 
Mijn vaste hulp is ziek. 
Dus meestal heeft u dezelfde hulp?
Ik heb dezelfde, die doet, ik zeg, dan komen ze, ik zeg: daar is de kast met poetsgerei. Ik zeg: bekijk het maar. Ja kijk maar, ik heb hier (rommelt 
in mand, haalt hier een agenda uit met brieven van Proteion met welke hulp ze krijgt). Moet je kijken wat ik daarbij heb geschreven. Jaa, dat doe ik 
dan ook he. Dat doe ik dan ook. Nee maar dat eh… ja, je moet maar afwachten ook wat je krijgt he? En nou loopt mijn… ehm… hoe noem je dat…
van de gemeente loopt af, die zijn nou woensdag drie weken zijn ze hier geweest, maar ik heb nog niks gehoord. Of ik mijn hulp blijf houden of 
zoiets. Ze zei wel, het wordt niet minder, zegt ze. Maar ja, dat duurt weer… en ook met die dagopvang he? Ja, daar leef je echt naartoe. 
Ja, want u gaat daar doordeweeks bijna elke dag naar toe?
Ja, van eh…10 tot 12, dan gaan we eten, heb ik zin voor naar boven te gaan, dan ga ik naar boven, maar dan val ik in slaap. En dan moet ik kijken 
of ik op tijd wakker ben. Dat is eigenlijk van 14:00 tot 16:00 is dat dan. 
En waar is deze dagopvang? Is dat binnen Roncalli?
Ja, dat is in Roncalli is dat. Binnen het gebouw is dat. 
En gaat u nog wel eens naar buiten? 
Ja, af en toe, voor een frisse neus, voor bij het restaurant (straatzijde) staan een paar banken, krijg ik frisse lucht en dan ga ik weer naar boven. 
Anders was het, dan was het, mam, we gaan daar naartoe, oooh, dan stond ik al met de neus voor he? Dat hoeft allemaal niet meer. Nee…
En zoals bijvoorbeeld met de boodschappen, hoe doet u die?
Eh… ik ben, zaterdag mee geweest met mijn dochter, die moest in de campingwinkel zijn, ik zeg: ga maar alleen, ik blijf in de auto zitten. Toen zijn 
we naar Elmt gereden, toen ben ik even mee naar binnen geweest. Maar dan sta ik in de winkel, och wat moet ik 
En de wekelijkse boodschappen?
Mijn dochter haalt dat, en voor zaterdags en zondags doet ze ook koken. Dat staat allemaal klaar. Ja, want ze moest nou naar het ziekenhuis, 
anders wist ik wel dat ze hier was geweest. Dat hebben we laten maken…bij de… eh… rechtbank. Dat mijn dochter, en mijn kleindochter, dat die 
alles beslissen he? Dat is wel makkelijk. Dan hoef ik zelf niet te denken… hoe moet dat? Dat hebben we laten maken toen ik terug kwam van 
roncal… nee, Camillus. Jaa… (zucht) oud worden…
Het is wel heel fijn dat uw dochter zoveel zorg voor u draagt.
Ja, en mijn kleindochter ook. En mijn dochter is op vakantie geweest, maar dan maakt ze een afspraak met mijn kleinkinderen. Die moeten dan… 
(lacht)… mijn kleinzoon, die woont op Hoogvonderen, die is mij zaterdags en zondags komen halen, voor te eten. Had hij gekookt. Had vlees nog 
gebraden, dat ik mee kon nemen. Toch is dat leuk. Ja dat, ben ik heel blij mee. Dat ze goed voor mij zorgen. Want gisteravond ook, ze waren nog 
naar een camping gaan kijken, en toen belde ze, en toen zei ze: wat spreek je raar? Ik zeg: ik lig in bed en ik heb geen tanden in. Die had ik uit 
moeten doen, want dat overgeven. Nou en… een uur daarna, ging de telefoon alweer, leg ik dat ding neer, op de rollator. Dat moet ik echt zeggen, 



ze zijn echt…
Ze houden u goed in de gaten?
Ja, ooeeh! (fluistert) Af en toe te veel! Af en toe te veel he… Maar ik eh… 
Maar nee, met die hitte! Is het echt niet uit te houden. Vreselijk is dat! Want ja, je kan niks openzetten he? Als je dan hier in de keuken komt, daar 
is niks! Daar is niks!
Ja dat… daar heb je niks. Als er nou nog een afzuigkap der was, die kon je aanzetten, maar niks, totaal niks. Het is echt zo benauwd, daar wordt je 
zo ziek van he?
Maar ik bedoel, als ze nou eens een keertje, als je wat zei, ze een keertje kwamen kijken of zoiets. Want dat zei van de week nog iemand tegen 
mij, je zit niet op het balkon. Ik zeg: maar ik kan er niet op man! En dan die ramen, dat is toch ook helemaal verkeerd, alleen dat ene stukje voor 
open te zetten. Dat is toch niet meer voor deze tijd of wel? Hier is alleen dubbel glas, maar op de slaapkamer niet he? Dat is enkel glas. 
Ik ga even… ze heeft me nou net het bed verschoont. Ik zeg: dat hoef je niet dicht te doen, laat maar gewoon open liggen. Ik lig gewoon boven op 
eh… de. Ik heb niks op. 
Nou, dan hoeft het niet he? Maar u gaf bij binnenkomst al aan dat u eerder gevallen bent in de woning, dat daarom de inrichting wat 
ruimer ingedeeld is. Is het daarna niet meer gebeurt het vallen? Bent u daar erg bang voor?
Och! Ik loop iedere keer met angst, ik ben zo bang voor te vallen he? En hier lag, ik had die vloer gekregen, toen overgenomen van mensen, 
heb ik meer spijt van gehad dan iets anders. Enne… toen hebben ze, toen ik in… toen ik aan het revalideren was, hebben ze hier de limonaat, of 
nee, de limonaat (lacht), laminaat gelegd. En dat is wel makkelijk he. Dan loop je fijner he, maar overal met die rollator lopen he? Ik durf niet meer 
zonder rollator.
Dus ook echt binnen uw eigen woning gebruikt u de rollator heel veel?
Daarom moet ik overal, overal heb ik van die plaats nodig. Oh, oh… (kijkt rond door de kamer)
Ik heb wel overal foto’s van mijn kindjes hangen. Dat hebben ze, toen ik 85 werd, hebben ze die, laten maken, hebben ze die gemaakt. Leuk is dat 
he? En die (wijst naar foto van kleinzoon) toen ik op eh… Camillus, toen ik die bij me op het nachtkastje, dan was ik niet zo alleen. Leuk is dat he? 
Ja, en die dan, dat, een down-kindje. Die is van mijn kleindochter. Ja… 
Ja, dat zeg ik, dat is alles, mijn kleinkinder… mijn achterkleinkinderen. 
Wat mooi, hoeveel heeft u er inmiddels al?
5! Ehm… 5, ik moest even denken. Mijn kleindochter heeft er 3 en mijn kleinzoon heeft er 2. Maar dat is zoo leuk he? Hoe die met u doen he? 
Want, vorige week zaterdag, ben ik nog wel wat, want mijn dochter die had die twee, en toen gingen ze naar Mc-donalds in wee… ehm… Neder-
weert, en dan heb je daar buiten dat ding staan voor die kinderen, voor in te spelen. Enne… hadden ze al eerst ruzie, met die twee, wie naast mij 
mocht zitten… En toen zeg, Jana, zegt tegen haar broertje: Oma is niet alleen van jouw! Ze is ook van mij! (lacht) mooi is dat he? Dat is mooi is 
dat. 
Zo wordt de familie steeds groter!
Jaaa… maar het krimpt ook heel erg he? Want ik ben van de 11 alleen over. Ik had 7 zussen… eh… nee… 6 zussen en…… 4 broers… moest ik 
even denken (lacht). En alles is weg he? Maar ja, van de kleinkinderen van mijn moeder, die zijn al eh… 5, een stuk of 5, zijn er ook al dood. Dat 
ben ik met mijn moeder daarachter (wijst naar foto van haar als kleuter met haar moeder en lacht) toen was ik nog lief! (lacht). Dat is een oude foto 
he? En toch is dat leuk als je dat dan ziet. Die is uit een grote foto gehaald, dat is zoo mooi he, dat dat kan! Daar ben ik heel blij mee.
Ach ja, vroeger waren ze ook oud toen ze nog kinderen kregen. Mijn jongste zus en mijn oudste zus, daar zat 24 jaar tussen. Maar ja, mijn jongste 
zus, alles is weg. Alles is weg… Toch valt dat af en toe wel tegen…
Dat is wel moeilijk. Heeft u hier met uw buren goed contact?
Neee… ik ben niet voor te lopen…nee. 
(tegen thuiszorg) moet je eh….
(thuiszorg) moet ik het vuil wegbrengen?
(tegen thuiszorg) ja! Weet je hoe dat moet? Moet je als je daar voorstaat de trap af, en die zwart met dat nummer op. Moet je eerst duwen op dat 
knopje. 
(tegen mij) ja, ik moet zelf denken, laatst ging ik naar beneden… tsj… was dat ding kapot! Kon ik het weer mee naar boven nemen… echt he… 
Wat lief dat de thuiszorg dat dan even wil doen.
Jaaa, jaa, deze valt me echt mee… ik heb er ook nog eentje gehad… die kwam… met een rok aan, dat bijna, dat ze er over ging vallen. (fluistert) 
met zo’n sluier om! Deed ze der schoenen uit… ooooh…ik zeg: doe maar snel zuigen en wat stof vegen, ik zeg dan mag je naar huis gaan. Ik zeg: 
hier kan alles, maar dat werd me toch teveel. Want die van de zorg, nu hebben ze toch geen eten meer in het restaurant? Nou…half 2! Komen hier 
van de zorg, enne… mijn evv’er zeg dan: oh, hier kan alles, je kan de tassen laten staan, je kunt het eten in de ijskast zetten, en dan doe je dat 
later in de magnetron, dat kan allemaal…
Maar ik heb wel een hele goeie van de thuish, van de thuizorg. Oooh… die zijn zo, zo, lief! Daar ben ik zo blij mee, daar kun je ook tegen praten 
he? En dan zeg ik, als ik dan uitgemopperd ben, dan zeg ik: sorry, dat ik zo lastig ben. Dat moet je kwijt. Je wilt ook niet alles bij de dochter neer-
leggen he? Dat wil je ook niet. Dat eh… eh ja… mijn kleindochter die heeft dus ook 3 kinderen, die werkt er ook nog bij. Die werkt op… ja… hoe 
heet dat… Daelzicht! In Heel. Doet zij ook voor mensen…. Eh… dat regelen en allemaal. Die zit er wel in. Want als ze van de gemeente komen 
he? Dan komt zij ook, voor het in de gaten houden. En dan doet ze ook vragen stellen, wat wij niet meer kunnen he? Neee…. Neee… Och ja, oud 
worden is mooi zeggen ze… nou…
Oud worden komt met gebreken….
Nou! En veel! Ja, en, ja, echt, het is tot november, toen had ik nog niet zoveel dagopvang. En mijn dochter, die woont daar, daar heb je toch die 
grote school daar liggen? Niekée? Die woont met de tuin tegen de school aan?
Oh, dat is wel dicht in de buurt!
Jaa, en daar liep ik dan elke dag naar toe, maar nee… het hoeft echt niet meer… het hoeft echt niet meer… (zucht)… maar ja… ik mopper maar 
wat he?
Daar ben ik voor he? 
Jaa… je wilt! En het gaat niet he? Want ’s morgens, of ’s avonds, voor ik naar bed ga, zet ik hier twee glazen water neer, voor de medicijnen. Ja, 
zoveel moet ik er innemen he? Met eentje neem ik de paracetamol in, of nee, de… nee… paraceta… ja, paracetamol! En dat is er eentje van 
1000mg. Die krijg ik drie keer per dag. En dan de andere voor naar de wc te gaan. En de andere 11 die neem ik dan zo in. 



Ik zie daar op dat kastje dat u een alarmsysteem heeft, draagt u die ook regelmatig?
(haalt ketting boven haar trui) ja, ik heb het vorig jaar in november gebruikt, en gisterenavond. En ik krijg vaak: waarom belt u niet? Waarom belt u 
niet? Ik zeg: jullie hebben genoeg te doen. Ik probeer het allemaal zelf op te knappen. 
Maar daar heeft u het alarm voor toch? En daarom woont u hier, dan kunnen ze u helpen. 
Ik weet het, ik weet het. Maar ik vind eh… ja. Vanmorgen zegt ze, moet ik de dokter laten komen? Maar neee, dat komt morgen dan wel. 
(tegen thuiszorg) vindt je het?
(thuiszorg) ja, ik pak heel even de pen he?
(tegen thuiszorg) ja, maar ik weet niet of die schrijft, daar staan er ook nog.
(thuiszorg) hij schrijft
(tegen mij) ooh, komen ze van de zorg, heeft u een pen? Dat gebeurt er ook bij. Hier staan er een hele hoop.
U heeft aangegeven dat u bang bent om in huis te vallen, hoe veilig voelt u zich verder in de woning? Bent u bang voor inbrekers 
bijvoorbeeld?
Eeeh… eigenlijk niet. Ik heb de deur afgesloten he, en eh, de meeste die dan bellen, die blijven voor dat beeld staan, dan kan ik ze zien. Dat is 
een keer gebeurd zo lang als ik hier… was er iemand van de gemeente hier geweest, en die ging weg, en mijn dochter die was ook hier. En toen 
ging weer de bel, och die is wat vergeten. Ik keek naar buiten, ik zag niks en hoorde niks. En toen kwam er iemand daar de trappen op, en ze 
sprak heeeel moeilijk. Ik zeg: die woont hier niet. En toen hoorde ze mijn dochter, en toen ging ze weg. Dus dat is niet goed he? Dat is niet goed. 
(tegen thuiszorg) je mag rustig naar huis gaan
(thuiszorg) weet u het zeker
(tegen thuiszorg) ja, van mij mag dat
(thuiszorg) dan zet ik dat op de planning dat ik eh…
(tegen thuiszorg) nee, laat maar gewoon lopen… dat geeft toch niet dat half uurtje… maak het een beetje…
(thuiszorg) nou, fijne dag verder! 
(tegen thuiszorg) ik moet toch altijd het zelfde betalen he, bedankt he?
(thuiszorg) nou, ik wens u nog een fijne dag verder, en tot de volgende keer. 
(tegen thuiszorg) bedankt he? Nog veel succes! Hoije! Heb je de sleutel daar liggen?
(tegen mij) nee, ze hoeft niet boven op de kasten vandaag of iets, dat hoeft allemaal niet. Nee, dat hoeft niet
(thuiszorg) de deur gaat wel niet van buiten dicht he? Die moet u van binnen… hij klikt nog niet namelijk
(tegen thuiszorg) nee, dan moet je harder trekken. (lacht) probeer maar eens.
(harde klap van de deur) Ja leuk he? Dat is ook zo iets. Dat is toch te gek he, zo hard als die deuren dicht moeten, anders gaat het niet dicht! Ik 
doe het altijd met de sleutel, maar die hebben die sleutel niet. En dan hoor je, woensdagavond hebben we een clubje voor te kaarten, dan gaan we 
kaarten. En dan hoor je ook die van de zorg komen. En dat zijn er van die kant (wijst naar tuinzijde) die dan komen. En dan: oh, dat hoor je bij ons 
niet, en dat hoor je niet. Maar ik hoor het hier wel. 
En komt dat kaartclubje dan hier langs? 
Ja, dan op twee, op twee is nog zo’n kamer vrij. Dan eh… de laatste keer waren we maar met eh… waren we maar met… 8… geloof ik. Meestal 
zijn we met twaalf. Maarja, die hadden het heet, en als de ene van die kant niet komt, dan komt de andere ook niet. Want dan is het ver lopen. 
Allemaal mensen met gebreken he (lacht). Maar het is wel heel leuk. Dat is wel leuk. En maandag ’s avonds hebben we dan eh… puzzelen. Ook 
met een groepje, eigenlijk mag ik daar niet bij zijn, dat is voor mensen van… ehm…. Ja…
Van Roncalli? 
Ja, die heeft mij dat gevraagd, en als we dan… die zweedse puzzels, en als we dan voorzeggen, moeten we een dubbeltje betalen (lachen). Dat 
is net zo leuk he. Nou had ze de laatste keer ijs laten komen! Hebben we een ijsavond gehad. Enne.. nou gaat dat niet meer, omdat dat restaurant 
eh… maar dan gingen we daar ijs… eh… friet! Eten. Maar ja… nou moet ze het laten komen. Maar ja, ze heeft nou drie weken vakantie, hebben 
we even rust. Dat is zo leuk he? 
Nou inderdaad, u zegt wel dat u niet zo veel doet, maar het klinkt alsof u hartstikke druk bent!
Dat is heel leuk, en dat is van. (deurbel gaat)
(Drukt op knop om deur te openen, praat in telefoon, systeem werkt niet zo) Jaa? (Drukt nogmaals op de knop) Hallo? (deur beneden gaat open, 
enkel de bovenkant van het hoofd is zichtbaar) Ze is minstens wat vergeten he? Ze is minstens wat vergeten… (loopt naar voordeur om deze te 
openen) Och! De paraplu! De paraplu, ik zie het al. De paraplu is ze vergeten. Zo.., erg he? Dat je zo moet lopen he? En je moet overal… (draait 
met rollator rond). Ik had niet gezien of zij dat was, maar ik zie haar paraplu nu staan. Ik zie der paraplu er staan. Ik heb er de deur maar openge-
maakt. Die komt wel binnen. Jaaa, jaa, daar moet je ook geluk mee hebben he? Met welke hulp dat je krijgt. 
(Thuiszorg komt binnen) Sorry voor het storen he? (deur wordt aantal keer bijna gesloten)
Ze durft niet (lacht)
Maar ik had begrepen dat u nog geen zorg kreeg voor uzelf? Of klopt dat niet. 
Jaaa, wassen en aankleden doen ze ook. Iedere dag, iedere dag komen ze wassen en aankleden. Vanmorgen is ze geweest voor, spui… prikken. 
Zal ze zo ook nog wel even komen denk ik, want het was eh… 14-4, was….
Want u heeft suikerziekte?
Ja, voor de suiker, en dat moet ze dan doorbellen naar de huisarts. En dan doen ze prikken, en dan doen ze spuiten, ze leggen de medicijnen 
klaar, omdat het er zoveel zijn en er zitten kleintjes bij. Ik ben bang dat ik dat niet meer goed doe… en dan maken ze mij een boterham, en dan… 
Nescafé gebruik ik… en dan, eh… vandaag heeft ze eerst de kousen aangedaan, is ze weggegaan, weer teruggekomen, is ze me komen wassen 
en aankleden. Morgen is het dinsdag, dan is het het zelfde ritueel, dan komen ze ook spuiten… hoeven ze niet te prikken, spuiten, de boterham-
men maken, ja en dan kan het wel eens kwart over 9, 9 uur zijn, komen ze me douchen. Komen ze me douchen. Woensdag is gewoon weer, 
gewoon wassen. Ja, toen het heet was heeft die evv’er gezegd, kom ga even onder de douche zitten…. Enne… heeft hij me dan afgespoeld. En 
de kousen uit doen, komen ze half 5, vijven, komen ze de kousen uit doen, de benen instrijken, eh… de tabletten klaarleggen en dan ’s avonds 
komen ze nog een keer terug voor mij, de tabletten voor de nacht, en de pyjama aan te doen. 
Dus ze komen sowieso drie keer op een dag?
Ja… 
En dat wassen en de medicijnen, wordt dat door twee verschillende personen gedaan, omdat ze dat in twee momenten doen?



Eh… die, hier hebben ze hulp, die niet mogen spuiten. Want die wou me straks gaan wassen, en toen zei ze: oooh… daar gaat mijn telefoon, ik ga 
even… ik moet even iemand gaan spuiten, zegt ze. Ja die heb je er ook nog bij, die niet mogen spuiten he. En dan moeten ze die pen, die moeten 
ze dan gewoon draaien. Daar zit dan in, 2x59, krijg ik. Of 2X29! Ik lieg ook nog. En dan moet ik dat kijken, of dat ook 29 is, en dan moet ik dat 
tekenen he?
Dat ze niet per ongeluk teveel of te weinig geven?
Ja… en wat was het de vorige week een keertje… Anders deed ik dat altijd zelf klaarleggen. Maar nou was ik vergeten. Of ze laten me altijd zien 
wat nog in de spuit zit. En nu dacht ik… o... zouden ze wel genoeg er in hebben? En toen was, te min was het. Ja, als je dan een nieuwe hebt, 
die weten dat allemaal niet zo precies. Hier beneden in de ijskast staan die, die staan hier in de ijskast. Die moeten ook in de ijskast bewaard 
worden he. Maar ik heb een hele goede evv’er. Die zorgt overal voor, en woensdags doen ze medicijnen bestellen, hebben ze ook een vaste dag 
voor. Toch is dat wel fijn he? Dat het gebeurd. Daar ben ik heel blij mee, gister zei ik tegen haar, ik ben zo blij met jou! Och Och zegt ze… ik ga 
gewoon… Dat is geen flauwekul! Ik meen dat. Dat vind ik tenminste, als het goed is. Alleen mopperen van dit of dat he. Ik vind dat dat gezegd mag 
worden. Ik hoef ook maar wat te vragen he, ze staan voor mij klaar. Jaaa, het is echt, eeh, dat heb ik wel, mee geboft he? Want echt, gisterena-
vond, hoe laat was he? Om 10 uur, kwam ze dan de eerste keer, omdat ik gebeld had, en toen kwam ze om 10 uur kijken. Toen zegt ze, ik leg 
de medicijnen vast voor u klaar. Maar ze hebben geen druppel, en dan moeten ze van de andere kant, is de deur gesloten he? Eentje heeft die 
ingeleverd, hebben ze hier neergelegd. En toen zegt ze, ik kom straks toch nog terug, om die sleutel te brengen. Ik zeg: je hoeft niet te bellen, pak, 
leg die sleutel maar… ik heb haar ook niet gehoord, ik heb haar ook niet gehoord… Dat ze… en dat vind ik zo fijn he, daar heb je echt wat aan, dat 
heb je nodig. Ik vind dat tenminste. Dat vind ik zo fijn, dat ze voor je klaar staan… jaaa…
Ik ben echt eens benieuwd, wat ze hier met de woningen gaan doen. Jaa, eh… 14 dagen terug, toen kwam die huismeester, enne… ik weet niet 
wat ik zei. Toe zei die… eh… volgend jaar gaat er wat… toen deed hij (doet vinger op haar lippen, alsof ze het niet verder mag zeggen). (fluistert) 
Ik mocht het niet verder vertellen… er ging wat mee gebeuren zegt ie… nou ben ik eens benieuwd. Ben ik toch eens benieuwd. Wat ze gaan 
doen. Want dat is toch te gek. Ik vind tenminste dat het slecht is. Want vorige week, kwam hier de overbuurvrouw, die ging dan wandelen, en dan 
zegt ze: ik heb aangevraagd voor een andere woning. Zei die… en zo hoor je steeds meer, steeds meer hoor je dat. Hier op het hoekje woont er 
eentje van 53 jaar, maar die jongen… ehm… man… die heeft dat… die heeft die woning gekregen, die heeft last van reuma. Vorige week is hij 
geopereerd in het ziekenhuis. En dan komt hij in een rolstoel, en dan… Maar die vriend van hem…ik geloof dat die aan de overkant woont… die 
was met het hondje aan het wandelen, en toen stond ik er mee te praten, en toen zegt hij: ja, ik ben geweest voor die woning, ze moeten 55 jaar 
zijn. Ja, wie wilt dat nog? Ik! Als ik goed kon? Dan zou ik zo’n woning niet willen, dan ging ik toch in een ander flatje zitten he? Wij zijn… wij kunnen 
niks meer… wij zijn noodgedwongen eigenlijk he? Maar dat was hij aan het vertellen. Het is.. het is af en toe.. af en toe is het te gek. Maar ja… het 
is maar even afwachten wat het wordt.
Maar als ik u goed begrijp vind u de plek wel heel fijn?
Jaa, dat wel! Dit is goed, dit is goed, de plek waar we wonen. Als de kleinen komen, dan zeggen ze: Oma! Wat kun jij ver kijken. Je woont minstens 
40 meter hoog! Toch is dat leuk he? Dat is, leuk is dat. Je moet hier een keer opstaan wil je buiten wat zien. Alleen, als de brandweer ‘s morgen om 
5 uur langs komt, dat is niet zo leuk he? Of de ziekenwagens… ooh, die hoor je he? Die hoor je wel. En dan, als ik dan ’s avonds dan zit, dan hoor 
ik, oh, die gaat niet ver. Dat hoor ik aan het geluid. Dat hoor ik aan het geluid. En zo zaten we vrijdags bij de, bij de dagbesteding, ik zeg: oh oh. 
Kwamen ze met zo’n wagentje met een zwarte deken over. Dat is ook niet leuk he? 
Dat zie je hier ook.
Oh, wat naar!
En weet je wat ik vind? Dat de mensen hier nog een hond mogen hebben, vind ik ook niks. Nee, dat vind ik ook niks. Want af en toe, dan denk ik: 
ooooh. Daar krijg ik zo’n hoofd van.
Omdat de honden aan het blaffen zijn?
Van die blaf. Ja. 
(Er is zachtjes een gesprek op de gang te horen) Ik hoor wat, ik hoor wat.
Zo, dat klinkt alsof er met uw gehoor nog niks mis is!
Ik hoor heel slecht, ik hoor heel slecht. Maar dit hoorde ik nou toevallig, maar dat zal er zelf ook wel eentje zijn die slecht hoort (lacht).
’s Avonds om 10 uur, dan doe ik de bril af, en ik zit daar en dan ga ik in die stoel zitten (wijst naar de stoel die naast de tv staat), en dan hoef ik de 
televisie niet zo hard te zetten. Maar ik hoef geen muziek ofzo, ik kijk graag naar…. Ehm… die praatprogramma’s. Of.. of… met eh… die verkiezin-
gen of zo alles. Dat vind ik geweldig.
Om een beetje op de hoogte te blijven?
Ja, dat vind ik fijn. Als ik dat, dat zie. Maar muziek of zoiets… nee, daar geef ik niks om.
Dat zei u inderdaad al aan de telefoon, dat u vrijdagmiddag niet naar de dagopvang gaat omdat er dan een activiteit met muziek is. 
Ja! Ja! Ik ben vrijdagmiddag naar boven gegaan, en ik wordt kwart voor 3 wakker. Dan hoef ik niet meer te gaan. Ik geef daar niks om. Die tijd 
heb ik gehad. Je moet maar stil op die stoel blijven zitten, je kunt niet lopen of niets. En dan zaterdag, dan gaat dat *boink boink boink*. Nee, dat 
isse… maar de plek voor zo te wonen is fijn. De plek voor te wonen is fijn. Alleen ’s avonds, jaa, in die flat (wijst naar overkant van de straat). In die 
tweede flat, (lacht een beetje) staat een… welke kleur lamp dat daar brand, ik weet het niet. 
Het lijkt er wel een disco?
Jaa, Nee, dat is op het balkon. Een, een… ja… paars, lila lamp, wat het is weet ik niet. Dat zie ik. Dan denk je, wat zie ik nou. Nu ben ik er aan 
gewend, nu ben ik er aan gewend. 
We zijn inmiddels al bijna aan het einde van de vragenlijst, ik had nog een vraag over het contact met Domus, weet u wanneer u Domus 
kunt bellen?
Nou… ja, nou, nee…. Wilt u even mee naar de douche gaan? (lopen samen naar de badkamer) Moet ik even kijken of ik daar bij Domus moet 
zijn. (laat douchekop zien waarvan slang versleten is) Kijk, hierzo, hoe dit is he? Hij is versleten he? Nou weet ik niet of Domus dat doet, of dat ik 
dat zelf moet doen. Ja, we hebben, ja, ik heb het niet hier. Ergens een contract van… Maar dat ligt allemaal, de papieren liggen allemaal bij mijn 
dochter. Maar daar kun je toch, met geen rollator op? En in het begin, toen ik terug kwam, ik kon dat stoepje nog niet op (wijst naar drempel bij de 
deur van de badkamer). Oh, en dan laat ik je mijn balkon nog even zien, dat ik niet lieg! Kijkt u eens, heeft ze mijn bed fijn opgemaakt (wijst naar 
bed in de slaapkamer). 
De bovenste verflaag is er van af? (verflaag is van het beton af gebladderd, beton zelf ziet er niet beschadigd uit).
Ja, dat is weg, daar kun je toch niks overleggen? Dat is… ik ben bang dat dat gaat rotten. Alles, alles, alles, het is te gek. Daar kun je zo niks 



overleggen he, dat krijg je toch niet zuiver? Ik vind het gewoon gevaarlijk. Hier is overal, is alles, alles weg. Er heeft een vlonder op gelegen met 
gras op, maar dat was rot. Dit is gewoon te gek. Maar kan het beton wel tegen die regen? Wij hebben ook niks erboven he? Komt er allemaal recht 
op. Als je daar iets op doet, dan kan dit allemaal niet weg he? Mijn moeder zei altijd: prakkiseren komt van arme mensen.
Daar staat de was klaar, voor mijn dochter (laat tas met was zien die in de hoek van de slaapkamer staat). Die doet dat ook nog, en dan zeg ik wel 
eens: mag ik dat meegeven? Mam! Zegt ze: gooi alles in de was, gooi alles in de was. Zo ver ben ik nog niet, dat ik denk, niks, dat ik alles mee 
kan geven enne… maar ik ben zoo bang dat ik iemand tot last ben he? 
Dat is toch nergens voor nodig?
Ik weet het, dat zeggen ze ook, maar ik kan er niks aan doen, ik vind dat zo erg he? Ik heb altijd heel hard moeten werken? Heel hard moeten 
werken. Ik heb geen gemakkelijk leven gehad, dat zeg ik rechtuit. Ik ben in… 1983, na 26 jaar getrouwd te zijn geweest, ben ik gaan scheiden. 
Dus… Gans opnieuw moeten beginnen. Hij zei tegen de rechter, ze kan de helft hebben, maar dan doe ik het beeld aan, doe houw ik alles kapot… 
ja… ik kan een boek schrijven. Dat zei laatst, de huisarts nog tegen mij, u heeft altijd heel hard moeten vechten, he? Doorvechten, nog met handen 
en voeten doe ik doorvechten, met handen en voeten doe ik vechten. Maareh…
Maar hulp vragen, daar is toch niks mis mee? Zeker voor Proteion, daarom zijn ze hier toch?
Ja die zijn echt, ja, nee, die van de zorg, die zijn zo lief he? Die zijn echt heel lief. Maar ja, dan heb je bij de dagbesteding he? Daar heb ik, daar 
kom ik dan een paar keer per week, maar daar heb ik regelmatig minder aardig, jaahaa (lacht). Maar ik houd mijn mond dan niet. Ik bedoel, ik kom 
met mijn rollator, ik zet mijn rollator helemaal opzij, dat er niemand tegenaan komt. Nee! Die moet weg, die moet in een andere kamer. Ik zeg: als 
ik dan moet plassen? Eer die dan gehaald is? Dat is niet erg dat die weg moet, maar dan komen anderen, en die mogen het dan wel laten staan. 
Dat mag niet van hogere hand uit. Maar dan heb ik toch recht van spreken? Als die andere mogen staan en die van mij moet weg. Dan voel ik mij 
echt.. oooh… En iedere week, en ze is al op het matje moeten komen, ze is al op het matje moeten komen. Is het een paar dagen goed gegaan 
en afgelopen vrijdag morgen, nee donderdag, weer moest ie weg he? Hij moest weer weg. Kwam een andere mevrouw, die mocht het laten staan. 
En een andere mevrouw, die naast mij zit, die kan helemaal niet lopen. Met zo’n ehm… andere stoel, die moest ook weg. En ’s middags, zette ik 
weer mijn rollator neer, en toen mocht hij blijven staan. Ik denk dat er toch wat van gezegd is. Er wordt wel eens gezegd…. Durf jij dat te zeggen? 
Ja ik vecht er voor, ik vecht toch voor mijn eigen he. Hier woonde een mevrouw, hier beneden, en die ziet bijna niks. Ik zit er altijd langs, ik doe 
haar melk in de koffie, ik doe haar suiker in de koffie. Laatst moest ze naar het winkeltje, nou is dat ook niks meer, ik zeg, gaan we samen naar het 
winkeltje. Nou doe ik dat wel meer, maar dan vind ik dat ik ook recht heb van spreken als ze mij wat verkeerd doen, wat niet klopt, als met die stoel 
of zoiets. Ik probeer ’s middags, als we gaan eten, staan de glazen met twee…kannen met water. Nou, dan loop ik langs die stoelen op, ik doe 
iedereen water. Laatste tijd, zit er zo’n vrouw, die heeft, ik zeg, een slabber, ik zeg moet ik even helpen? Ik probeer me van alle kanten toch nog 
even nuttig te maken, wat ik kan he? Maar af en toe… die arme…
Dat is wel goed dat u altijd mensen blijft proberen te helpen, ook met kleine dingetjes kunt u al heel veel helpen. 
Ja, dat vind ik ook. Vind ik ook. Vorige maand, zijn we, hier op de grote weg, heb je die eeh… boeren… boeren… daar verkopen ze groenten, en 
nu hebben ze, nu kun je daar ook gaan lunchen, brunchen. En toen zijn we, een week of 3 geleden zijn we er naar toe, of 4, zijn we daar naar toe. 
En dat was zoo leuk he? Dat was echt geweldig. Dat doen ze ook, Effjes uit het gebouw.  En eentje, die werkt hier ook, en die woont, in Montfort 
woont die. En vorig jaar, zegt ze, die heeft een hele grote tuin, allemaal met busjes daar naar toe. Het was zo gezellig he. Het zijn soms hele kleine 
dingetjes, hele kleine, hele kleine dingetjes. Maar alleen, onrecht moet je me niet doen, of me beliegen. Dat kan ik niet he. 
Nu komen ze me elke middag vragen hoe het eten mij gesmaakt heeft. (fluistert) Vreselijk! 
Ja? Is dat sinds de eigen keuken weg is niet lekker meer?
Jaa! Vrijdag hadden we… vis… met, er stond friet, en maar het waren gebakken aardappelen, friet hadden ze niet. Maar die gebakken aardappel-
en,… ik ben bang dat ik daar mijn maag van streek heb… Daar kon je, met die aardappelen, iemand een gat in zijn hoofd gooien. De vis smaakte 
ook niet. Enne… we hebben een paar dagen een formulier in moeten vullen. En nu komen ze vragen hoe het smaakte. Ik had eerst, ehm… oh, eh, 
champignonsoep, ik pak die lepel, ik zeg: waar zijn die champignons? “oh, oh, heeft u geen champignons, dan neem ik het even mee terug”. Zegt 
ze. En toen had ik er champignons in zitten he? Maar die aardappelen, die aardappelen, die waren zo, hard. Als ik er dan mijn vork in wilde doen, 
nou dan. 
Schoten ze van het bord?
Ja! En de vis was zeer droog. En toen kwamen ze vragen of het lekker was, ik zeg: nee
Het is toch erg he, het is toch erg….
Ach, nu heb ik wel genoeg gemopperd. Nu heb ik genoeg gemopperd. 
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• Vragenlijst woonwensenonderzoek
• Resultaten woonwensenonderzoek

B - Woonwensenonderzoek



Vragenlijst woonwensenonderzoek

WORSHOP ‘WOONWENSEN’ 

Achtergrond informatie respondent

Datum:
 
 
Man / vrouw 

Geboorte jaar:

Mobiliteit: 

Woonplek:

Versie 1



ENTREE - ZICHT OP GANG

+/- invullen

toelichting

+/- invullen

+/- invullen +/- invullen

Op welke manier heeft u het liefst zicht op de gang?



BINNENTUIN - INDELING

+/- invullen

toelichting

+/- invullen

+/- invullen +/- invullen

Welke stijl heeft uw voorkeur en waarom?



WOONGEBOUW - ENTREE

+/- invullen

toelichting

+/- invullen

+/- invullen +/- invullen

Welke indeling spreekt u het meest aan en waarom?



WONINGSTICHTING DOMUS - WERKZAAMHEDEN

toelichting

Wat kan Woningstichting Domus doen om uw woongenot te vergroten?



GANG - INDELING

+/- invullen

toelichting

+/- invullen

+/- invullen +/- invullen

Welke indeling spreekt u het meest aan en waarom?



toelichting

Individueel ruimte indelen of collectief?

GANG - INDELING



GEVEL - UITSTRALING VAN HET GEBOUW

+/- invullen

toelichting

+/- invullen

+/- invullen +/- invullen

Welk gevelbeeld spreekt u het meest aan en waarom?



INSTALLATIES - TECHNOLOGIE

+/- invullen

toelichting

+/- invullen

+/- invullen +/- invullen

Welke technologie wilt u in uw woning?



WONING - PLATTEGROND

+/- invullen

toelichting

Bad
kamer

Berging

Slaapkamer

Woonkamer

Keuken

Bad
kamer

Berging

Slaapkamer
1

Slaapkamer
2

Woonkamer

Keuken

Bad
kamer

Berging

Woonkamer 
Keuken

Slaapkamer

+/- invullen

+/- invullen

€592,- per maand €500,- per maand

€592,- per maand

Welke indeling spreekt u het meest aan en waarom?



WONING - PLATTEGROND

+/- invullen

toelichting

Bad
kamer

Berging

Slaapkamer

Woonkamer

Keuken

Bad
kamer

Berging

Slaapkamer
1

Slaapkamer
2

Woonkamer

Keuken

Bad
kamer

Berging

Woonkamer 
Keuken

Slaapkamer

+/- invullen

+/- invullen

€590,- per maand €450,- per maand

€650,- per maand

Welke indeling spreekt u het meest aan en waarom?



WONING - AFMETING KEUKEN

toelichting

Waar gebruikt u uw keuken voornamelijk voor?

Voorkeur voor meer bergruimte of meer werkruimte?



Resultaten woonwensenonderzoek

M/V Mobiliteit Geb. Jaar Leeftijd Versie Overig Appartement Datum
1 V Rollator 1920 98 1 Slechtziend Oranjelaan, tuinzijde 18-12-2018
2 V Met stok 1931 87 1 Links verlamd, praat moeilijk, samenwonend Oranjelaan, straatzijde 18-12-2018
3 M Goed 1930 88 1 Mantelzorger, samenwonend Oranjelaan, straatzijde 18-12-2018
4 V Goed 1939 79 2 - Oranjelaan, tuinzijde 18-12-2018
5 V Goed 1942 76 2 COPD, heeft hiervoor aan de Bredeweg gewoond Oranjelaan, straatzijde 18-12-2018
6 V Goed 1935 83 2 Rugproblemen, veel pijn Oranjelaan, straatzijde 18-12-2018
7 V Rolstoel 1934 84 3 Was wijkverpleegster Oranjelaan, straatzijde 18-12-2018
8 V Rollator 1932 86 3 - Oranjelaan, tuinzijde 18-12-2018
9 V Goed 1935 83 1 Rollator voor lange afstanden, COPD Bredeweg, tuinzijde 19-12-2018

10 V Rollator 1923 95 1 Warrig (dementie?), scootmobiel, hulp aanwezig Oranjelaan, tuinzijde 19-12-2018
11 V Rollator 1935 83 2 Samenwonend, warrig Oranjelaan, tuinzijde 19-12-2018
12 M Goed 1930 88 2 Samenwonend, tot 4 jaar geleden als architect gewerkt Oranjelaan, tuinzijde 19-12-2018
13 M Rollator 1923 95 2 Dochter aanwezig, weinig interesse Bredeweg, straatzijde 19-12-2018
14 M Goed 1944 74 3 Veel bezig, veel activiteiten op zorgboerderij, scootmobiel Oranjelaan, straatzijde 19-12-2018
15 M Rollator 1928 90 1 Loopt wat moeizaam, buiten woning met rollator Oranjelaan, tuinzijde 20-12-2018
16 M Goed 1935 83 2 Ook gesproken tijdens interviews Oranjelaan, tuinzijde 20-12-2018
17 V Met stok 1931 87 2 - Oranjelaan, straatzijde 20-12-2018
18 M Rollator 1926 92 3 Voor langere afstanden gebruikt meneer een rollator Oranjelaan, tuinzijde 20-12-2018
19 V Bedlegerig Geen interesse om mee te werken, vragen over sloop Bredeweg, tuinzijde 20-12-2018

86
39%
61%

Mobiliteit:
Rolstoel 1 6 %
Rollator 7 39 %
Stok 2 11 %
Goed 8 44 %

Gemiddelde leeftijd respondenten
Percentage man
Percentage vrouw

Mobiliteit

Rolstoel Rollator Stok Goed
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Indeling gang Collectief of individueel?

+ - + - + - + - Ind. Coll. Anders

1 1 1 1

De gang is toch de plek om een praatje te maken, 
daarom leuk om hier wat dingen van jezelf op te 
hangen. Heb je toch wat om over te praten. Het 
collectief oppakken is ook goed, maar dan wel met 
innitiatief vanuit Domus. 

1 1 1 Innitiatief vanuit Domus in geval van collectief

2 1 2 1 Innitiatief vanuit Domus 

3 1

Een zitje op de gang is wel gezellig, het is toch de 
plek waar je mensen tegenkomt he? En dan kun je 
even rustig een praatje maken. Ik denk dat vooral 
mensen die alleen zijn hier behoefte aan hebben. 

3 1

Innitiatief vanuit Domus 

4 1 1 1

Is lastig met schoonmaken, daarom liever geen 
spullen op de gang, al is een plant wel leuk. De foto 
op de wand vindt ik wel heel mooi. Wel moet er 
gelet worden op een goede akoestiek, dat hebben ze 
hier nu ook met die grote schilderijen, dat is veel 
beter zo. 

4 1

Liever niets

5 1 1
Mooie rustige indeling van de gang (B), ik heb liever 
niet dat iedereen zelf zijn spullen op de gang gaat 
zetten, dan wordt het maar een rommeltje.

5 1

Liever niets

6 1 1

Een zitje op de gang vind ik wel gezellig, maar dat 
moet Domus dan neerzetten. Dat iedereen maar zijn 
eigen spulletjes neer gaat zetten vind ik rommelig, 
dus dat moeten ze niet doen. 

6 1

Ik wil wel meedenken, maar ga niet het innitiatief 
nemen

7 1 Dat groen is wel mooi, lekker rustig. Het moet geen 
chaos worden

7 1 Wil wel meedenken, maar dan moet Domus het 
innitiatief nemen

8 1 Zo'n gezamelijk zitje op de gang vindt ik wel wat 
hebben. Heeft wel iets gezelligs. 

8 1 Wel meedenken, maar dan innitiatief vanuit Domus

9 1 Zo'n zitje is wel gezellig, anders is het zo kaal. 9 1 Dat mag Domus zelf bedenken

10 1

Ik heb zelf ook vaak wat hangen, maar dan hoor ik 
steeds dat ik het weg moet halen. Dat is toch 
jammer. Ik vind het juist leuk, dan heb je weer een 
aanspreek puntje he? 

10 1

11 1 11 1

12 1 Mensen mogen zelf weten wat ze doen, zolang ze 
het maar netjes houden

12 1

13 1 Zitje op de gang is wel fijn 13 1 Niet meedenken

14 1 1

Zitje oogt wel gezellig, ik weet niet of ik er ga zitten, 
maar staat wel leuk. Er moet wel rekening gehouden 
worden met de doorgang voor een scootmobiel 
enzo, daarom misschien maar niet iedereen zijn 
eigen spulletjes, dan kan het heel onhandig worden. 

14 1

Door Domus, dan blijft het georganiseerd. Ook letten 
op brandveiligheid!

15 1 1

De bomen vind ik erg donker, de gang met het zitje 
en die planten vind ik wel leuk. Het mogen natuurlijk 
ook gewoon nepplanten zijn. 

15 1

Domus
16 1 16 1 Centraal regelen is beter

17 1
Ik vind het niet lelijk als mensen er wat neer zetten, 
maar nu wordt er nog wel eens wat gestolen, en dat 
is wel jammer he?

17 1

18 1
Dat beeld met die bomen vind ik wel mooi en lekker 
rustig. Echte planten is wel mooi, maar die hebben 
wel veel onderhoud nodig he?

18 1
Door Domus laten organiseren

totaal 5 4 4 1 0 1 10 1 Totaal 5 6 8
% 28 22 22 6 0 6 56 6 % 28 33 44

Conclusie
Een kleine meerderheid geeft een voorkeur voor optie D, dit is de optie met planten en een 
bankje. Met name het bankje wordt aangehaald als prettig. Optie A, waarbij mensen zelf 
kunnen bedenken wat bij de deur komt te staan heeft zowel positieve als negatieve 
reacties. Als negatief wordt veelal aangegeven dat het rommelig kan worden, als positief 
dat het onderwerp van gesprek kan geven. Tussenweg kan zijn om een meubel te 
ontwerpen waarin persoonlijke spullen gezet kunnen worden. 

A B C D



Indeling gang Collectief of individueel?

+ - + - + - + - Ind. Coll. Anders

1 1 1 1

De gang is toch de plek om een praatje te maken, 
daarom leuk om hier wat dingen van jezelf op te 
hangen. Heb je toch wat om over te praten. Het 
collectief oppakken is ook goed, maar dan wel met 
innitiatief vanuit Domus. 

1 1 1 Innitiatief vanuit Domus in geval van collectief

2 1 2 1 Innitiatief vanuit Domus 

3 1

Een zitje op de gang is wel gezellig, het is toch de 
plek waar je mensen tegenkomt he? En dan kun je 
even rustig een praatje maken. Ik denk dat vooral 
mensen die alleen zijn hier behoefte aan hebben. 

3 1

Innitiatief vanuit Domus 

4 1 1 1

Is lastig met schoonmaken, daarom liever geen 
spullen op de gang, al is een plant wel leuk. De foto 
op de wand vindt ik wel heel mooi. Wel moet er 
gelet worden op een goede akoestiek, dat hebben ze 
hier nu ook met die grote schilderijen, dat is veel 
beter zo. 

4 1

Liever niets

5 1 1
Mooie rustige indeling van de gang (B), ik heb liever 
niet dat iedereen zelf zijn spullen op de gang gaat 
zetten, dan wordt het maar een rommeltje.

5 1

Liever niets

6 1 1

Een zitje op de gang vind ik wel gezellig, maar dat 
moet Domus dan neerzetten. Dat iedereen maar zijn 
eigen spulletjes neer gaat zetten vind ik rommelig, 
dus dat moeten ze niet doen. 

6 1

Ik wil wel meedenken, maar ga niet het innitiatief 
nemen

7 1 Dat groen is wel mooi, lekker rustig. Het moet geen 
chaos worden

7 1 Wil wel meedenken, maar dan moet Domus het 
innitiatief nemen

8 1 Zo'n gezamelijk zitje op de gang vindt ik wel wat 
hebben. Heeft wel iets gezelligs. 

8 1 Wel meedenken, maar dan innitiatief vanuit Domus

9 1 Zo'n zitje is wel gezellig, anders is het zo kaal. 9 1 Dat mag Domus zelf bedenken

10 1

Ik heb zelf ook vaak wat hangen, maar dan hoor ik 
steeds dat ik het weg moet halen. Dat is toch 
jammer. Ik vind het juist leuk, dan heb je weer een 
aanspreek puntje he? 

10 1

11 1 11 1

12 1 Mensen mogen zelf weten wat ze doen, zolang ze 
het maar netjes houden

12 1

13 1 Zitje op de gang is wel fijn 13 1 Niet meedenken

14 1 1

Zitje oogt wel gezellig, ik weet niet of ik er ga zitten, 
maar staat wel leuk. Er moet wel rekening gehouden 
worden met de doorgang voor een scootmobiel 
enzo, daarom misschien maar niet iedereen zijn 
eigen spulletjes, dan kan het heel onhandig worden. 

14 1

Door Domus, dan blijft het georganiseerd. Ook letten 
op brandveiligheid!

15 1 1

De bomen vind ik erg donker, de gang met het zitje 
en die planten vind ik wel leuk. Het mogen natuurlijk 
ook gewoon nepplanten zijn. 

15 1

Domus
16 1 16 1 Centraal regelen is beter

17 1
Ik vind het niet lelijk als mensen er wat neer zetten, 
maar nu wordt er nog wel eens wat gestolen, en dat 
is wel jammer he?

17 1

18 1
Dat beeld met die bomen vind ik wel mooi en lekker 
rustig. Echte planten is wel mooi, maar die hebben 
wel veel onderhoud nodig he?

18 1
Door Domus laten organiseren

totaal 5 4 4 1 0 1 10 1 Totaal 5 6 8
% 28 22 22 6 0 6 56 6 % 28 33 44

Conclusie
Een kleine meerderheid geeft een voorkeur voor optie D, dit is de optie met planten en een 
bankje. Met name het bankje wordt aangehaald als prettig. Optie A, waarbij mensen zelf 
kunnen bedenken wat bij de deur komt te staan heeft zowel positieve als negatieve 
reacties. Als negatief wordt veelal aangegeven dat het rommelig kan worden, als positief 
dat het onderwerp van gesprek kan geven. Tussenweg kan zijn om een meubel te 
ontwerpen waarin persoonlijke spullen gezet kunnen worden. 

A B C D

Indeling gang Collectief of individueel?

+ - + - + - + - Ind. Coll. Anders

1 1 1 1

De gang is toch de plek om een praatje te maken, 
daarom leuk om hier wat dingen van jezelf op te 
hangen. Heb je toch wat om over te praten. Het 
collectief oppakken is ook goed, maar dan wel met 
innitiatief vanuit Domus. 

1 1 1 Innitiatief vanuit Domus in geval van collectief

2 1 2 1 Innitiatief vanuit Domus 

3 1

Een zitje op de gang is wel gezellig, het is toch de 
plek waar je mensen tegenkomt he? En dan kun je 
even rustig een praatje maken. Ik denk dat vooral 
mensen die alleen zijn hier behoefte aan hebben. 

3 1

Innitiatief vanuit Domus 

4 1 1 1

Is lastig met schoonmaken, daarom liever geen 
spullen op de gang, al is een plant wel leuk. De foto 
op de wand vindt ik wel heel mooi. Wel moet er 
gelet worden op een goede akoestiek, dat hebben ze 
hier nu ook met die grote schilderijen, dat is veel 
beter zo. 

4 1

Liever niets

5 1 1
Mooie rustige indeling van de gang (B), ik heb liever 
niet dat iedereen zelf zijn spullen op de gang gaat 
zetten, dan wordt het maar een rommeltje.

5 1

Liever niets

6 1 1

Een zitje op de gang vind ik wel gezellig, maar dat 
moet Domus dan neerzetten. Dat iedereen maar zijn 
eigen spulletjes neer gaat zetten vind ik rommelig, 
dus dat moeten ze niet doen. 

6 1

Ik wil wel meedenken, maar ga niet het innitiatief 
nemen

7 1 Dat groen is wel mooi, lekker rustig. Het moet geen 
chaos worden

7 1 Wil wel meedenken, maar dan moet Domus het 
innitiatief nemen

8 1 Zo'n gezamelijk zitje op de gang vindt ik wel wat 
hebben. Heeft wel iets gezelligs. 

8 1 Wel meedenken, maar dan innitiatief vanuit Domus

9 1 Zo'n zitje is wel gezellig, anders is het zo kaal. 9 1 Dat mag Domus zelf bedenken

10 1

Ik heb zelf ook vaak wat hangen, maar dan hoor ik 
steeds dat ik het weg moet halen. Dat is toch 
jammer. Ik vind het juist leuk, dan heb je weer een 
aanspreek puntje he? 

10 1

11 1 11 1

12 1 Mensen mogen zelf weten wat ze doen, zolang ze 
het maar netjes houden

12 1

13 1 Zitje op de gang is wel fijn 13 1 Niet meedenken

14 1 1

Zitje oogt wel gezellig, ik weet niet of ik er ga zitten, 
maar staat wel leuk. Er moet wel rekening gehouden 
worden met de doorgang voor een scootmobiel 
enzo, daarom misschien maar niet iedereen zijn 
eigen spulletjes, dan kan het heel onhandig worden. 

14 1

Door Domus, dan blijft het georganiseerd. Ook letten 
op brandveiligheid!

15 1 1

De bomen vind ik erg donker, de gang met het zitje 
en die planten vind ik wel leuk. Het mogen natuurlijk 
ook gewoon nepplanten zijn. 

15 1

Domus
16 1 16 1 Centraal regelen is beter

17 1
Ik vind het niet lelijk als mensen er wat neer zetten, 
maar nu wordt er nog wel eens wat gestolen, en dat 
is wel jammer he?

17 1

18 1
Dat beeld met die bomen vind ik wel mooi en lekker 
rustig. Echte planten is wel mooi, maar die hebben 
wel veel onderhoud nodig he?

18 1
Door Domus laten organiseren

totaal 5 4 4 1 0 1 10 1 Totaal 5 6 8
% 28 22 22 6 0 6 56 6 % 28 33 44

Conclusie
Een kleine meerderheid geeft een voorkeur voor optie D, dit is de optie met planten en een 
bankje. Met name het bankje wordt aangehaald als prettig. Optie A, waarbij mensen zelf 
kunnen bedenken wat bij de deur komt te staan heeft zowel positieve als negatieve 
reacties. Als negatief wordt veelal aangegeven dat het rommelig kan worden, als positief 
dat het onderwerp van gesprek kan geven. Tussenweg kan zijn om een meubel te 
ontwerpen waarin persoonlijke spullen gezet kunnen worden. 

A B C D



Prijsverschil groot Prijsverschil klein
€60 verschil tussen app. €10 verschil tussen app.

+ - + - + - + - + - + -

1 1 1
Bergruimte bij het appartement is fijn, prijs maakt 
niet uit voor voorkeur type appartement. Studio (A) 
alleen als het moet

1 1 1

2 1 1 1
Die extra slaapkamer is fijn voor als er logees zijn, 
€60 euro per maand voor de logeerkamer is toch 
wel veel

2 1 1

3 1
Wij zijn met zijn tweeën, dus dan is een studio niet 
wenselijk. 1 slaapkamer is het beste, anders heb je 
alleen maar een kamer waar je rommel in zet. 

3 1

4 1 1
Vooral als kinderen verder weg wonen is het fijn om 
een logeer kamer te hebben. 

4 1 1

5 1 1
Prijsverschil te groot voor de extra kamer, dan liever 
1 slaapkamer

5 1 1 Handig voor de logees, berging bij de woning is fijn

6 1 1
In mijn woonkamer slapen wil ik echt niet, dan voel 
ik mij echt een oude tante

6 1 1 Nu heb ik ook 1 slaapkamer, dat is wel goed zo

7 1
Ik heb toch geen familie die blijft slapen, dus 1 
slaapkamer is meer dan genoeg. Het prijsverschil 
maakt eigenlijk niks uit. 

7 1

8 1
Een hobbykamer is wel fijn, ik mag graag kleding 
maken enzo, en schilderen. Dat moet ik nu steeds 
opruimen. De prijs maakt geen verschil

8 1

9 1 9 1
10 1 10 1 Fijn om een logeerkamer te hebben
11 1 1 11 1 1

12 1

Een logeerkamer is wel mooi, maar om daar nu 
speciaal een extra kamer voor te hebben… een 
collectieve logeerkamer is dan een betere optie. Ik 
zou wel graag de extra kamer als kantoortje 
gebruiken of iets…  

12 1

13 1 Heb ik hier ook, en dat is goed zo 13 1

14 1 Zolang ik huurtoeslag krijg wil ik het nog wel betalen 14 1

Een extra kamer is wel fijn, voor mijn hobbies. Wel 
jammer dat er geen halletje of iets is, ik zet daar nu 
mijn scootmobiel neer en dat is wel fijn. 

15 1 1
Ik vind de kamer wel erg smal, dat lijkt me niet zo 
gezellig. Ook met dat licht van maar 1 kant, dan 
wordt alles zo donker he?
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17 1
één kamer is genoeg, er is wel maar weinig 
bergruimte

17 1
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totaal 0 9 11 0 6 1 Totaal 0 9 9 0 8 0

% 0 50 61 0 33 6 % 0 50 50 0 44 0
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Studio Twee kamers Drie kamers
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maakt relatief weinig verschil. Veelal wordt aangegeven dat 1 
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Samenwonenden geven vaker voorkeur voor de extra kamer dan 
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behoefte aan een extra kamer te verlagen. 
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Technologie

+ - + - + - + -

1 1 1

A: Zonwering elektrisch is wel fijn, maar zelf 
bedienen is niet erg B: De alarmknop werkt ook heel 
fijn, dus dat hoeft niet. C: Hebben we hier nu ook al 
een beetje, het licht op de gang gaat automatisch 
aan, waardoor je niet zelf een lampje hoeft aan te 
doen. D: Ik heb geen mobiel, dus dat is niet handig 

2 1
Dat de zonwering electrisch gaat is wel fijn, maar 
automatisch hoeft niet van mij. Soms wil je de zon 
juist binnen hebben.

3 1 1 1

A: zonwering is niet nodig, die kun je beter zelf 
bedienen. B: valsensoren zijn vooral bij alleenstaande 
mensen wel fijn, die knop heb je niet altijd om he? C: 
plintverlichting is wel leuk, maar niet nodig. D: dat 
slimme slot zou een goed alternatief zijn voor de 
sleutelkistjes, die zijn namelijk niet veilig. 

4 1 1

A: Is afhankelijk van waar je woont, of er veel zon op 
de gevel komt. B: Vindt ik belangrijk, zeker voor 
mensen die alleen zijn. Op dit moment duurt het 
soms heel lang voordat er daadwerkelijk iemand 
komt nadat je op het alarm hebt gedrukt. C: Hebben 
we hier eigenlijk ook al, het licht op de gang gaat aan 
wanneer je op de gang loopt, en dat is heel fijn. D: 
Lijkt mij niet handig 

5 1 1 1

A: Zonwering lijkt mij wel handig, het wordt nu vaak 
te warm in mijn woning. B: Valsensoren vindt ik heel 
belangrijk, die geven mensen die alleen zijn toch 
meer rust, een alarm is ook niet altijd te bereiken. C: 
Plintverlichting is wel handig, maar dat hebben we 
hier ook al met het licht op de gang die automatisch 
aangaat. D: De deur open kunnen doen met de 
telefoon lijkt mij niet handig. 

6 Lijkt mij allemaal niet nodig, ik heb geeneens een 
mobiele telefoon, dus dat is helemaal niet handig. 

7

Technologie boeit mij niet zo, ik heb ook geen 
smartphone, dus dat zegt genoeg. De automatische 
zonwering kan nog, maar de rest lijkt mij niet nodig.

8 1

Het klinkt allemaal wel mooi, maar die 
plintverlichting wil ik zelf ook wel hebben! Nu heb ik 
een alarmeringknop, maar die is eigenlijk helemaal 
niet handig, als er iets in de badkamer of slaapkamer 
gebeurt moet ik naar de woonkamer om het te 
kunnen melden, dat kan natuurlijk niet altijd. 

9 1 1

Ik vind het allemaal wel mooi, maar die valbeveiliging 
vind ik eigenlijk wel belangrijk, vooral voor mensen 
die alleen zijn. Dat alarm heb je niet altijd bij je he? 
En soms kun je er niet meteen bij als je gevallen bent, 
dan is zo'n automatische melding wel fijn, ook voor 
wat meer rust in je hoofd. Dat zorgmedewerkers het 
slot kunnen openen zonder sleutel vind ik ook heel 
fijn, die sleutelkastjes zijn toch heel gevoelig, dat vind 
ik geen fijn idee dat die sleutel daar zo voor het 
oppakken ligt. 

10 1

Gelukkig ben ik niet zo vaak lang alleen, dus ik zal 
nooit lang op de grond liggen als ik gevallen ben. 
Maar niet iedereen heeft dat he? Dat slimme slot 
vind ik maar niks, kunnen ze dan niet makkelijker 
naar binnen komen?

11 Geen interesse in technologie

12 1 1 1

A: Zonwering verplicht mensen tot iets, ik zou eerder 
zonwerend glas toe passen. B: Die valbeveiliging lijkt 
mij een hele goede, vooral voor mensen die hier 
alleen wonen (en dat zijn hier best veel mensen), 
moet het wel op het volle oppervlak werken, en niet 
alleen op een klein vlakje. C: plitverlichting lijkt mij 
ook wel handig, maar is meer een luxe. D: Een slim 
slot lijkt mij nog kwetsbaarder dan een sleutelkastje.

13 1 Huidige sleutelkastjes zijn niet veilig, dit kan een 
goed alternatief zijn

14 1

De sleutelkastjes die wij nu hebben is niks, dit kan 
misschien wel werken. Het zou in ieder geval fijn zijn 
als er een alternatief is. De plintverlichting is wel 
handig, maar ik vind het geen must. 

15 1

Technologie is misschien moeilijk voor mensen die 
niks met IT kunnen, en die wonen hier nogal wat he? 
Ik ben zelf ook niet handig. Maar een alternatief voor 
het sleutelkastje vind ik wel heel goed, die dingen zijn 
namelijk niet veilig. 

16 1 1
Ik vind de valsensoren wel belangrijk, en dat slimme 
slot lijkt mij ook heel handig voor de zorg

17 1

Ik woon op het Zuiden, en het kan echt heel warm 
worden. Automatische zonwering is dan toch wel 
fijn, ook als je dan even niet thuis bent gaat dat 
automatisch naar beneden?

18 1

De valsensor is wel handig he? Vooral om kenbaar te 
maken dat er iets gebeurd is. Nu hangt de speaker 
van het alarm in de woonkamer, en dat is eigenlijk 
helemaal niet handig. 

totaal 2 3 8 0 2 0 6 4
% 11 17 44 0 11 0 33 22

Conclusie

A B C D

Er wordt positief gereageerd op de verschillende technologie opties. Voornamelijk de 
valsensoren en het slimme slot worden als meest belangrijk aangegeven. Hierbij moet gelet 
worden dat dit voornamelijk komt uit onvrede met huidige oplossingen, het is dus vooral 
een wens voor een alternatief voor de alarmknop en het sleutelkastje. De plintverlichting 
wordt voornamelijk als luxe gezien, meerdere bewoners geven aan dat aan de Oranjelaan 
de lamp op de centrale gang aangaat wanneer iemand loopt, waardoor de gang in de 
woning ook een beetje verlicht wordt, dit wordt als fijn ervaren. De zonwering wordt vooral 
gekozen door bewoners die de gevel op het zuiden hebben.  

Technologie
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oed genoeg, kookt niet. Heeft 1 pitje voor af en toe een ei koken of een soepje. Heeft w
el een oventje. Slechtziendheid speelt hierbij een rol. 4 kastjes geeft genoeg 

ruim
te

23
M

eer bergruim
te is fijner, ik kook altijd zelf, dus dan heb je w

el w
at w

erkruim
te nodig. N

u is de kookplaat w
at lager dan het aanrecht, en dat is w

el fijn om
 goed in de 

pannen te kunnen kijken. Kookplaat in het aanrecht laat niet genoeg ruim
te over om

 nog spullen kw
ijt te kunnen op het aanrecht.

4
N

u zelf extra kastjes en kookplaat laten installeren, m
ogen w

ij dat eigenlijk doen? Iets anders installeren?
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Wat kan Domus verbeteren? Wat kan beter aan de huidige woning?
1 Tevreden
2 Tevreden
3 Wij zijn heel tevreden Het balkon is nu best klein, daar kunnen we niet met visite zitten. 

4
Ramen lappen lukt ons zelf niet, en de hulp moet er teveel tijd aan 
besteden (en krijgt niet zoveel tijd). Kan dit niet collectief gedaan 
worden? Daarnaast, is het mogelijk om de mv collectief te laten 
reinigen? Mogen wij zelf extra kasten in de keuken plaatsen?

5

Goed dat Domus de bewoners om de mening vraagt bij het 
ontwikkelen van een nieuw plan. Wat ze beter kunnen doen is 
misschien het collectief reinigen van de mechanische ventilatie, ik heb 
namelijk COPD en schone lucht is heel belangrijk, maar ik kan het zelf 
niet schoonmaken. 

6
Ik ben heel tevreden hier, niks aan te merken Alles wordt nu nat in de badkamer als je gaat douchen, dat is echt heel 

onhandig. Een drempel is natuurlijk geen oplossing, maar hoe kan dit wel 
opgelost worden?

7

Ramen lappen is moeilijk en ze zijn daardoor heel vies, kan dat 
collectief opgepakt worden? Ook het doorspoelen van doucheputjes is 
heel belangrijk, doordat je in een woongebouw zit kan het zijn dat de 
verstopping veel lager zit dan in je eigen woning. 

In de badkamer is het moeilijk om het netjes te houden, daar wordt alles 
nat. De badkamer is wel belangrijk, dat er genoeg ruimte is om met de 
rolstoel te draaien en om hulp te krijgen. Het beste kan er vooraf een 
douchestoel gemonteerd worden, dan heeft iedereen hetzelfde. Dat is wel 
fijn voor de zorg die komt helpen. Het balkon mag groter zijn. Nu wel heel 
blij met de hal, daar kun je mooi je jas kwijt zonder dat deze in het zicht 
hangt. 

8 Ik weet niet goed bij wie ik moet zijn om iets te melden, ik meld soms 
iets bij de receptie, maar dat gaat ook niet altijd goed. 

Badkamer mist bergruimte, in de berging staat ook de cv en mv, dus zit al 
snel vol. In de badkamer wordt alles nat, dat is erg onhandig. Het water 
loopt niet goed weg. 

9
Ik ben pas 1,5 jaar geleden aan de Bredeweg komen wonen, waarom 
hebben ze toen niet al verteld dat er wat ging gebeuren? Dat wisten ze 
toen echt al wel.

10 Via de receptie doorgegeven dat de buitenverlichting stuk is, maar dat 
heeft heel lang geduurd voordat er echt iets mee gebeurde. 1 lift is eigenlijk veel te weinig voor zo'n woongebouw, hij is altijd bezet.

11 Tevreden

12

Tussendeel van de ramen is eigenlijk niet te wassen, misschien toch 
een glazenwasser op zetten? 

Nu is het storend om geen appart toilet te hebben. Het balkon heeft zicht 
op een blinde muur, niet echt interessant om daar te gaan zitten. De 
vloerbedekking in de gang is voor het mooie net iets te donker, hier zie je 
toch weer vanalles op. Op de hogere verdiepingen heb je dit probleem veel 
minder. 

13

Ben hier 4 jaar geleden komen wonen (Bredeweg), waarom toen niet 
al gezegd dat het gesloopt ging worden? In communicatie komt het 
over alsof er niet genoeg rekening wordt gehouden met de mensen 
waar ze tegen praten. Regeltjes lijken voor te gaan aan de mensen die 
er daadwerkelijk wonen. Nu merk je een groot verschil tussen 
communicatie tussen Proteion en Domus (lijken ook niet op 1 lijn te 
liggen), Proteion is meer doelgroep gericht. Geld lijkt belangrijker dan 
menselijkheid. Ik krijg het idee dat nu mensen voorrang hebben bij de 
Oranjelaan die nog makkelijk 2 keer kunnen verhuizen, en nu blijf ik 
hier achter. 

14

Over het algemeen tevreden. Ik heb gehoord dat wonen zuid van de 
zomer mobiele airco's tegen een kleine vergoeding verhuurde, 
misschien een goed idee als het weer zo warm wordt?

15

De spreekknop bij de intercom doet het niet, heel vreemd, ik hoor er 
meer mensen over hier. En dat terwijl het hiervoor altijd gewerkt 
heeft. 

Ik vind dat er te weinig bergruimte is, mogelijk meer bergruimte beneden? 
De woningen zijn zo donker, want ze krijgen maar van 1 kant licht. 
Persoonlijk vind ik 1 slaapkamer erg weinig voor 2 mensen, alleen is wel 
goed. 

16 Ik vind dat Domus het goed doet

17

De screens zijn al een hele poos kapot. Er is al eens iemand voor 
gekomen, maar die heeft het toen niet gemaakt. Ik kreeg alleen te 
horen dat als ik een automatische wil, dat ik er dan voor moet betalen. 
Maar ik wil geen elektrische, ik wil gewoon dat die screens gemaakt 
worden. 

18

De lamp op de gang gaat 's avonds uit, dat is toch niet handig? Is dit 
veranderd? Ik vind ook dat de ramen moeilijk te lappen zijn, kan dat 
door een glazenwasser gedaan worden? Ik zou Domus advies geven 
om te kiezen voor wat meer kwaliteit, dan heb je er later ook minder 
onderhoud aan. De hal is erg donker.

19

2 jaar geleden hier komen wonen, waarom toen niet verteld dat het 
maar tijdelijk was? Het is zo warm in de appartementen, ze heeft het 
idee dat ze hier alleen maar zieker is geworden. Nu is er ook weinig 
duidelijkheid wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren? Wat als ze 31 
maart geen nieuw appartement heeft gevonden? Voorkeur om meer 
informatie via brief te krijgen, mevrouw is heel kortademig en het is 
beter als ze de brief af en toe weg kan leggen om weer op adem te 
komen. Ze kan zelf niet makkelijk naar beneden om informatie te 
krijgen. Geen interesse om verder aan dit onderzoek mee te werken.

Wat kan Domus verbeteren? Wat kan beter aan de huidige woning?
1 Tevreden
2 Tevreden
3 Wij zijn heel tevreden Het balkon is nu best klein, daar kunnen we niet met visite zitten. 

4
Ramen lappen lukt ons zelf niet, en de hulp moet er teveel tijd aan 
besteden (en krijgt niet zoveel tijd). Kan dit niet collectief gedaan 
worden? Daarnaast, is het mogelijk om de mv collectief te laten 
reinigen? Mogen wij zelf extra kasten in de keuken plaatsen?

5

Goed dat Domus de bewoners om de mening vraagt bij het 
ontwikkelen van een nieuw plan. Wat ze beter kunnen doen is 
misschien het collectief reinigen van de mechanische ventilatie, ik heb 
namelijk COPD en schone lucht is heel belangrijk, maar ik kan het zelf 
niet schoonmaken. 

6
Ik ben heel tevreden hier, niks aan te merken Alles wordt nu nat in de badkamer als je gaat douchen, dat is echt heel 

onhandig. Een drempel is natuurlijk geen oplossing, maar hoe kan dit wel 
opgelost worden?

7

Ramen lappen is moeilijk en ze zijn daardoor heel vies, kan dat 
collectief opgepakt worden? Ook het doorspoelen van doucheputjes is 
heel belangrijk, doordat je in een woongebouw zit kan het zijn dat de 
verstopping veel lager zit dan in je eigen woning. 

In de badkamer is het moeilijk om het netjes te houden, daar wordt alles 
nat. De badkamer is wel belangrijk, dat er genoeg ruimte is om met de 
rolstoel te draaien en om hulp te krijgen. Het beste kan er vooraf een 
douchestoel gemonteerd worden, dan heeft iedereen hetzelfde. Dat is wel 
fijn voor de zorg die komt helpen. Het balkon mag groter zijn. Nu wel heel 
blij met de hal, daar kun je mooi je jas kwijt zonder dat deze in het zicht 
hangt. 

8 Ik weet niet goed bij wie ik moet zijn om iets te melden, ik meld soms 
iets bij de receptie, maar dat gaat ook niet altijd goed. 

Badkamer mist bergruimte, in de berging staat ook de cv en mv, dus zit al 
snel vol. In de badkamer wordt alles nat, dat is erg onhandig. Het water 
loopt niet goed weg. 

9
Ik ben pas 1,5 jaar geleden aan de Bredeweg komen wonen, waarom 
hebben ze toen niet al verteld dat er wat ging gebeuren? Dat wisten ze 
toen echt al wel.

10 Via de receptie doorgegeven dat de buitenverlichting stuk is, maar dat 
heeft heel lang geduurd voordat er echt iets mee gebeurde. 1 lift is eigenlijk veel te weinig voor zo'n woongebouw, hij is altijd bezet.

11 Tevreden

12

Tussendeel van de ramen is eigenlijk niet te wassen, misschien toch 
een glazenwasser op zetten? 

Nu is het storend om geen appart toilet te hebben. Het balkon heeft zicht 
op een blinde muur, niet echt interessant om daar te gaan zitten. De 
vloerbedekking in de gang is voor het mooie net iets te donker, hier zie je 
toch weer vanalles op. Op de hogere verdiepingen heb je dit probleem veel 
minder. 

13

Ben hier 4 jaar geleden komen wonen (Bredeweg), waarom toen niet 
al gezegd dat het gesloopt ging worden? In communicatie komt het 
over alsof er niet genoeg rekening wordt gehouden met de mensen 
waar ze tegen praten. Regeltjes lijken voor te gaan aan de mensen die 
er daadwerkelijk wonen. Nu merk je een groot verschil tussen 
communicatie tussen Proteion en Domus (lijken ook niet op 1 lijn te 
liggen), Proteion is meer doelgroep gericht. Geld lijkt belangrijker dan 
menselijkheid. Ik krijg het idee dat nu mensen voorrang hebben bij de 
Oranjelaan die nog makkelijk 2 keer kunnen verhuizen, en nu blijf ik 
hier achter. 

14

Over het algemeen tevreden. Ik heb gehoord dat wonen zuid van de 
zomer mobiele airco's tegen een kleine vergoeding verhuurde, 
misschien een goed idee als het weer zo warm wordt?

15

De spreekknop bij de intercom doet het niet, heel vreemd, ik hoor er 
meer mensen over hier. En dat terwijl het hiervoor altijd gewerkt 
heeft. 

Ik vind dat er te weinig bergruimte is, mogelijk meer bergruimte beneden? 
De woningen zijn zo donker, want ze krijgen maar van 1 kant licht. 
Persoonlijk vind ik 1 slaapkamer erg weinig voor 2 mensen, alleen is wel 
goed. 

16 Ik vind dat Domus het goed doet

17

De screens zijn al een hele poos kapot. Er is al eens iemand voor 
gekomen, maar die heeft het toen niet gemaakt. Ik kreeg alleen te 
horen dat als ik een automatische wil, dat ik er dan voor moet betalen. 
Maar ik wil geen elektrische, ik wil gewoon dat die screens gemaakt 
worden. 

18

De lamp op de gang gaat 's avonds uit, dat is toch niet handig? Is dit 
veranderd? Ik vind ook dat de ramen moeilijk te lappen zijn, kan dat 
door een glazenwasser gedaan worden? Ik zou Domus advies geven 
om te kiezen voor wat meer kwaliteit, dan heb je er later ook minder 
onderhoud aan. De hal is erg donker.

19

2 jaar geleden hier komen wonen, waarom toen niet verteld dat het 
maar tijdelijk was? Het is zo warm in de appartementen, ze heeft het 
idee dat ze hier alleen maar zieker is geworden. Nu is er ook weinig 
duidelijkheid wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren? Wat als ze 31 
maart geen nieuw appartement heeft gevonden? Voorkeur om meer 
informatie via brief te krijgen, mevrouw is heel kortademig en het is 
beter als ze de brief af en toe weg kan leggen om weer op adem te 
komen. Ze kan zelf niet makkelijk naar beneden om informatie te 
krijgen. Geen interesse om verder aan dit onderzoek mee te werken.

Wat kan Domus verbeteren? Wat kan beter aan de huidige woning?
1 Tevreden
2 Tevreden
3 Wij zijn heel tevreden Het balkon is nu best klein, daar kunnen we niet met visite zitten. 

4
Ramen lappen lukt ons zelf niet, en de hulp moet er teveel tijd aan 
besteden (en krijgt niet zoveel tijd). Kan dit niet collectief gedaan 
worden? Daarnaast, is het mogelijk om de mv collectief te laten 
reinigen? Mogen wij zelf extra kasten in de keuken plaatsen?

5

Goed dat Domus de bewoners om de mening vraagt bij het 
ontwikkelen van een nieuw plan. Wat ze beter kunnen doen is 
misschien het collectief reinigen van de mechanische ventilatie, ik heb 
namelijk COPD en schone lucht is heel belangrijk, maar ik kan het zelf 
niet schoonmaken. 

6
Ik ben heel tevreden hier, niks aan te merken Alles wordt nu nat in de badkamer als je gaat douchen, dat is echt heel 

onhandig. Een drempel is natuurlijk geen oplossing, maar hoe kan dit wel 
opgelost worden?

7

Ramen lappen is moeilijk en ze zijn daardoor heel vies, kan dat 
collectief opgepakt worden? Ook het doorspoelen van doucheputjes is 
heel belangrijk, doordat je in een woongebouw zit kan het zijn dat de 
verstopping veel lager zit dan in je eigen woning. 

In de badkamer is het moeilijk om het netjes te houden, daar wordt alles 
nat. De badkamer is wel belangrijk, dat er genoeg ruimte is om met de 
rolstoel te draaien en om hulp te krijgen. Het beste kan er vooraf een 
douchestoel gemonteerd worden, dan heeft iedereen hetzelfde. Dat is wel 
fijn voor de zorg die komt helpen. Het balkon mag groter zijn. Nu wel heel 
blij met de hal, daar kun je mooi je jas kwijt zonder dat deze in het zicht 
hangt. 

8 Ik weet niet goed bij wie ik moet zijn om iets te melden, ik meld soms 
iets bij de receptie, maar dat gaat ook niet altijd goed. 

Badkamer mist bergruimte, in de berging staat ook de cv en mv, dus zit al 
snel vol. In de badkamer wordt alles nat, dat is erg onhandig. Het water 
loopt niet goed weg. 

9
Ik ben pas 1,5 jaar geleden aan de Bredeweg komen wonen, waarom 
hebben ze toen niet al verteld dat er wat ging gebeuren? Dat wisten ze 
toen echt al wel.

10 Via de receptie doorgegeven dat de buitenverlichting stuk is, maar dat 
heeft heel lang geduurd voordat er echt iets mee gebeurde. 1 lift is eigenlijk veel te weinig voor zo'n woongebouw, hij is altijd bezet.

11 Tevreden

12

Tussendeel van de ramen is eigenlijk niet te wassen, misschien toch 
een glazenwasser op zetten? 

Nu is het storend om geen appart toilet te hebben. Het balkon heeft zicht 
op een blinde muur, niet echt interessant om daar te gaan zitten. De 
vloerbedekking in de gang is voor het mooie net iets te donker, hier zie je 
toch weer vanalles op. Op de hogere verdiepingen heb je dit probleem veel 
minder. 

13

Ben hier 4 jaar geleden komen wonen (Bredeweg), waarom toen niet 
al gezegd dat het gesloopt ging worden? In communicatie komt het 
over alsof er niet genoeg rekening wordt gehouden met de mensen 
waar ze tegen praten. Regeltjes lijken voor te gaan aan de mensen die 
er daadwerkelijk wonen. Nu merk je een groot verschil tussen 
communicatie tussen Proteion en Domus (lijken ook niet op 1 lijn te 
liggen), Proteion is meer doelgroep gericht. Geld lijkt belangrijker dan 
menselijkheid. Ik krijg het idee dat nu mensen voorrang hebben bij de 
Oranjelaan die nog makkelijk 2 keer kunnen verhuizen, en nu blijf ik 
hier achter. 

14

Over het algemeen tevreden. Ik heb gehoord dat wonen zuid van de 
zomer mobiele airco's tegen een kleine vergoeding verhuurde, 
misschien een goed idee als het weer zo warm wordt?

15

De spreekknop bij de intercom doet het niet, heel vreemd, ik hoor er 
meer mensen over hier. En dat terwijl het hiervoor altijd gewerkt 
heeft. 

Ik vind dat er te weinig bergruimte is, mogelijk meer bergruimte beneden? 
De woningen zijn zo donker, want ze krijgen maar van 1 kant licht. 
Persoonlijk vind ik 1 slaapkamer erg weinig voor 2 mensen, alleen is wel 
goed. 

16 Ik vind dat Domus het goed doet

17

De screens zijn al een hele poos kapot. Er is al eens iemand voor 
gekomen, maar die heeft het toen niet gemaakt. Ik kreeg alleen te 
horen dat als ik een automatische wil, dat ik er dan voor moet betalen. 
Maar ik wil geen elektrische, ik wil gewoon dat die screens gemaakt 
worden. 

18

De lamp op de gang gaat 's avonds uit, dat is toch niet handig? Is dit 
veranderd? Ik vind ook dat de ramen moeilijk te lappen zijn, kan dat 
door een glazenwasser gedaan worden? Ik zou Domus advies geven 
om te kiezen voor wat meer kwaliteit, dan heb je er later ook minder 
onderhoud aan. De hal is erg donker.

19

2 jaar geleden hier komen wonen, waarom toen niet verteld dat het 
maar tijdelijk was? Het is zo warm in de appartementen, ze heeft het 
idee dat ze hier alleen maar zieker is geworden. Nu is er ook weinig 
duidelijkheid wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren? Wat als ze 31 
maart geen nieuw appartement heeft gevonden? Voorkeur om meer 
informatie via brief te krijgen, mevrouw is heel kortademig en het is 
beter als ze de brief af en toe weg kan leggen om weer op adem te 
komen. Ze kan zelf niet makkelijk naar beneden om informatie te 
krijgen. Geen interesse om verder aan dit onderzoek mee te werken.

Wat kan Domus verbeteren? Wat kan beter aan de huidige woning?
1 Tevreden
2 Tevreden
3 Wij zijn heel tevreden Het balkon is nu best klein, daar kunnen we niet met visite zitten. 

4
Ramen lappen lukt ons zelf niet, en de hulp moet er teveel tijd aan 
besteden (en krijgt niet zoveel tijd). Kan dit niet collectief gedaan 
worden? Daarnaast, is het mogelijk om de mv collectief te laten 
reinigen? Mogen wij zelf extra kasten in de keuken plaatsen?

5

Goed dat Domus de bewoners om de mening vraagt bij het 
ontwikkelen van een nieuw plan. Wat ze beter kunnen doen is 
misschien het collectief reinigen van de mechanische ventilatie, ik heb 
namelijk COPD en schone lucht is heel belangrijk, maar ik kan het zelf 
niet schoonmaken. 

6
Ik ben heel tevreden hier, niks aan te merken Alles wordt nu nat in de badkamer als je gaat douchen, dat is echt heel 

onhandig. Een drempel is natuurlijk geen oplossing, maar hoe kan dit wel 
opgelost worden?

7

Ramen lappen is moeilijk en ze zijn daardoor heel vies, kan dat 
collectief opgepakt worden? Ook het doorspoelen van doucheputjes is 
heel belangrijk, doordat je in een woongebouw zit kan het zijn dat de 
verstopping veel lager zit dan in je eigen woning. 

In de badkamer is het moeilijk om het netjes te houden, daar wordt alles 
nat. De badkamer is wel belangrijk, dat er genoeg ruimte is om met de 
rolstoel te draaien en om hulp te krijgen. Het beste kan er vooraf een 
douchestoel gemonteerd worden, dan heeft iedereen hetzelfde. Dat is wel 
fijn voor de zorg die komt helpen. Het balkon mag groter zijn. Nu wel heel 
blij met de hal, daar kun je mooi je jas kwijt zonder dat deze in het zicht 
hangt. 

8 Ik weet niet goed bij wie ik moet zijn om iets te melden, ik meld soms 
iets bij de receptie, maar dat gaat ook niet altijd goed. 

Badkamer mist bergruimte, in de berging staat ook de cv en mv, dus zit al 
snel vol. In de badkamer wordt alles nat, dat is erg onhandig. Het water 
loopt niet goed weg. 

9
Ik ben pas 1,5 jaar geleden aan de Bredeweg komen wonen, waarom 
hebben ze toen niet al verteld dat er wat ging gebeuren? Dat wisten ze 
toen echt al wel.

10 Via de receptie doorgegeven dat de buitenverlichting stuk is, maar dat 
heeft heel lang geduurd voordat er echt iets mee gebeurde. 1 lift is eigenlijk veel te weinig voor zo'n woongebouw, hij is altijd bezet.

11 Tevreden

12

Tussendeel van de ramen is eigenlijk niet te wassen, misschien toch 
een glazenwasser op zetten? 

Nu is het storend om geen appart toilet te hebben. Het balkon heeft zicht 
op een blinde muur, niet echt interessant om daar te gaan zitten. De 
vloerbedekking in de gang is voor het mooie net iets te donker, hier zie je 
toch weer vanalles op. Op de hogere verdiepingen heb je dit probleem veel 
minder. 

13

Ben hier 4 jaar geleden komen wonen (Bredeweg), waarom toen niet 
al gezegd dat het gesloopt ging worden? In communicatie komt het 
over alsof er niet genoeg rekening wordt gehouden met de mensen 
waar ze tegen praten. Regeltjes lijken voor te gaan aan de mensen die 
er daadwerkelijk wonen. Nu merk je een groot verschil tussen 
communicatie tussen Proteion en Domus (lijken ook niet op 1 lijn te 
liggen), Proteion is meer doelgroep gericht. Geld lijkt belangrijker dan 
menselijkheid. Ik krijg het idee dat nu mensen voorrang hebben bij de 
Oranjelaan die nog makkelijk 2 keer kunnen verhuizen, en nu blijf ik 
hier achter. 

14

Over het algemeen tevreden. Ik heb gehoord dat wonen zuid van de 
zomer mobiele airco's tegen een kleine vergoeding verhuurde, 
misschien een goed idee als het weer zo warm wordt?

15

De spreekknop bij de intercom doet het niet, heel vreemd, ik hoor er 
meer mensen over hier. En dat terwijl het hiervoor altijd gewerkt 
heeft. 

Ik vind dat er te weinig bergruimte is, mogelijk meer bergruimte beneden? 
De woningen zijn zo donker, want ze krijgen maar van 1 kant licht. 
Persoonlijk vind ik 1 slaapkamer erg weinig voor 2 mensen, alleen is wel 
goed. 

16 Ik vind dat Domus het goed doet

17

De screens zijn al een hele poos kapot. Er is al eens iemand voor 
gekomen, maar die heeft het toen niet gemaakt. Ik kreeg alleen te 
horen dat als ik een automatische wil, dat ik er dan voor moet betalen. 
Maar ik wil geen elektrische, ik wil gewoon dat die screens gemaakt 
worden. 

18

De lamp op de gang gaat 's avonds uit, dat is toch niet handig? Is dit 
veranderd? Ik vind ook dat de ramen moeilijk te lappen zijn, kan dat 
door een glazenwasser gedaan worden? Ik zou Domus advies geven 
om te kiezen voor wat meer kwaliteit, dan heb je er later ook minder 
onderhoud aan. De hal is erg donker.

19

2 jaar geleden hier komen wonen, waarom toen niet verteld dat het 
maar tijdelijk was? Het is zo warm in de appartementen, ze heeft het 
idee dat ze hier alleen maar zieker is geworden. Nu is er ook weinig 
duidelijkheid wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren? Wat als ze 31 
maart geen nieuw appartement heeft gevonden? Voorkeur om meer 
informatie via brief te krijgen, mevrouw is heel kortademig en het is 
beter als ze de brief af en toe weg kan leggen om weer op adem te 
komen. Ze kan zelf niet makkelijk naar beneden om informatie te 
krijgen. Geen interesse om verder aan dit onderzoek mee te werken.

Wat kan Domus verbeteren? Wat kan beter aan de huidige woning?
1 Tevreden
2 Tevreden
3 Wij zijn heel tevreden Het balkon is nu best klein, daar kunnen we niet met visite zitten. 

4
Ramen lappen lukt ons zelf niet, en de hulp moet er teveel tijd aan 
besteden (en krijgt niet zoveel tijd). Kan dit niet collectief gedaan 
worden? Daarnaast, is het mogelijk om de mv collectief te laten 
reinigen? Mogen wij zelf extra kasten in de keuken plaatsen?

5

Goed dat Domus de bewoners om de mening vraagt bij het 
ontwikkelen van een nieuw plan. Wat ze beter kunnen doen is 
misschien het collectief reinigen van de mechanische ventilatie, ik heb 
namelijk COPD en schone lucht is heel belangrijk, maar ik kan het zelf 
niet schoonmaken. 

6
Ik ben heel tevreden hier, niks aan te merken Alles wordt nu nat in de badkamer als je gaat douchen, dat is echt heel 

onhandig. Een drempel is natuurlijk geen oplossing, maar hoe kan dit wel 
opgelost worden?

7

Ramen lappen is moeilijk en ze zijn daardoor heel vies, kan dat 
collectief opgepakt worden? Ook het doorspoelen van doucheputjes is 
heel belangrijk, doordat je in een woongebouw zit kan het zijn dat de 
verstopping veel lager zit dan in je eigen woning. 

In de badkamer is het moeilijk om het netjes te houden, daar wordt alles 
nat. De badkamer is wel belangrijk, dat er genoeg ruimte is om met de 
rolstoel te draaien en om hulp te krijgen. Het beste kan er vooraf een 
douchestoel gemonteerd worden, dan heeft iedereen hetzelfde. Dat is wel 
fijn voor de zorg die komt helpen. Het balkon mag groter zijn. Nu wel heel 
blij met de hal, daar kun je mooi je jas kwijt zonder dat deze in het zicht 
hangt. 

8 Ik weet niet goed bij wie ik moet zijn om iets te melden, ik meld soms 
iets bij de receptie, maar dat gaat ook niet altijd goed. 

Badkamer mist bergruimte, in de berging staat ook de cv en mv, dus zit al 
snel vol. In de badkamer wordt alles nat, dat is erg onhandig. Het water 
loopt niet goed weg. 

9
Ik ben pas 1,5 jaar geleden aan de Bredeweg komen wonen, waarom 
hebben ze toen niet al verteld dat er wat ging gebeuren? Dat wisten ze 
toen echt al wel.

10 Via de receptie doorgegeven dat de buitenverlichting stuk is, maar dat 
heeft heel lang geduurd voordat er echt iets mee gebeurde. 1 lift is eigenlijk veel te weinig voor zo'n woongebouw, hij is altijd bezet.

11 Tevreden

12

Tussendeel van de ramen is eigenlijk niet te wassen, misschien toch 
een glazenwasser op zetten? 

Nu is het storend om geen appart toilet te hebben. Het balkon heeft zicht 
op een blinde muur, niet echt interessant om daar te gaan zitten. De 
vloerbedekking in de gang is voor het mooie net iets te donker, hier zie je 
toch weer vanalles op. Op de hogere verdiepingen heb je dit probleem veel 
minder. 

13

Ben hier 4 jaar geleden komen wonen (Bredeweg), waarom toen niet 
al gezegd dat het gesloopt ging worden? In communicatie komt het 
over alsof er niet genoeg rekening wordt gehouden met de mensen 
waar ze tegen praten. Regeltjes lijken voor te gaan aan de mensen die 
er daadwerkelijk wonen. Nu merk je een groot verschil tussen 
communicatie tussen Proteion en Domus (lijken ook niet op 1 lijn te 
liggen), Proteion is meer doelgroep gericht. Geld lijkt belangrijker dan 
menselijkheid. Ik krijg het idee dat nu mensen voorrang hebben bij de 
Oranjelaan die nog makkelijk 2 keer kunnen verhuizen, en nu blijf ik 
hier achter. 

14

Over het algemeen tevreden. Ik heb gehoord dat wonen zuid van de 
zomer mobiele airco's tegen een kleine vergoeding verhuurde, 
misschien een goed idee als het weer zo warm wordt?

15

De spreekknop bij de intercom doet het niet, heel vreemd, ik hoor er 
meer mensen over hier. En dat terwijl het hiervoor altijd gewerkt 
heeft. 

Ik vind dat er te weinig bergruimte is, mogelijk meer bergruimte beneden? 
De woningen zijn zo donker, want ze krijgen maar van 1 kant licht. 
Persoonlijk vind ik 1 slaapkamer erg weinig voor 2 mensen, alleen is wel 
goed. 

16 Ik vind dat Domus het goed doet

17

De screens zijn al een hele poos kapot. Er is al eens iemand voor 
gekomen, maar die heeft het toen niet gemaakt. Ik kreeg alleen te 
horen dat als ik een automatische wil, dat ik er dan voor moet betalen. 
Maar ik wil geen elektrische, ik wil gewoon dat die screens gemaakt 
worden. 

18

De lamp op de gang gaat 's avonds uit, dat is toch niet handig? Is dit 
veranderd? Ik vind ook dat de ramen moeilijk te lappen zijn, kan dat 
door een glazenwasser gedaan worden? Ik zou Domus advies geven 
om te kiezen voor wat meer kwaliteit, dan heb je er later ook minder 
onderhoud aan. De hal is erg donker.

19

2 jaar geleden hier komen wonen, waarom toen niet verteld dat het 
maar tijdelijk was? Het is zo warm in de appartementen, ze heeft het 
idee dat ze hier alleen maar zieker is geworden. Nu is er ook weinig 
duidelijkheid wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren? Wat als ze 31 
maart geen nieuw appartement heeft gevonden? Voorkeur om meer 
informatie via brief te krijgen, mevrouw is heel kortademig en het is 
beter als ze de brief af en toe weg kan leggen om weer op adem te 
komen. Ze kan zelf niet makkelijk naar beneden om informatie te 
krijgen. Geen interesse om verder aan dit onderzoek mee te werken.

Wat kan Domus verbeteren? Wat kan beter aan de huidige woning?
1 Tevreden
2 Tevreden
3 Wij zijn heel tevreden Het balkon is nu best klein, daar kunnen we niet met visite zitten. 

4
Ramen lappen lukt ons zelf niet, en de hulp moet er teveel tijd aan 
besteden (en krijgt niet zoveel tijd). Kan dit niet collectief gedaan 
worden? Daarnaast, is het mogelijk om de mv collectief te laten 
reinigen? Mogen wij zelf extra kasten in de keuken plaatsen?

5

Goed dat Domus de bewoners om de mening vraagt bij het 
ontwikkelen van een nieuw plan. Wat ze beter kunnen doen is 
misschien het collectief reinigen van de mechanische ventilatie, ik heb 
namelijk COPD en schone lucht is heel belangrijk, maar ik kan het zelf 
niet schoonmaken. 

6
Ik ben heel tevreden hier, niks aan te merken Alles wordt nu nat in de badkamer als je gaat douchen, dat is echt heel 

onhandig. Een drempel is natuurlijk geen oplossing, maar hoe kan dit wel 
opgelost worden?

7

Ramen lappen is moeilijk en ze zijn daardoor heel vies, kan dat 
collectief opgepakt worden? Ook het doorspoelen van doucheputjes is 
heel belangrijk, doordat je in een woongebouw zit kan het zijn dat de 
verstopping veel lager zit dan in je eigen woning. 

In de badkamer is het moeilijk om het netjes te houden, daar wordt alles 
nat. De badkamer is wel belangrijk, dat er genoeg ruimte is om met de 
rolstoel te draaien en om hulp te krijgen. Het beste kan er vooraf een 
douchestoel gemonteerd worden, dan heeft iedereen hetzelfde. Dat is wel 
fijn voor de zorg die komt helpen. Het balkon mag groter zijn. Nu wel heel 
blij met de hal, daar kun je mooi je jas kwijt zonder dat deze in het zicht 
hangt. 

8 Ik weet niet goed bij wie ik moet zijn om iets te melden, ik meld soms 
iets bij de receptie, maar dat gaat ook niet altijd goed. 

Badkamer mist bergruimte, in de berging staat ook de cv en mv, dus zit al 
snel vol. In de badkamer wordt alles nat, dat is erg onhandig. Het water 
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hebben ze toen niet al verteld dat er wat ging gebeuren? Dat wisten ze 
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Buitenruimte Gevel

+ - + - + - + - + - + - + - + -

1

1 1

Voorkeur voor wandelen, mooie paden en bankjes 
om te zitten. De beweegapparaten die er nu staan 
zijn onzin, worden nooit gebruikt. Apparaten op het 
plaatje zijn beter. Water heeft geen voorkeur, bang 
om erin te vallen

1

2
1 1

Ik mag graag naar kippen kijken, tuinieren lukt mij 
niet meer, dus dat ga ik niet meer doen. 

2 1 1
Groen is mooi in de gevel, D heeft de grootste 

voorkeur, maar A vindt ik ook mooi

3

1 1 1

Wij hebben nu al zicht op het water, en dat vindt ik 
heel mooi. Als er een mooie vijver in de binnentuin 
is met een fontijn, zal ik er misschien vaker zitten. 
De tuin moet mooi aangelegd zijn met genoeg plek 
om lekker te zitten, dat vindt ik in plaatje D wel 
mooi. Dat tuinieren vindt ik niks, dat heb ik vroeger 
altijd moeten doen en dat wil ik nu niet meer.  

3 1

4
1 1

De tuin is eigenlijk wel goed nu, de apparaten die er 
nu staan zijn niet te gebruiken voor de bewoners 
van hier. 

4 1

5 1 1
Mooie buitenruimte met groen en goede looppaden 
met zitplekjes vind ik het mooist. Ik weet niet wie er 
wil tuinieren, maar ik niet. 

5 1

6 1 1

Ik heb eigenlijk geen voorkeur voor de binnentuin, ik 
kom er praktisch nooit. Ik heb in ieder geval geen 
voorkeur voor het tuinieren en de dieren. Ik ben 
opgegroeid op een boerderij en dat was altijd hard 
werken, daardoor heb ik nu ook zo'n last van mijn 
rug denk ik. Ik heb nu een heerlijk balkon waar ik 
graag mag zitten. 

6 1 1

Groen maakt alles wat levendiger 

7 1 1

Een mix tussen plaatje C en D vindt ik wel mooi. Wat 
dieren voor wat leven in de brouwerij en mooie 
grote paden. Nu kom ik nooit in de binnentuin, er is 
alleen gras, er valt nou niet echt veel te zien…

7 1 1

Zolang Domus het groen verzorgt tenminste. 

8 1

Niet echt een voorkeur, ik kom er namelijk nooit 
(ben er maar 2x geweest). Ik vind het wel belangrijk 
dat er genoeg plekjes zijn om te zitten, en dat er 
fijne wandelpaden zijn.

8

Geen voorkeur

9 1 1
Een combinatie tussen D en B lijkt mij wel wat. 
Mooie paden om te lopen en een mooie vijver met 
wat visjes om naar te kijken. 

9 1 1
Dat groen is wel mooi, anders is het zo kaal.

10 1 10 Geen mening

11
Geen specifieke voorkeur, het is nu wel fijn dat het 
lekker rustig is in de tuin.

11 1 1 Groen is wel mooi

12 1 1

Zolang de tuin maar netjes aangelegd is en dit door 
derden wordt onderhouden vind ik het prima. Dat 
tuinieren en die dieren hoeven wat mij betreft niet, 
wie gaat dat onderhouden?

12 1

Bij D lijkt het groen makkelijker te onderhouden te 
zijn, daarom gaat mijn voorkeur uit naar die gevel. 
Groen staat wel heel vriendelijk, maar het moet wel 
netjes blijven. 

13 1 13 1

14 1

Ik ga nu zelden naar de binnentuin, want ik ga bijna 
elke dag naar de zorgboerderij. Maar als ik dichter 
bij huis zou kunnen tuinieren zou dat wel heel leuk 
zijn. Ik snap wel dat natuurlijk niet iedereen dat leuk 
vindt. Al zou er maar een fruitboompje, of een 
notenboom ofzo geplaatst worden, dat is toch altijd 
leuk he?

14 1

Ik vind sowieso de gevels met groen mooi, maar die 
van plaatje A is wat rustiger. Moet wel goed 
verzorgd worden, anders wordt het armoedig. 

15 1

Ik kwam er vaker toen mijn vrouw nog leefde, zij zat 
in een rolstoel, dus dan duwde ik haar daar rond. Nu 
hebben die paden nog wel eens wat kuilen enzo, en 
de helling die in het terrein zit is ook niet fijn. 
Omhoog moet je hard duwen, en naar beneden rolt 
ze zo van mij weg. Ook in de bochten rekening 
houden met de grotere draaicirkel van een rolstoel. 

15 1

Deze gevel ziet er wel gezellig uit, ook met die 
planten. Er moet natuurlijk wel gelet worden op de 
kosten. 

16 1

Ik vind de tuin zoals die is wel goed, de paden zijn 
soms wat hobbelig, dus als dat opnieuw aangelegd 
kan worden, dan is het wat mij betreft goed. Ik loop 
er nu wel eens met wat ouderen die hiernaast 
wonen, dan duw ik ze de tuin door. 

16 1 1

Ik vind A de mooiste, met dat groen en mooi rustig. 
C vind ik te onrustig. 

17 1
Ik heb genoeg getuinierd, ik heb zelfs geen planten 
meer op mijn balkon

17
geen mening

18 1 1

Ik kom nooit in de binnentuin, ik loop vaak een 
ommetje om het water. Ik heb geen behoefte om 
zelf te tuinieren. Ik hou wel van zicht op mooi groen, 
zolang de bomen maar niet te dicht op de gevel 
geplaatst zijn, dat is hier zo stom. Ik vind het wel 
leuk dat je nu die kleine kinderen op die apparaten 
ziet spelen, de oudjes zie je er nooit op hoor. 

18

totaal 1 8 2 1 2 2 12 0 totaal 7 0 0 0 0 1 11 0
% 6 44 11 6 11 11 67 0 % 39 0 0 0 0 6 61 0

Conclusie Conclusie
Mensen maken op dit moment weinig gebruik van de binnentuin, toch zien zij weinig 
reden tot het drastisch aanpassen van de binnentuin. Meerdere bewoners geven aan dat 
zijn in de regio ook langs het water kunnen lopen wat ze met name aanspreekt. Het idee 
van de tuin waarin getuinierd kan worden spreekt mensen niet aan, als reden: "dat heb ik 
al mijn hele leven gedaan, dat hoeft niet meer" en "als ik dat graag wil, doe ik dat liever op 
mijn eigen balkon, daar is ook ruimte genoeg". Voorkeur voor tuin met goede 
wandelpaden en voldoende plek om te zitten, in huidige tuin zitten er nog wat hobbels in 
het wandelpad die wandelen ongemakkelijk maken. 

Sterke voorkeur voor gevel met groen. Voorkeur tussen gevel A en D is sterk afhankelijk 
van smaak, één spreekt de kleinschalige gevel van D het meest aan, de ander de structuur 
uit gevel A. In geval van groen in de gevel wordt veelal gesteld dat Domus dit moet 
onderhouden. 
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Zolang de tuin maar netjes aangelegd is en dit door 
derden wordt onderhouden vind ik het prima. Dat 
tuinieren en die dieren hoeven wat mij betreft niet, 
wie gaat dat onderhouden?

12 1

Bij D lijkt het groen makkelijker te onderhouden te 
zijn, daarom gaat mijn voorkeur uit naar die gevel. 
Groen staat wel heel vriendelijk, maar het moet wel 
netjes blijven. 

13 1 13 1

14 1

Ik ga nu zelden naar de binnentuin, want ik ga bijna 
elke dag naar de zorgboerderij. Maar als ik dichter 
bij huis zou kunnen tuinieren zou dat wel heel leuk 
zijn. Ik snap wel dat natuurlijk niet iedereen dat leuk 
vindt. Al zou er maar een fruitboompje, of een 
notenboom ofzo geplaatst worden, dat is toch altijd 
leuk he?

14 1

Ik vind sowieso de gevels met groen mooi, maar die 
van plaatje A is wat rustiger. Moet wel goed 
verzorgd worden, anders wordt het armoedig. 

15 1

Ik kwam er vaker toen mijn vrouw nog leefde, zij zat 
in een rolstoel, dus dan duwde ik haar daar rond. Nu 
hebben die paden nog wel eens wat kuilen enzo, en 
de helling die in het terrein zit is ook niet fijn. 
Omhoog moet je hard duwen, en naar beneden rolt 
ze zo van mij weg. Ook in de bochten rekening 
houden met de grotere draaicirkel van een rolstoel. 

15 1

Deze gevel ziet er wel gezellig uit, ook met die 
planten. Er moet natuurlijk wel gelet worden op de 
kosten. 

16 1

Ik vind de tuin zoals die is wel goed, de paden zijn 
soms wat hobbelig, dus als dat opnieuw aangelegd 
kan worden, dan is het wat mij betreft goed. Ik loop 
er nu wel eens met wat ouderen die hiernaast 
wonen, dan duw ik ze de tuin door. 

16 1 1

Ik vind A de mooiste, met dat groen en mooi rustig. 
C vind ik te onrustig. 

17 1
Ik heb genoeg getuinierd, ik heb zelfs geen planten 
meer op mijn balkon

17
geen mening

18 1 1

Ik kom nooit in de binnentuin, ik loop vaak een 
ommetje om het water. Ik heb geen behoefte om 
zelf te tuinieren. Ik hou wel van zicht op mooi groen, 
zolang de bomen maar niet te dicht op de gevel 
geplaatst zijn, dat is hier zo stom. Ik vind het wel 
leuk dat je nu die kleine kinderen op die apparaten 
ziet spelen, de oudjes zie je er nooit op hoor. 

18

totaal 1 8 2 1 2 2 12 0 totaal 7 0 0 0 0 1 11 0
% 6 44 11 6 11 11 67 0 % 39 0 0 0 0 6 61 0

Conclusie Conclusie
Mensen maken op dit moment weinig gebruik van de binnentuin, toch zien zij weinig 
reden tot het drastisch aanpassen van de binnentuin. Meerdere bewoners geven aan dat 
zijn in de regio ook langs het water kunnen lopen wat ze met name aanspreekt. Het idee 
van de tuin waarin getuinierd kan worden spreekt mensen niet aan, als reden: "dat heb ik 
al mijn hele leven gedaan, dat hoeft niet meer" en "als ik dat graag wil, doe ik dat liever op 
mijn eigen balkon, daar is ook ruimte genoeg". Voorkeur voor tuin met goede 
wandelpaden en voldoende plek om te zitten, in huidige tuin zitten er nog wat hobbels in 
het wandelpad die wandelen ongemakkelijk maken. 

Sterke voorkeur voor gevel met groen. Voorkeur tussen gevel A en D is sterk afhankelijk 
van smaak, één spreekt de kleinschalige gevel van D het meest aan, de ander de structuur 
uit gevel A. In geval van groen in de gevel wordt veelal gesteld dat Domus dit moet 
onderhouden. 

C DA BA B C D



Buitenruimte Gevel

+ - + - + - + - + - + - + - + -

1

1 1

Voorkeur voor wandelen, mooie paden en bankjes 
om te zitten. De beweegapparaten die er nu staan 
zijn onzin, worden nooit gebruikt. Apparaten op het 
plaatje zijn beter. Water heeft geen voorkeur, bang 
om erin te vallen

1

2
1 1

Ik mag graag naar kippen kijken, tuinieren lukt mij 
niet meer, dus dat ga ik niet meer doen. 

2 1 1
Groen is mooi in de gevel, D heeft de grootste 

voorkeur, maar A vindt ik ook mooi

3

1 1 1

Wij hebben nu al zicht op het water, en dat vindt ik 
heel mooi. Als er een mooie vijver in de binnentuin 
is met een fontijn, zal ik er misschien vaker zitten. 
De tuin moet mooi aangelegd zijn met genoeg plek 
om lekker te zitten, dat vindt ik in plaatje D wel 
mooi. Dat tuinieren vindt ik niks, dat heb ik vroeger 
altijd moeten doen en dat wil ik nu niet meer.  

3 1

4
1 1

De tuin is eigenlijk wel goed nu, de apparaten die er 
nu staan zijn niet te gebruiken voor de bewoners 
van hier. 

4 1

5 1 1
Mooie buitenruimte met groen en goede looppaden 
met zitplekjes vind ik het mooist. Ik weet niet wie er 
wil tuinieren, maar ik niet. 

5 1

6 1 1

Ik heb eigenlijk geen voorkeur voor de binnentuin, ik 
kom er praktisch nooit. Ik heb in ieder geval geen 
voorkeur voor het tuinieren en de dieren. Ik ben 
opgegroeid op een boerderij en dat was altijd hard 
werken, daardoor heb ik nu ook zo'n last van mijn 
rug denk ik. Ik heb nu een heerlijk balkon waar ik 
graag mag zitten. 

6 1 1

Groen maakt alles wat levendiger 

7 1 1

Een mix tussen plaatje C en D vindt ik wel mooi. Wat 
dieren voor wat leven in de brouwerij en mooie 
grote paden. Nu kom ik nooit in de binnentuin, er is 
alleen gras, er valt nou niet echt veel te zien…

7 1 1

Zolang Domus het groen verzorgt tenminste. 

8 1

Niet echt een voorkeur, ik kom er namelijk nooit 
(ben er maar 2x geweest). Ik vind het wel belangrijk 
dat er genoeg plekjes zijn om te zitten, en dat er 
fijne wandelpaden zijn.
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