
 

Ouderen en techniek : een onderzoek in opdracht van de Unie
KBO
Citation for published version (APA):
Weerd, de, W., & Rietsema, J. (1996). Ouderen en techniek : een onderzoek in opdracht van de Unie KBO.
(BMGT; Vol. 96.080). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1996

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/59cf7760-8253-4ad3-8be5-e5813fab10f7


Instituut voor Gerontechnologie 
T echnische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Fax: 040 - 247 3335 
Tel.: 040 - 247 4658 

Ouderen 

en 

IGT rapporI/WW /JR/96080 

Techniek 
Een onderzoek in opdracht van de Unie KBD 

Windy de Weerd 

Jan Rietsema 



In houdsopgave 

Voorwoord 7 

Deel I Literatuuronderzoek 13 

1. Ouderen en techniek 13 

2. Sensorische factoren 15 
2.1 Gehoor 15 
2.2 Gezichtsvermogen 19 
2.3 Tastzin 22 
2.4 Samenvatiing en interpretatie 23 

3. Cognitieve factoren 25 
3.1 Geheugen 25 
3.2 Leervermogen 30 
3.3 Samenvatiing en interpretatie 32 

4. Fysiologische factoren 33 
4.1 Cardio-respiratoir systeem 33 
4.2 Spier- en skeletstelsel 33 
4.3 Samenvatiing en interpretatie 36 

5. Economische factoren 39 
5.1 Inkomen 39 
5.2 Werk- en opleidingsverleden 41 
5.3 Samenvatiing en interpretatie 44 

6. Psychosociale factoren 45 
6.1 Sociale omgeving 45 
6.2 Culturele invloed 47 
6.3 Emotionele aspecten 50 
6.4 Samenvatiing en interpretatie 54 

Literatuur 57 

Appendix I Veel voorkomende ziekten en aandoeningen 63 

Appendix II Vragenlijsten 71 

Deel II Resultaten groepsinterviews 79 

Richtlijnen voor educatief materiaal 81 



Voorwoord 

Oit onderzoek is een onderdeel van het project 'Ouderen en techniek'. Het is in opdracht van de 

Unie KBO uitgevoerd bij het Instituut voor Gerontechnologie van de T echnische Universiteit 

Eindhoven. De doelstelling van het project is de kloof te verkleinen die bestaat tussen ouderen en 

techniek, zodat de zelfstandigheid en het leefcomfort van ouderen geoptimaliseerd worden. 

T evens wordt systematisch nagegaan of er met betrekking tot die kloof verschillen bestaan tussen 

mannen en vrouwen en zo ja, wat daarvan de consequenties zijn. am dat te realiseren kan het 

van belang zijn dat ouderen zich ervan bewust worden dat techniek er ook voor hen is en dat zij 

hun wensen en eisen kenbaar kunnen maken. am die wensen en eisen te kunnen verwoorden 

zullen ouderen inzicht moeten krijgen in de problemen waar ze tegenaan lopen. Daarnaast is het 

mogelijk dat ouderen niet bekend zijn met het aanbod van techniek en de gebruiksmogelijkheden 

daarvan. De bedoeling van het onderzoek is de knelpunten te ontdekken waarom de kloof tussen 

ouderen en techniek bestaat, om vervolgens met behulp van de resultaten van het onderzoek 

materiaai te ontwikkelen dat ertoe kan bijdragen de kloof te verkleinen. In het onderzoek is 

onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Met die sekse-specifieke benadering van het 

project is de Unie KBO een van de voorlopers in de ontwikkeling van een sekse-specifiek 

(ouderen-)beleid. 

am de kloof tussen ouderen en techniek te verkleinen is kennis over de problemen die ouderen 

tegenkomen bij de omgang met techniek noodzakelijk. Er is wei onderzoek gedaan naar diverse 

aspecten van veroudering, de toepassing daarvan in de techniek blijft nog wat achter. Er is 

gekozen om in de eerste plaats een literatuuronderzoek uit te voeren naar de aspecten van 

veroudering die van invloed kunnen zijn op de omgang met techniek. 

Die keuze is gemaakt om zo de knelpunten die ouderen tegenkomen bij de omgang met techniek 

duidelijk te kunnen aangeven. Mogelijk compensatiegedrag van ouderen is niet expliciet 

beschreven, omdat dat wellicht de knelpunten dan niet duidelijk genoeg worden belicht. Het is 

mogelijk dat er daardoor een negatiever beeld over het proces van veroudering ontstaat dan in 

werkelijkheid voor ouderen zelf het geval is. am een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 

knelpunten in de relatie tussen ouderen en techniek wordt de nadruk Helegd op het totaal van 

fysieke en mentale achteruitgang bij het ouder worden. Dat impliceert niet dat ieder ouder 

wordende mens met deze klachten geconfronteerd zal worden. Het uitgangspunt is de ouderen 

als gebruikers van techniek centraal te stellen. Oat is een ergonomische benadering van de 

veroudering, zoals die ook terug te vinden is in het schema op de volgende bladzijde (figuur 1). 

Het ergonomische uitgangspunt is dat het gedeeIte dat betrekking heeft op de techniek, vanaf 

'Interface' aan de rechterzijde tot en met 'Interface' aan de linkerzijde, zo goed mogelijk moet zijn 

aangepast op de mogelijkheden van de mens, in dit geval de oudere mens. Oaarbij zijn alle 

andere factoren bepalend voor de verandering aan de techniek. In het: model komen de factoren 

die in dit rapport besproken worden aan de orde. Het menselijk handelen met een technisch 

systeem is voortdurend onder invloed van in- en externe factoren. Bij de interne omgeving 

behoren de psychologische factoren zoals die beschreven zijn in het hoofdstuk 'Psychosociale 
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VOOIwoord ------------------------------------------------- ------------

fadoren'. Ook de sodale fadoren zijn beschreven in dat hoofdstuk, en komen in het model terug 

in de externe omgeving. De perceptie is vergelijkbaar met het sensorische systeem, waarmee het 

direde contact met de omgeving, het technische systeem plaatsvindt. Vervolgens worden de 

waarnemingen op cognitief niveau velWerkt, wat uiteindelijk resulteert in een motorische activiteit 

rus terugkoppeling naar het technische systeem. De motorische adiviteiten komen aan de orde in 

het hoofdstuk 'Fysiologische fadoren' . Daarin komen ook de andere aspeden van het 

fysiologische systeem aan de orde zoals die bedoeld zijn bij de interne omgeving. Het technische 

systeem wordt niet besproken in dit rapport, het gaat vooral om de menselijke factoren in het 

model. 

Figuur 1: Ergonomisch schema 

1
1~omgeving Psychologische 

foctoren 
f'ysIoIogIsche 
foctoren 

Exteme omgeving 
Soclale foctoren 
K1imaa1 
Licht . 

L-AcO~k_~~. 

De theorie die hieraan ten grondslag ligt is ontwikkeld door M.P. Lawton (Lawton e.a., 1973; 

Pirkl, 1994). Zijn theorie houdt zowel rekening met veranderingen die ouderen zelf ondervinden 

rus met de veranderende omgeving. In het kader van de omgang met techniek is dat gewenst, 

juist de techniek is immers aan veranderingen en ontwikkelingen onderhevig. De belangrijkste 

aspeden waar hij rekening mee houdt zijn: 

1. De mate van individuele mogelijkheden (competence). Die mogelijkheden bestaan uit 

diverse bekwaamheden, die onderling verschillen en varieren gedurende de tijd en 

behoren specifiek bij een individu. In theorie zou het mogelijk zijn het totaal van 

algemene mogelijkheden van iemand vast te steUen. Voor menselijke vaardigheden is 

het echter logischer de individuele mogelijkheden te karakterizeren in aparte 

aspecten, zoals cognitieve vaardigheden, psycho!ogische aanpassing, fysieke 

gezondheid en andere kwaliteiten. 
2. De omgevingsdruk (environmental press). Daarmee wordt bedoeld de 

omgevingskrachten die samen met een individuele behoefte resulteren in een reactie. 

De omgevingsdruk zelf hoeft niet positief of negatief te zijn, dat is afhankelijk van de 

interactie met een individu. De omgevingsdruk zal gedurende de tijd niet gelijk zijn, 
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Voorwoord ------------------------------------------------- ------------

zoals de omgeving zelf verandert, en ook de individuele behoeften en mogelijkheden 

zijn wisselend. 

3. Het aangepast gedrag (adaptive behavior). Het aangepaste gedrag is het resultaat van 

de interactie tussen de omgevingsdruk en de individuele mogelijkheden. De term 

'aangepast' is zowel door sociale norm en als door persoonlijke criteria gedefinieerd. 

4. De emotionele reacties (affective responses). Daarmee worden aIle persoonlijke 

interne emotionele reacties bedoeld die te maken hebben met de interactie tussen 

gedrag en de omgeving. 

5. Het aanpassingsniveau (adaptation level). Mensen zijn geneigd een 

aanpassingsniveau te ontwikkelen voor externe stimuli, zodanig dat een stimulus van 

een gegeven sterkte noch als sterk, noch als zwak ontvangen wordt. De sterkte van 

een stimulus die nog ervaren wordt als 'neutraal' hangt niet alleen af van de 

hedendaagse waarde, maar ook van de context waarin de stimulus ontstaat, en van 

aile vorige ervaringen met een gelijkwaardige stimuli. Hoewel het aanpassingsniveau 

in eerst instantie was geformuleerd voor psychofysische fenomenen, is het ook 

bedoeld voor algemene emotionele, perceptieve en cognitieve ervaring. 

Hoog 

r::: 
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(I) 
J:: 
~ 
:=' 
(I) 
C) 
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E 
(I) 

(I) 
::J 
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:~ 
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Laag 

Negatieve ' 
emotionele , 
reactie 
Geen 

Laag 

Negatieve emotionele readie 
Geen aanpassing 

Omgevingsdruk 

Figuur 2: Het ecoiogisch model. (BTOn: Lawton e.a., 1973) 

Hoag 

Figuur 2 geeft de relatie weer tussen de vijf verschillende aspecten van de theorie. Als van 

iemand de individuele mogelijkheden verminderen, wordt het gebied kieiner waarbinnen de 

hoeveelheid omgevingsdruk acceptabel is. Bovendien wordt de acceptabe\e omgevingsdruk zelf 

lager. Zoals beschreven zijn mensen geneigd een aanpassingsniveau te ontwikkelen waarbij 

omgevingsdruk neutraal wordt ervaren. Mensen kunnen hun eigen gedrag aanpassen, mits de 
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sterkte van de druk nog in het aanpassingsgebied valt. Een andere mogelijkheid is de 

omgevingsdruk te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van beter afgestemde apparatuur. 

Om de knelpunten in de omgang met techniek door ouderen goed te kunnen belichten, is het 

uitgangspunt dat de apparatuur zou moeten veranderen en het gedrag van de mensen in 

principe niet. Daarmee wordt bovendien voorkomen dat een bevolkingsgroep, in dit geval de 

ouderen, wordt uitgesloten bij het gebruik van techniek. 

Het eerste deel van dit rapport bevat de literatuurstudie naar de aspecten van veroudering die 

van invloed kunnen zijn in de omgang met techniek. De centrale vraagstetling van het 

literatuuronderzoek is: wat zijn de veranderingen bij veroudering die van invloed kunnen zijn bij 

de omgang met techniek? Een tweede vraag heeft betrekking op het onderscheid tussen mannen 

en vrouwen: zijn er verschillen tussen mannen en urouwen in de veranderingen die bij 

veroudering optreden, die van invloed kunnen zijn op de omgang met techniek? Er is een matrix 

(zie figuur 3) ontwikkeld om de verouderingsaspecten op verschillende toepassingsgebieden weer 

te geven. De bedoeling van de matrix is een gestructureerd en zo compleet mogelijk beeld te 

geven van de verouderingsgerelateerde veranderingen van de mens. Daarbij is de nadruk gelegd 

op die veranderingen die van invloed kunnen zijn op de omgang met techniek. De 

verouderingsaspecten zijn verdeeld in verschillende factoren: sensorische, cognitieve, 

fysiologische, economische en psychosociale factoren. De sensorische factoren kunnen van 

invloed zijn omdat het contact met de omgeving altijd via het sensorische systeem tot stand komt, 

dus ook het contact met techniek. Onder de sensorische factoren worden het gehoor, het 

gezichtsvermogen en de tastzin gerekend. Die onderdelen van de sensoriek spelen een rol bij de 

om gang met techniek. Bij veroudering treedt een aantal veranderingen op aan het systeem, die 

van invloed kunnen zijn. De verandering van de cognitieve factoren kunnen zodanig zijn dat 

daardoor de omgang met techniek verandert. Het geheugen en het leervermogen zijn de 

onderdelen van de cognitie die besproken zijn. Ook een verminderd functioneren van het 

fysiologische systeem kan van invloed zijn op de omgang met techniek, vooral het spier

skeletstelsel verandert bij het ouder worden. Verder kan het zijn dat de hoogte van het inkomen 

en het werk- en opleidingsverleden bepalend zijn voor de omgang met techniek. Die aspecten 

komen terug in de economische factoren. Tenslotte kunnen de sociale omgeving, de emotionele 

aspecten en culturele achtergrond van iemand hun uitwerking hebben op de omgang met 

techniek. Dat zijn de onderdelen die vallen onder de psychosociale factoren. Er is gekozen voor 

deze volgorde van de matrix, omdat mensen bij veroudering in de eerste plaats te maken krijgen 

met veranderingen op sensorisch, cognitief en fysiologisch gebied. De gevolgen daarvan uiten 

zich ondermeer in de economische en psychosociale factoren. 

Om een dUidelijk beeld te krijgen van de gevolgen van de veranderingen bij veroudering op 

aUedaagse situaties zijn de toepassingsgebieden beschreven. De toepassingsgebieden omvatten 

het grootste deel van de activiteiten van ouderen. De toepassingsgebieden zijn: wonen, mobiliteit, 

communicatie, persoonlijke verzorging, huishouden en vrije tijd. Overigens blijkt dat het laatste 

aspect, de vrije tijd, in veel onderzoek onderbelicht is of helemaal niet aan de orde komt (Enzing 

e.a., 1992). Daamaast gaat veel onderzoek over apparatuur binnenshuis, toepassingen 

buitenshuis zijn nauwelijks besproken in de literatuur. 
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_________________________________________________ Voonwoord __________ __ 

In de opbouw van de literatuurstudie is van aile verouderingsaspecten eerst een aIgemeen beeld 

gegeven. Vervolgens zijn de problemen die optreden bij de verschillende toepassingsgebieden 

per aspect van veroudering beschreven. Tenslotte is gekeken naar de verschillen tussen de beide 

seksen. Aan het einde van ieder hoofdstuk voigt een korte samenvatting met een interpretatie 

van wat de gevolgen kunnen zijn van de beschreven veranderingen op de omgang met techniek. 

Naast de literatuurstudie hebben groepsinterviews met ouderen plaatsgehad om uitkomsten uit 

de literatuur te toetsen en hiaten te onderzoeken. Aan de hand van de het eerste gedeelte van het 

rapport zijn er vragen (zie Appendix II) ontwikkeld die in groepsdiscussies met ouderen aan de 

orde zijn gekomen. De groepen ouderen waren divers qua samenstelling. In totaaI hebben de 

discussies in zes groepen plaatsgehad: twee groepen met uitsluitend mannen, twee met 

uitsluitend vrouwen en tenslotte nog twee gemengde groepen. De deelnemers van de groepen 

zijn gekozen uit respondenten van een adressenbestand van actieve kaderleden van de Unie 

KBO, omdat uitsluitend die adressen beschikbaar waren. Daardoor kan het beeld dat zij naar 

voren brengen in de interviews wat vertekend zijn, maar zij kunnen zowel hun eigen ervaringen 

als die van mensen in hun omgeving wei goed venwoorden. De samenstelling van de groepen, 

het houden van de groepsinterviews en het weergeven van de resultaten zijn uitgevoerd door de 

Unie KBO, in samenwerking met SVM. Voor een overzichtelijke rapportage is gekozen om dat in 

een rapport te publiceren. 

De uitkomsten van de groepsdiscussies zijn venwerkt in het tweede deel van dit rapport. 

Bovendien zijn de toepassingsgebieden in het eerste deel van het rapport aangevuld met 

antwoorden uit de groepsdiscussie, die zijn cursief weergegeven. 

Er is geen compleet beeld van veroudering met betrekking tot techniek te geven in verband met 

de beperkte hoeveelheid materiaaI die over het ondenwerp beschikbaar is. Met name op het 

gebied van de toepassingen is er veelal sprake van eigen interpretaties, die van waarde kunnen 

zijn maar ontbreken in de literatuur. Daarbij zijn slechts voorbeelden gegeven, een uitputtende 

weergave zal niet te geven zijn. Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet aItijd 

uitgesplitst in de verschillende onderzoeken. Daar waar in dit rapport niets staat over de 

verschillen, is er ook niets bekend, of is het niet relevant. Als het bekend is of er verschillen zijn, 

zaI dat expliciet vermeld zijn. 

In dit rapport zijn de knelpunten in de omgang met techniek door ouderen belicht. De vraag in 

hoeverre de technologische vooruitgang gewenst is, met name voor ouderen, komt in dit rapport 

niet aan de orde, omdat de problemen die ouderen ondervinden bij de techniekomgang aIs 

uitgangspunt genomen zijn. In het vervoIg van het projekt zal dat wei aan de orde komen. 
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Deel I Literatuuronderzoek 

1. Ouderen en techniek 

'Door de invoering van het nieuwe kaartverkoopsysteem gaat alles via computers. En dat gaat 

niet met mensen van boven de 65 jaar. Ik vind niet dat PSV een vrijwilliger van 72 jaar met een 

nieuw computersysteem kan opzadelen.' Aldus Van Nielen, woordvoerster van PSV in het 

Eindhovens Dagblad van 9 september 1995. 

In tegenstelling tot bovenstaande opmerking van de PSV -woordvoerster maakte de 

computerfabrikanten Apple en IBM reclame met oudere mensen achtE~r een computer. In de 

reclamespots is het duidelijk dat de ouderen weten hoe het apparaat werkt en ze hebben plezier 

in het gebruik. 'Contrary to popular opinion, the elderly are no technophobes' meldt een 

Amerikaanse krant waarin is te zien en te lezen dat ouderen wei degelijk gelnteresseerd zijn in 

techniek en computers. 

In de hUidige maatschappij krijgt iedereen te maken met een toename van de 

(informatie}technologie. Diverse automatiseringsapparatuur neemt zijn plaats in in het dagelijks 

leven. De nieuwste technologische ontwikkelingen zijn niet aangepast voor het gebruik door 

ouderen. Van een aantal apparaten kun je je afvragen of ze uberhaupt wei gemaakt zijn voor het 

gebruik door niet-technici. De gebruiksvriendelijkheid laat nog wei eens te wensen over. Hoewel 

het bij de ontwikkelaars en producenten steeds meer doordringt dat mensen het uiteindelijk toch 

wei pretlig vinden als een apparaat gemakkelijk te bedienen is, blijven de aanpassingen speciaal 

voor ouderen voorlopig achter. 

Bovendien is het gebruik van een aantal apparaten inmiddels al zo gewoon, dat we ons niet 

realiseren dat er mensen zijn die ook daaraan hebben moeten wennen. Zo is de jongere 

generatie opgegroeid met de vanzelfsprekendheid van de telefoon en de radio. Zij hebben 

moeten leren omgaan met de videorecorder, de cd-speier en dergelijke apparaten. De oudere 

generatie echter, heeft aan de telefoon moeten wennen toen ze jonger waren en zal ook de 

omgang met nieuwere technologische ontwikkelingen niet vanzelfsprekend vinden. 

Die oudere generatie is in twee groepen onder te verdelen (zie ook hoofdstuk 6): de vooroorlogse 

(geboren tussen 1910 en 1930) en de stille (geboren tussen 1930 en 1940) generatie (Becker, 

1994). De vooroorlogse generatie heeft tot enkele jaren geleden het beeld bepaald van de 

oudere: spaarzaam, bedacht op slechtere tijden, doorzetlend en berustend in levenshouding. De 

rolverdeling is meestal traditioneel, net als de waarden. Luxe wordt als iets overbodigs gezien, 

een erfenis nalaten aan de volgende generatie is belangrijker. De vooroorlogse generatie is door 

de grote externe krachten die het leven mede hebben bepaald (crisissen, wereldoorlogen, koude 

oorlog, oliecrisis), pessimistisch over de maakbaarheid van hun eigen lot. Om deze reden uiten zij 

hun wensen of irritaties nauwelijks, omdat het nut daarvan beperkt wordt geacht. Deze generatie 

is nu ouder dan 60, en zal in 2000 ouder dan 80 zijn. De stille generatie heeft de kwalitatieve 
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_____________________ Ouderen en techniek _____ _ 

waarden van de vooroorlogse generatie nog meegekregen, maar de materiEHe situatie waarin 

men opgroeide was beduidend beter. Daardoor viel het fundament onder veel van die waarden 

weg, waardoor die niet meer konden worden doorgegeven aan de volgende generatie. De stille 

generatie heeft materieel zeer goede omstandigheden gekend: lage werkloosheid in de 

jeugdjaren, sterke economische groei, technologische vooruitgang, onbelemmerd door 

milieuverantwoording, en een verlrouwen in de toekomst kenmerken de start van deze generatie 

in het werkzame leven. Daardoor is men materialistisch ingesteld en beschikt men over de 

financi€He middelen om daaraan inhoud te geven. De waarden en attitudes zijn nog traditioneel, 

maar al wei duidelijk gekleurd door de sterke invloed van de later komende generaties. De stille 

generatie was net te laat voor de 'sixties', en heeft daardoor als 'empty nester' meer dan 

gemiddeld de neiging inhaalgedrag te vertonen: creatieve cursussen, motoren en mobile homes

vakanties door Amerika zijn in trek. In 1990 was deze generatie tussen de 50 en de 60. Als rond 

het jaar 2000 de stille generatie de kern van de seniorenmarkt vormt, zal de vermenging van 

werk en vrije tijd toegenomen zijn: flexibele pensionering, tweede carrieres. Deze generatie zal 
vaak eigen verplichtingen naar ouders hebben, die enige verzorging nodig hebben nu de 

meesten de 75 gepasseerd zijn. Het verschil tussen de 'ouderen' en de 'rest' zal afgenomen zijn 

door een andere opstelling van de ouderen. In 2010 ligt de leeftijd van de stille generatie tussen 

de 70 en de 80 jaar. 

Er lijkt op zich geen reden te zijn te veronderstellen dat ouderen niet kunnen (leren) omgaan met 

techniek. WeI is het zo dat er verschillende problemen kunnen optreden die het gebruik van de 

(huidige) techniek bemoeilijken. De problemen waar ouderen mee te maken krijgen zijn heel 

divers. Die diversiteit is een belangrijk knelpunt van de gerontologie en gerontechnologie. Geen 

mens van 70 jaar is precies gelijk aan de ander van 70 jaar. De problemen waar ze beiden 

tegenaan lopen kunnen van totaal verschillende aard zijn en in diverse omvang voorkomen. 

Bovendien zijn er grote verschillen te verwachten tussen mannen en vrouwen. 

Naast het probleem van de diversiteit van (de problem en van) ouderen bestaan er moeilijkheden 

in de definitie van veroudering. Het onderscheid tussen normale veroudering en patholo9,ische 

verschijnselen is moeilijk te maken. De groep waarop in dit rapport de aandacht is gevestigd, is 

de actieve oudere, die met normale verouderingsverschijnselen te maken heeft. 

Als mensen ouder worden krijgen ze echter ook steeds vaker te maken met ziekten van allerlei 

aard. Een beschrijving van de meest voorkomende aandoeningen is gegeven in de eerste bijlage, 

omdat die een grote impact kunnen hebben op het dagelijks leven van ouderen en hun omgang 

met techniek. Ook als mensen 'normaaI' ouder worden krijgen ze vaak te maken met eerste, 

lichte vormen van de ziekten zoals die beschreven zijn in de bijlage. De gevolgen van de 

chronische ziekten resulteren in een sterke afname van de zelfredzaamheid en een toename van 

de afhankelijkheid. 

De waarden zoals die in dit rapport genoemd worden moeten geTnterpreteerd worden tegen de 

achtergrond dat de groep ouderen erg heterogeen is en dat bovendien de grens tussen ziekte en 
ouderdom soms moeilijk te trekken is. 
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2. Sensorische factoren 

De sensoriek is een belangrijk systeem van het lichaam. AIle contact met de omgeving verloopt 

via het sensorische systeem, dus ook in de omgang met techniek. Geluiden horen, kleuren en 

licht zien, aanraking voelen, geuren ruiken en smaken proeven, het lijkt allemaal vanzelfsprekend 

zolang het goed functioneert. Pas als een van de aspecten uitvaIt of verstoord raakt, wordt 

dUidelijk hoeveel in het dagelijks leven gebruik gemaakt wordt van de sensoriek. Bij veroudering 

veranderen aile factoren van het sensorische systeem. De reuk en de smaak zijn in deze 

bespreking achterwege gelaten in verband met de beperkte toepassing in de techniek. 

2.1 Gehoor 

Het gehoor is een belangrijk onderdeel van het sensorische systeem. Het bepaalt in grote mate 

de communicatie, en mensen lijken achterdochtig te worden als ze niet langer goed kunnen 

horen. Met toenemende leeftijd gaan verschillende onderdelen van het gehoor merkbaar 

achteruit in functioneren. 

Slechthorendheid bij ouderen is het geleidelijk verschuiven van de gehoordrempel met het 

toenemen van de leeftijd. Op de voorgrond staat het ongevoeliger worden van het oor voor 

geluid. Echter, ook andere manifestaties spelen een rol, zoals ondervinden van hinder van harde 

geluiden en het slecht kunnen verstaan wat er gezegd wordt in een rumoerige omgeving. De 

afname van de gevoeligheid van het oor met de leeftijd kan door middel van zogenaamde Iijnen 

van een spoor van een diagram worden weergegeven (zie figuur 4). 
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Figuur 4: Mediane gehoordrempels voor mann en (links) en vrouwen (rechts) in uerschillende 

leeftijdsklassen. 

55 

60 Ii:: 
65~ 

15 

80 
85 

Aan de hand hiervan kan slechthorendheid worden gekwantificeerd. Op de x-as staat de 

toonhoogte (frequentie) die van links naar rechts toeneemt. Op de y-as staat het geluidsniveau 

dat van boven naar beneden toeneemt, een geluidsniveau van 10 dB is te vergelijken met 

gefluisterde tekst, van 60 dB met een vertrekkende trein. De Iijnen in de figuur geven voor een 

bepaalde leeftijd het gehoorverlies (de gehoordrempel) aan. Geluid in het gebied boven de lijn 

wordt door de helft van de personen met de betreffende leeftijd niet meer waargenomen. Hoe, 
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lager een lijn ligt, hoe harder tonen moeten zijn om nag gehoord te kunnen worden. Veel 

slechthorenden kunnen zachte geluiden niet horen. Tegelijkertijd ondervinden zij emstige hinder 

van hardere geluiden die voor een goed horende niet hinderlijk zijn (recruitment). Ook komt het 

veel voor dat een slechthorende geluid wei kan horen, maar niet goed kan onderscheiden; 

spraak wordt weI gehoord, maar verstaan niet (discriminatieverlies). Een slechthorende heeft 

vaak extra tijd nodig om te herkennen wat er wordt gezegd. Dit wordt dan al gauw 

geInterpreteerd als blijk van geestelijke aftakeling. In feite gaat het echter om een trager reageren 

op geluid. Als iemand gesprekken nog wei goed kan verstaan in een rustige omgeving betekent 

dat nog niet dat ook gesprekken tijdens visite of in grotere gezelschappen goed gevolgd kunnen 

worden. Slechthorenden kunnen in een rumoerige omgeving slecht verstaan wat er gezegd 

wordt. Daamaast worden veel slechthorenden geplaagd door een of andere vonn van oorsuizing. 

Ook evenwichtsklachten komen bij ouderen veelvuldig v~~r. Deze kunnen verootzaakt worden 

door het niet goed kunnen functioneren van het evenwichtsorgaan dat met het 

binnenoorsysteem een fysiologisch geheel vonnt (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieuhygiene, 1993). 

Zoals ook blijkt uit figuur 4 is de belangrijkste verandering in het gehoor bij veroudering de 

afname in het vennogen om hoge tonen te horen (Corso, 1992, 1963a). Vooral oudere mannen 

hebben daar problemen mee. Tot duizend Hz (midden in het spraakgebied) horen oudere 

mann en beter, daarboven horen oudere vrouwen beter (Corso, 1992, 1963a). 

De lokalisatie van geluid is een ander aspect van het gehoor dat verandert als mensen ouder 

worden. Ook daarbij bestaat een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen ouder dan zestig 

jaar hebben tangere tijd nodig om geluiden van een lage frequentie te kunnen lokaliseren. In het 

geval van lokalisatie van hoge tonen is er geen verschil in jong of oud, en ook niet tussen 

mannen en vrouwen (Corso, 1992). 

De communicatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van het gehoor, verloopt moeizamer als 

mensen ouder worden. De spraakherkenning van volwassenen vermindert namelijk na het 

vijftigste levensjaar. Die venninderde spraakherkenning heeft te maken met het gehoor en is niet 

te verklaren uit begeleidende verschijnselen van afnemende cognitieve vennogens (Jerger e.a., 

1989). Bovendien verstaan ouderen minder in een rumoerige omgeving, waar het gesprek is 

ingebed in verschillende soorten achtergrondgeluiden. Daamaast kunnen ouderen vanaf 65 jaar 

bij een spreeksnelheid hoger dan 175 woorden per minuut het gesprek niet meer volgen (Corso, 
1992). 

Ouderen vinden het vooral een probleem dat ze de radio en televisie niet meer kunnen horen, als 

gevolg van de achteruitgang in het gehoor. Daama wordt het moeilijk kunnen volgen van 

gesprekken thuis en op het werk als een probleem gezien (Corso, 1992). 

Een groot gedeelte van het gehoorverlies op hogere leeftijd is overigens te voorkomen ais we de 

potentieel gevaarlijke geluidsbronnen kunnen identificeren en controleren (Brant e.a., 1992). 
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De toepassingsgebieden 
Ouderen zullen problemen ondervinden met niet in volume instelbare geluidssignalen en met 

geluidssignalen die hoger zijn dan 1000 Hz. Die frequentie ligt midden in het gehoorgebied, 

ongeveer op de hoogte van de spraak. Daarmee vormen de apparaten die een spraakoutput (een 

gesproken readie) hebben een probleem. Mannen zullen daarvan meer hinder ondervinden dan 

vrouwen. Lawaaiproducerende apparaten tenslotte kunnen de waameming van andere 

geluidssignalen verstoren. 

Wonen 
Ouderen ondervinden ongemak van lawaai uit de woonomgeving en van binnenshuis. Veel 

produkten in huis zijn in zekere mate luidruchtig. Een voorbeeld van een toepassing in de 

woonomgeving die moeilijkheden kan op!everen is de deurbel. Een ander probleem kan zijn dat 

ouderen geluiden die een alarmfunctie hebben minder snel of niet meer kunnen horen, zoals het 

strom en van water en gas en brand. 

Mobiliteit 
Als ouderen minder horen is het mogelijk dat ze onzekerder lopeno In het geval dat ook andere 

capaciteiten die van invloed zijn op het lopen achteruitgaan, zullen ouderen meer op hun gehoor 

willen vertrouwen. Met name tijdens het lopen in het verkeer kan een verminderd gehoor 

hinderlijk zijn. 

Het openbaar vervoer is vooral visueel georienteerd. Als echter geluid wei belangrijk is, is dat 

vaak van slechte kwaliteit. De omroepberichten op stations en in de trein bijvoorbeeld zijn slecht 

te verstaan. Ze zijn nog moeilijker te verstaan als er veel rumoer is, zeals vaak het geval is in de 

trein of op het station. 

De kans is groot dat de oudere automobilist essentiele informatie zoals waarschuwingssignalen 

mist, vooral in een omgeving met veel verkeersgeluid (Korteling, 1989). 

Communicatie 
Zoals al eerder bleek is voor communicatie het gehoor belangrijk. De telefoon is op dit moment 

het belangrijkste technische hulpmiddel voor communicatie over grote afstand in leefsituaties. 

Uit een Engels onderzoek blijkt een aantal nadelen van de telefoon voor oudere gebruikers. De 

belangrijkste bevindingen daaruit zullen hier worden beschreven. Een belangrijk nadeel van de 

telefoon zijn de kosten. De ouderen in het onderzoek vinden dat de telefoon goedkoper moet 

worden. Zij doen een voorstel om speciale tarieven te berekenen voor ouderen, gehandicapten 

en andere mensen die min of meer aan huis gebonden zijn. Daamaast is de ontvangst van 

ongewenste telefoontjes van bijvoorbeeld verkopers en enqueteurs een nadeel. De ouderen 

vinden bovendien dat er te veel verkeerdelobscene telefoonnummers zijn. T enslotte vinden ze de 

telefoon te licht. Als voordeel van de telefoon noemen de ouderen in het onderzoek vooral de 

mogelijkheid tot het leggen van sodale contadeno Over het geheel genomen blijkt 81 % erg 

tevreden te zijn met de tel~foon. De geinterviewden hebben een aantal voorstellen tot de 
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verbetering van hun eigen telefoon. Ze willen uitbreidingsmogelijkheden voor de bel, een 

medische alarmfaciliteit, een antwoordapparaat en nummergeheugen (Collins e.a., 1992). 

Met name op het gebied van de telefoon blijkt er een groot verschil te bestaan tussen mannen en 

vrouwen. T erwij\ de telefoon in eerste instantie uitsluitend bedoeld was voor het zakenleven, 

hebben vooral vrouwen ervoor gezorgd dat de telefoon een belangrijke sodale functie kreeg. 

Ook tegenwoordig gebruiken vrouwen de telefoon relatief meer voor sodale contacten, terwijl 

mannen hem meer gebruiken voor zakelijke conversaties (Frissen, 1994). Een voorbeeld van een 

sodale toepassing van de telefoon zijn de telefoondrkels. 

De deelnemers van de groepsinterviews hebben verschillende ervaringen met het gebruik van de 

draadloze telefoon. In het algemeen vinden ze dat die handig is, juist ook voor ouderen die slecht 

ter been worden. Als groot nadeel is genoemd dat het toestel een te hoog geluidssignaal geeft, dat 

ouderen moeilijk kunnen horen. Bovendien blijkt de draadloze telefoon veer functies te hebben 

die door een aantal nooit gebruikt worden. 

Hulpmiddelen ter verbetering van het gehoor, zoals het gehoorapparaat, zijn in een verbeterde 

vorm verkrijgbaar. Een van de ouderen geeft aan een gehoorapparaat te hebben gezien met 

diverse, goed te bedienen knopjes, waarmee zeljs gefluister te verstaan zou zijn. Het apparaat 

blijkt echter aileen bij bepaalde gehoorstoomissen te werken. 

Huishouden 
Voorbeelden van toepassingen in het huishouden zijn de kookwekker en de bel van de 

magnetron, die kunnen moeilijk hoorbaar zijn. Daamaast zijn waarschuwingssignalen zoals die 

van een diepvries als de stroom uitvalt, vaak op het gehoor gericht en geeft daarbij een erg hoge 

toon. Ook oplaadbare huishoudapparatuur geeft een geluidssignaal als de accu leeg raakt of als 

de accu weer vol is tijdens het laden. 

Vrije tijd 
In de vrije tijd zullen ouderen vooral bij het luisteren naar de radio en de televisie merken dat ze 

minder horen. De perceptie van de weergegeven geluidskwaliteit verandert. Een goed gebruik 

van de equalizers kan die problemen wellicht gedeeltelijk verhelpen. Ook bij het gebruik van 

computers en software die auditieve signalen geven zullen ouderen last hebben van een 

verminderd gehoor. 

Een verminderd gehoor kan bovendien problemen opleveren bij het volgen van cursussen of bij 

een bezoek aan een theater. Ook rondleidingen in musea kunnen moeilijk te volgen zijn. Wellicht 

zijn daar aanpassingen in de techniek mogelijk die aan dergelijke problemen tegemoet komen. 

Een voorbeeld van een technische toepassing is de ringleiding die at in veel theaters en kerken 
aanwezig is. 

Een man heeft op aandringen van zijn kinderen een cd-speIer gekocht en is er nu erg blij en 

tevreden mee. De man heeft bij de aankoop zeer goed gekeken naar zijn eigen behoeften en naar 
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de mogelijkheden van de speier. Hij hoort niet goed meer en heeft dus geen behoefte aan dure 

surrounding luidsprekers. Hij heeft het apparaat bovendien uitgezocht op bedieningsgemak. 

2.2 Gezichtsvermogen 

Het gezichtsvermogen speelt een belangrijke rol in het leven van de mens. Er zijn zoveel 

bezigheden waarbij we gebruik maken van onze ogen, dat we ons er vaak niet eens bewust van 

zijn. Als het gezichtsvermogen vermindert is de hinder dan ook groot. Tijdens de veroudering 

nemen diverse aspecten van het gezichtsvermogen af. 

Ouderen hebben meer licht nodig om goed te kunnen zien, waarbij er wei onderscheid is in de 

kleur van het licht. Anderzijds is de herkenning van voorwerpen door oudere mensen minder 

onder invloed van fellicht. De hoeveelheid benodigd licht is vooral van belang om andere 

veranderingen in het gezichtsvermogen te kunnen compenseren. Die veranderingen zijn een 

afname in de gezichtsscherpte, een achteruitgang om kleuren te kunnen onderscheiden (Corso, 

1992) en een verminderde contrastgevoeligheid (Corso, 1992; Spirduso, in druk; Woollacott, 

1989). De contrastgevoeligheid van ouderen is anderhalf tot vier keer lager dan die van 

jongeren, afhankelijk van de hoeveelheid licht (Sloane e.a., 1988). Die vermindering wordt 

vooral veroorzaakt door veranderingen op centraal niveau en niet zo zeer door veranderingen 

aan het oog zelf (Aberson e.a., 1988; Bouwhuis, 1992; Elliot e.a., 1990; Owsley e.a., 1983; 

Sloane, 1988) 

De afname in gezichtsscherpte heeft een grotere invloed op het dynamisch gezichtsvermogen dan 

op het statische (Corso, 1992). Ouderen zijn bovendien minder gevoelig in hun vaardigheden 

om langzaam bewegende voorwerpen te detecteren in het perifere gezichtsveld (Manchester e.a., 

1989; Sinclair e.a., 1990). De visuele perceptie van de perifere informatie is verstoord als mensen 

ouder worden, dat leidt tot een verkleining van het gezichtsveld (Manchester e.a., 1989; 

Spirduso, in druk; Woollacott, 1989). Volgens Korteling (1989) vermindert het gezichtsvermogen 

vooral op het gebied van detailwaameming. Daamaast is het voor ouderen moeilijker om 

irrelevante stimuli te negeren bij het zien (Ball e.a., 1988; McCalley, 1995). Op het gebied van de 

waameming met een verminderd gezichtsvermogen blijken ouderen vooralleesproblemen te 

hebben. Ook als de letters groot genoeg zijn om te lezen, is de leessnelheid een probleem 

(Bouwhuis, 1992). Tenslotte wordt het visuele waamemen steeds vermoeiender door de 

slechtere kwaliteit van het oog en is het moeilijker visuele boodschappen in het geheugen op te 

slaan. 

De toepassingsgebieden 
Het contrast tussen de informatie en de achtergrond moet hoog genoeg zijn. Datzelfde geldt voor 

het contrast tussen een bepaald produkt en de omgeving. Verder zijn een logisch kleurgebruik en 

het gebruik van goede pictogrammen in plaats van typografieen van belang. Een probleem kan 

ontstaan als er te kleine typografie gebruikt wordt of als LCD-schermen afgelezen moeten 
worden. 

Veel gebruiksaanwijzingen blijken te klein gedrukt te zijn. 
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Wonen 
Het is voorstelbaar dat een slechte verlichting van de woning gevolgen he eft voor de visuele 

waarneming van ouderen. Lichtinval door ruiten, met name bij trappen, kan tot gevaarlijke 

situaties leiden. Uitzoeken van de juiste verlichting is in de meeste winkels moeilijk omdat er een 

wirwar van lampen brandt. De beoordeling van een gekozen lamp zou eigenlijk in de 

uiteindelijke situatie moeten plaatsvinden. In de groepsinterviews geven mensen zelf aan dat een 

goede verlichting in een woning nodig is. Het gemak van vanzelf aanspringende verlichting, of 

een situatie waarbij de lichten in het hele huis in een keer aanspringen, spreekt een aantal van 

hen wei aan. 

Het kan zijn dat ouderen gebruiksvoorwerpen die weinig contrast hebben met de omgeving, 

bijvoorbeeld een witte beker op een witte wastafel, minder goed kunnen onderscheiden. 

Mobiliteit 
Het gezichtsvermogen is van invloed op het evenwicht (zie ook paragraaf 3.2 Spier- en 

skeletstelsel). Bij een vermindering van het zien zal het moeilijker zijn het evenwicht te 

handhaven. Dat is weer van invloed op het looppatroon. Een beperking van het gezichtsveld 

heeft tot gevolg dat mensen langzamer gaan lopen (Hermens e.a., 1995). paragraaf 

Bij het openbaar vervoer wordt veel gebruik gemaakt van visuele informatie. De weergave van 

bijvoorbeeld de vertrektijden en de perronaanduidingen vereisen een redelijk gezichtsvermogen. 

Er bestaat wei een spoorboekje in braille. Echter, voor mensen die slechts beperkte problemen 

hebben met hun gezichtsvermogen is dat geen oplossing, omdat die geen braille kennen. Een 

visuele bedieningsramp zijn de kaartjesautomaten van de Nederlandse Spoorwegen. Er staat veel 

informatie op, waarbij het moeilijk is te achterhalen welke informatie waar en wanneer ingevoerd 

moet worden. Bovendien is het display van het betalingsgedeelte slecht leesbaar omdat het 

weinig contrast heeft. 

Oudere automobilisten zullen niet veel belemmering ondervinden van de achteruitgang in hun 

gezichtsvermogen. De visuele variabelen die verminderen liggen vooral op het gebied van 

detailwaarneming, daardoor is de invloed van het verminderde gezichtsvermogen op de 

verkeersveiBgheid beperkt. Bovendien zijn mensen goed in staat te compenseren voor de 

verminderde visuele capaciteit en is dankzij de medische voorzorg en selectie het visueel 

fundieverlies niet ernstig genoeg om de verkeersveiligheid te verkleinen (Korteling, 1989). Het is 

weI mogelijk dat ouderen het moeilijker vinden om te rijden in een verkeerssituatie waarbij veel 

visuele informatie op hen afkomt, zoals bij het wegwerkzaamheden vaak het geval is. Ouderen 

hebben moeite irrelevante stimuli te negeren, waardoor de aandacht afgeleid kan worden van 

belangrijke informatie (McCalley, 1995). Ook in het donker rijden lijkt voor ouderen een 

probleem te zijn. 
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Communicatie 
Op het gebied van (tele-)communicatie-apparatuur wordt veel gebruik gemaakt van visuele 

informatie. Er wordt al steeds meer gebruik gemaakt van symbolen in plaats van geschreven 

tekst, dat zou nog meer moeten gebeuren, mits de gekozen pictogrammen goed en consequent 

zijn. 

Een voorbeeld van een communicatiemiddel waarbij voor de communicatie gebruik gemaakt 

wordt van het gezichtsvermogen is de beeldtelefoon. Er zijn modellen die eenvoudig te gebruiken 

zijn door ouderen en bleken ook enthousiast aan te slaan bij een experiment. Een groep 

zakenmensen was er overigens helemaal niet enthousiast over. De gebruikers van het experiment 

vonden de beeldtelefoon een acceptabel medium voor de verzorging van sociale contacten 

(Noorden van e.a., 1992). Ook bij de groepsinterviews bleek interesse te bestaan in het gebruik 

van de videofoon. 

De kleine omnummergids voor de nieuwe telefoonnummers blijkt te klein gedrukt te zijn om 

door ouderen gelezen te kunnen worden. Het normale telefoonboek heeft ook niet het gewenste 

formaat letters. Een aantal ouderen gebruikt een vergrotings/ineaal om het telefoonboek te 

kunnen lezen. 

De knop op de televisie waarmee teletekst vergroot kan worden blijkt een uitkomst te zijn, de 

vmag is aileen of ouderen bekend zijn met die knop. T eletekst blijkt Doom I moeilijk te lezen te 

zijn door de witte letters op een blauwe achtergrond. 

Persoonlijke verzorging 
Het is voorstelbaar dat oudere mensen moeilijk displays van bijvoorbeeld een digitale 

personenweegschaal, van het scheerapparaat of een koortsthermomet~!r kunnen aflezen. 

Daamaast is de tekst op medicijnverpakkingen vaak erg klein. 

Huishouden 
Ouderen hebben vooral problemen met de geldautomaat omdat zij meer contrast nodig hebben 

om het display te kunnen lezen, met name overdag met veel omgevingslicht (Bouwhuis, 1992). 

Ook andere apparatuur met displays zoals bijvoorbeeld weegschalen, magnetrons en 

keukenwekkers kunnen leesproblemen opleveren. 

Vrije tijd 
Lezen geeft v~~r een deel van de ouderen problemen. AI is een verminderde gezichtsscherpte te 

verhelpen met een leesbril, ouderen lezen langzamer (Bouwhuis, 1992). Een oplossing zou het 

gesproken boek kunnen zijn, waarbij een boek voorgelezen op bijvoorbeeld een cassettebandje te 

volgen is. Daarbij kunnen ouderen ook zelf het boek meelezen. Het is namelijk bekend dat bij 

meer verschillende soorten waameming de informatie beter in het geheugen wordt opgeslagen. 

Verder is de video- en audio-apparatuur visueel gezien moeilijk te bedienen. De 

afstandsbedieningen hebben te kleine tekst en de ondertiteling is moeizaam te volgen, terwijl het 
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beeldschenn het belangrijkste element in de mens-machine interface van een televisie is (Enzing 

e.a., 1990). Ouderen hebben problemen met de symbolen op de afstandsbediening ondenneer 

omdat zij hun leesbril niet dragen tijdens het televisie kijken (Vorst e.a., 1992). 

Ook veel toepassingen in musea zijn niet gericht op mensen met een verminderd 

gezichtsvermogen. Musea lijken in de eerste p\aats ingericht te zijn op esthetische aspeden en niet 

zo zeer op praktische richtlijnen. 

De opmerking wordt gemaakt dat de 'Nestor' voor blinden en slechtzienden te verkrijgen is op 

een cassettebandje. Dat blijkt niet algemeen bekend te zijn en er zou dan ook meer ruchtbaarheid 

aan gegeven moet worden. 

De eerste videorecorders waren zilverkleurig. T egenwoordig zijn ze zwart, dat geeft problemen 

om de knoppen goed te kunnen zien. Een ander zegt de vaak kleine, gouden letters op de zwarte 

achtergrond niet te kunnen lezen, al helemaal niet als het schemert of donker is. Het design /ijkt 

belangrijker te zijn dan het gebruikersgemak. 

2.3 Tastzin 

De tastzin in dit hoofdstuk betreft alleen dat gedeelte dat betrekking heeft op het sensorische 

systeem, het tastgevoeL De tast wordt vooral belangrijk als andere sensorische factoren 

verslechteren. 20 kunnen mensen nog veel top de tast' vinden als hun gezichtsvermogen beperkt 

is. 

De gevoeligheid van de huid neemt af als mensen ouder worden (Inamura e.a., 1990; Murray 

e.a., 1975; Woollacott, 1986, 1989). Die afname in gevoeligheid uit zich op verschillende wijzen. 

In de eerst p\aats is de huid minder warmte- en koudegevoelig, ouderen zullen zich dus sneller 

branden dan jongeren. Bovendien is de huid minder gevoelig voor contact en trillingen, waarbij 

er geen onderscheid bestaat tussen de linker- en rechterkant van het lichaam (Corso, 1992). 

De toepassingsgebieden 
Apparatuur met kleine knoppen is moeilijk te bedienen voor ouderen. Daamaast leveren 

knoppen die nauwelijks anders aanvoelen dan de omgeving problemen op. 

De gei'nterviewden geven ook aan dat knoppen vaak te klein zijn om goed te kunnen worden 

gebruikt door ouderen. Een vrouw vertelde dat ze er tegenwoordig bij de aankoop van nieuwe 

apparatuur rekening mee houdt dat de knoppen niet te klein zijn. 

Wonen 
T extuurverschillen op oppervlakken die het doel hebben informatie te geven kunnen door 

ouderen gemist worden. Een voorbeeld daarvan is een trapleuning die aan het einde ruwer is. 

lemand vindt de instelling van een digitaal klokje lastig omdat de knopjes van het klokje klein en 
slecht te lezen zijn. 
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Communicatie 
Knoppen op apparaten als de telefoon zijn vaak te klein zodat ouderen problemen kunnen 

hebben met het aantoetsen. 

Huishouden 
Ouderen zullen zich sneller branden dan jongeren, en daarmee zullen zij sneller problemen 

ondervinden bij apparaten die warmte afgeven. 

Vrlje tijd 
De toetsen van de afstandsbediening van de videorecorder zijn te klein (Enzing e.a., 1990). Het is 

moeilijk voor ouderen de afstandsbediening te pakken, zij moeten dat bijna altijd met twee 

handen doen {Vorst e.a., 1992}. De gernterviewden hadden ook de ervaring dat de knoppen op 

audiovisuele apparatuur vaak te klein zijn. 

2.4 Samenvatting en interpretatie 

Het sensorische systeem verandert by veroudering op een aantal punten. In de eerste plaats blijkt 

dat het moeilijker wordt irrelevante stimuli te negeren, zowel in het gezichtsvermogen als bij het 

gehoor. De belangrijkste verandering in het gehoor is de verschuiving van de gehoordrempel, het 

geluid moet steeds harder zijn om te kunnen worden gehoord. Vooral de hoge tonen zijn 

moeilijker te horen, dat geldt voor mannen in sterkere mate dan voor vrouwen. Daamaast blijkt 

de lokalisatie van lage tonen voor mannen een probleem te zijn. 

Voor wat betreft het gezichtsvermogen verandert een aantal aspecten bij het ouder worden. Er is 

een afname van de gezichtsscherpte, een achteruitgang in het vermogen om kleuren te 

onderscheiden en een verminderde contrastgevoeligheid. Bij een grotere hoeveelheid licht 

bestaat er weI een mogelijkheid het verminderde gezichtsvermogen te c:ompenseren. Naast de 

voorgaande aspecten verkleint het gezichtsveld bij veroudering. 

T enslotte vermindert de tastgevoeligheid voor contact, trlllingen en voor warmte en koude. 

De gevolgen voor de omgang met de techniek zijn divers. T echniek die veel informatie 

tegelijkertijd geeft en waarvan ouderen mogelijk moeilijk de irrelevante stimuli kunnen negeren 

zullen slecht bruikbaar zijn voor ouderen. Anderzijds is de aanvulling van een auditief signaal aan 

een visueel signaal en andersom goed bruikbaar. Verder is het mogelijk dat ouderen een 

weerstand ontwikkelen tegen techniek als ze bijvoorbeeld displays niet goed kunnen lezen, 

signalen niet goed kunnen horen of als de bedieningstoetsen te klein zijn. Wellicht krijgen ze het 

idee dat ze zuBen falen in de omgang met techniek, waardoor ze dat liever laten. 

-23-



3. Cognitieve factoren 

De informatieverwerkingstijd, het werkgeheugen, de aandacht en de perceptuele processen 

worden be'invloed door fitheid en gezondheid. Dat zijn de processen die de cognitie 

ondersteunen (Spirduso, in druk). In dat verband is het begrijpelijk dat de cognitieve prestaties 

achteruit gaan als mensen minder gezond of fit zijn. Daarbij maakt het niet uit of mensen jong of 

oud zijn. 

Een van de meest significante veranderingen die bij veroudering optreden is een toename in de 

problemen om de aandacht op een taak gefocust te houden. Het is voor ouderen bijvoorbeeld 

moeilijker achtergrondgeluid te negeren, zoals dat ook al beschreven is in paragraaf 1.1. Ouderen 

hebben bovendien moeilijkheden om hun aandacht te verdelen tussen twee taken die gelijktijdig 

uitgevoerd moeten worden. Ais de taken moeilijker zijn, is de invloed van de leeftijd op de 

aandachtsverdeling groter (Fozard e.a., 1992; McCalley, 1995; Spirduso, in druk). 

3.1 Geheugen 

De veroudering wordt vaak als oorzaak gebruikt voor een verminderd !~eheugen. Als mensen iets 

vergeten zijn, luidt de reactie vaak gekscherend 'je wordt oud', al is diegene 'pas' twintig. De 

vermindering van het geheugen betreft echter voomamelijk het korte tE!rmijngeheugen. 

Herinneringen oproepen uit het verleden gaat niet moeizamer als mensen ouder worden 

(Koncelik e.a., 1982). 

Het geheugen is te onderscheiden in drie soorten: sensorisch geheugen, korte termijngeheugen 

en lange termijngeheugen. Het sensorisch geheugen zorgt voor de waamemingen van de 

zintuigen, speciaal het gezichtsvermogen en het gehoor. Het korte termijngeheugen bestaat uit 

twee onderdelen: het iconisch geheugen en het werkgeheugen. Het iconisch geheugen heeft te 

maken met de situaties waarin informatie voor een korte tijd wordt vastgehouden en vervolgens 

weer gereproduceerd wordt in dezelfde vorm, dus zonder enige vorm van verwerking. 

Voorbeelden daarvan zijn een telefoonnummer onthouden terwijl het uedraaid wordt en een 

cijfercombinatie overschrijven van het ene document naar het andere. Het werkgeheugen kan 

informatie omzetten terwijl het opgeslagen wordt of kan informatie opslaan terwijl andere 

inkomende informatie wordt verwerkt. Het lange termijngeheugen tenslotte is ook onder te 

verdelen in verschillende soorten. Een mogelijke indeling is in het episodisch geheugen, waarin 

de informatie van persoonlijke gebeurtenissen opgesJagen worden; het semantisch geheugen, 

voor het opslaan van feiten en de kennis van begrippen; en het procedureel geheugen, voor de 

cognitieve en motOTe vaardigheden. De veranderingen bij veroudering van aile soorten 

geheugen zijn divers. Hieronder voigt een beschrijving van de veranderingen onderverdeeld in 

het sensorisch geheugen, het korte en het lange termijngeheugen. 

Het sensorisch geheugen 

Hoewel er nog niet veel onderzoek naar gedaan is zijn er redenen aan te nemen dat de invloed 

van veroudering op het sensorisch geheugen beperkt is. Adequate verwerking diep in het 
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geheugen hangt waarschijnlijk af van intacte eerdere verwerking. Het blijkt dat sommige taken, 

die meer dan alleen sensorische verwerking nodig hebben, met name de taken die aanspraak 

maken op het proeedureel geheugen, onveranderd zijn met veroudering. Het feit dat het 

proeedurele geheugen relatief onkwetsbaar is v~~r veroudering suggereert dat ook het sensorisch 

geheugen onkwetsbaar is. 

Het korte termijngeheugen 

Het effect van veroudering op het iconiseh geheugen is beperkt. Er lijkt vermindering te zijn in de 

hoeveelheid informatie die opgeslagen kan worden, maar de verandering is nihiL Het 

werkgeheugen daarentegen is sterk be'invioed door veroudering. Bij experimenten waarbij de 

proefpersonen eerdere informatie moesten reprodueeren terwijl de volgende informatie al werd 

waargenomen seoorden ouderen aanzienlijk slechter dan jongeren. Het is dus niet te zeggen dat 

het korte termijngeheugen weI of niet beperkt is door veroudering, omdat dat van de taak 

afhangt. Bij taken waar de informatie direct gereprodueeerd wordt, zonder dat er met de 

informatie iets hoeft te gebeuren, is er geen invioed van veroudering. Handelingen eehter die weI 

verwerking van informatie vereisen zullen moeilijker gaan bij het ouder worden. 

Het lange termijngeheugen 

Het episodisch geheugen is beperkt door veroudering, afhankelijk van de taak. Taken die vooral 

aanspraak maken op herinnering gaan moeizamer bij veroudering, herkenningstaken worden 

nauwelijks be'invloed. Daamaast is het voor ouderen moeilijk exact te bepalen waar en wanneer 

gebeurtenissen hebben plaatsgehad. Een ander aspect van het episodisch geheugen is het 

vermogen toekomstige gebeurtenissen te herinneren, bijvoorbeeld het voomemen iemand te 

bellen of een brief te schrijven. Het blijkt dat ouderen bij dit soort taken beter seoren dan 

jongeren. Als er een exacte tijd bij gegeven is, bijvoorbeeld 'druk over vijf minuten deze knop in', 

seoren ouderen eehter slechter dan jongeren. De invloed van veroudering op het episodisch 

geheugen is dus afhankelijk van de uit te voeren taak. Ook het functioneren van het semantiseh 

geheugen bij ouderen hangt af van de taak. Als ouderen binnen een bepaalde tijd uit hun 

geheugen informatie moeten reprodueeren, bijvoorbeeld 'noem zoveel mogelijk woorden met 

een s in een minuut', is er grote invloed van veroudering. Maar de herkenning, van synoniemen 

bijvoorbeeld, functioneert niet slechter bij ouderen dan bij jongeren. De struetuur en het verband 

van verbale en andere vormen van opeenstapeling van kennis veranderen in geringe mate bij 

veroudering. Het blijkt vooral de efficientie, van bijvoorbeeld het terugvinden van informatie, te 

zijn die afneemt als mensen ouder worden. Het proeedurele gedeelte van het lange termijn 

geheugen tenslotte is het minst gevoelig voor veroudering. Vaardigheden als zwemmen, fietsen, 

schaatsen of een muziekinstrument bespelen veranderen niet bij veroudering, zelfs niet als ze niet 

geoefend worden. 

In het algemeen kan een verandering van de soort geheugentaak voor een verbetering van het 

geheugen zorgen. Een taak die sterk aan tijd of een tijdsstip gerelateerd is, verloopt moeizamer 

voor ouderen dan een taak die meer gebeurtenis-gerelateerd is. In dat verband is het gebruik van 

agenda's en notitieboekjes een handig hulpmiddel voor ouderen om zich dingen te kunnen 
herinneren. 
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De veranderingen van het geheugen door veroudering zijn dus taak-afhankelijk. Het iconisch 

geheugen, het procedurele geheugen en het geheugen voor veelgebruikte feiten venninderen in 

geringe mate bij het ouder worden. Het episodisch geheugen functioneert relatief goed op hogere 

leeftijd, mits er steun uit de omgeving of in notities is om herinneringen op te halen. 

Daartegenover staat een grote achteruitgang bij veroudering van: het werkgeheugen, episodisch 

herinneringen die nauwelijks gesteund worden door omgevingsfactoren, de herinnering van 

bronnen van gebeurtenissen, en het semantisch geheugen voor weinig gebruikte feiten en 

namen. 

De toepassingsgebieden 
Problemen in het gebruik kunnen ontstaan bij produkten die: 

• te veel infonnatie in een keer verstrekken, 

• veel gebruik maken van kleurcoderingen of andere coderingen, die onthouden moeten 

worden, 

• vooral tekstinfonnatie bevatten in plaats van figuren, figuren worden gemakkelijker 

onthouden, 

• symbolen hebben die niet logisch zijn voor de functie waarvoor ze dienen. 

• complexe taken vereisen, 

• programmering vereisen en/of 
• een zekere snelheid van handelen voorschrijven, als mensen binnen een bepaalde tijd moeten 

reageren. 

Wonen 
Ouderen kunnen problemen ondervinden bij de orientatie in ruimte en tijd. Bovendien kan de 

organisatie van hUishoudelijke taken tot problemen leiden. De achteruitgang van het lange 

tennijngeheugen, het episodisch gedeelte daarvan, kan voor gevaarlijke situaties zorgen, als 

bijvoorbeeld vergeten wordt dat een ketel met water op het fomuis gezet is. 

Mobiliteit 
De drempel in het gebruik van het openbaar vervoer ligt voor ouderen vooral op het gebied van 

routeplanning en reisinfonnatie. De reisplanner bestaat aIleen voor PC-bezitters en -gebruikers en 

is aileen bedoeld voor de trein (Enzing e.a., 1990). Er bestaat wei een 06-infonnatienummer, 

maar dat kost geld en bovendien is de infonnatie uitsluitend mondeling verkrijgbaar. 

Oudere automobilisten kunnen specifieke problemen en beperkingen tegenkomen als ze aan het 

verkeer deelnemen. De oorzaak van die problem en zijn de effecten van veroudering op de 

cognitieve capaciteiten. Het verminderde vennogen om de aandacht te verdelen tussen taken 

leidt tot specifieke problemen. Oat blijkt zowel uit de ongeluksdata als uit de laboratorium

onderzoeken. Ouderen gaan minder vaak linksaf in druk verkeer als ze dat kunnen vennijden 

(Brouwer e.a., 1992; 1994). Vanaf het zestigste levensjaar is de verkeersonveiligheid verhoogd, 

ondanks de vennijding van zulke risicovolle situaties door de ouderen. De afnemende 

vaardigheden komen vooral naar voren op micro- en mesoniveau van de verkeerstaak, waar een 
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beroep gedaan wordt op de zintuiglijke functies, ruimtelijk inzicht, selectieve en verdeelde 

aandacht, snelheid en aangeleerde handelingssequenties. Problemen komen vooral voor bij: 

• inhalen, veranderen van rijstrook en bochten nemen, 

• handelingen op kruispunten en de interactie met het andere verkeer, 
• opmerkzaamheid en observatie, 

• bijzondere verrichtingen {Korteling 1989}. 

Een ander nadeel van de auto is dat een aantal handgrepen verschillende functies heeft. Zo kan 

de ruitenwisser, de richtingaanwijzer en de toeter in een greep verpakt zitten {Korteling, 1992}. 

De veranderingen die optreden bij veroudering in perceptuele vaardigheden, selectieve 

aandachtsverdeling en de tijd die nodig is om complexe beslissingen te nemen hebben invloed 

op de oudere automobilist. Een automobilist moet de omgeving in zich opnemen, onthouden 

wat hij in het begin gezien heeft, de relevante informatie onderscheiden en beslissingen nemen. 

Ouderen hebben meer tijd nodig om de verkeerssituatie te kunnen interpreteren. Op het moment 

dat ze de ene kant op kijken en vervolgens zien wat er aan de andere kant gebeurt, is de 

informatie van de eerste blik niet langer beschikbaar in het werkgeheugen. Omdat beslissingen 

nemen langer duurt, duren correcties ook langer. Ouderen ontwikkelen echter ook 

compenserend gedrag voor de bovenstaande verminderingen. Zij rijden Iangzamer om te 

compenseren voor een lange reactietijd en verminderd gezichtsvennogen. Bovendien vermijden 

zij het rijden in slecht weer, onder invloed en rijden meestal ook bedachtzamer {Brouwer e.a., 

1994; Spirduso, in druk}. 

De auto heeft weI een groot gebruikersgemak. Het is mogelijk dat met de komst van het 

zogenaamde navigatiesysteem ouderen de auto langer veilig kunnen gebruiken (Enzing e.a., 

1990). Het is echter de vraag of die het rijden voor ouderen ook veiliger maakt, het lijkt vooral 

voor jongere automobilisten te zijn ontwikkeld. Een ander idee is ouderen de mogelijkheid te 

geven om instructies te krijgen over mogelijk compenserende maatregelen (Brouwer e.a., 1994). 

Communicatie 
Zoals ook al eerder bleek, is informatie gemakkelijker te verwerken als het op diverse wijzen 

wordt aangeboden. In dat opzicht is multimedia uitermate geschikt voor ouderen. Het is daarbij 

mogelijk behalve via het gehoor ook bijvoorbeeld via beelden informatie te verwerken, waarbij er 

meer in het geheugen wordt opgeslagen. Daamaast is de zogenoemde interactiviteit een voordeel 

van veel muitimediatoepassingen. Ouderen kunnen zelf aangeven als ze meer informatie willen 

hebben, of informatie op een andere wijze gepresenteerd willen zien. Een nadeel kan zijn dat te 

veel verschillende bronnen van informatie tegelijkertijd worden weergegeven waardoor er nieuwe 

problemen kunnen ontstaan (Korteling, 1992). 

In Amerika worden telefoonnummers soms aangegeven met woorden in plaats van nummers, zo 

zijn ze gemakkelijker te onthouden. Een voorbeeld daanian is 06-trein in plaats van 06-9292. 
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Persoonlijke verzorging 
Oudere mensen kunnen door een achteruitgang in het episodisch geheugen bijvoorbeeld 

vergeten of zij hun medicijnen wei of niet genomen hebben. Dat zal vrouwen vaker treffen dan 

mannen, aangezien het medicijngebruik onder vrouwen hoger is dan onder mannen. 

Huishouden 
In het huishouden gebeuren (bijna-)ongelukken door vergeetachtigheid. Met name bij 

apparatuur die gevaar oplevert als die niet in de gaten gehouden wordt, zoals bijvoorbeeld een 

gasfomuis of een strijkijzer kan dat voor problemen zorgen. 

Een aantal ouderen is inderdaad bang am in gevaarlijke situaties terecht te komen omdat ze het 

fornuis vergeten. Een man geeft aan dat hij graag een alarmsysteem zou willen hebben dat afgaat 

als het water in de pan verkookt is. Het is mogelijk dat je een pan op het vuur vergeet als je 

bijvoorbee/d de kookwekker bent vergeten te zetten, of als er tussendoor iemand belt. Twee 

vrouwen vertellen dat ze een e/ektrische waterketel hebben gekocht om te voorkomen dat de 
ketel droogkookt als ze het gas vergeten. Een van de vrouwen blijkt al twee keer een ketel te 
hebben laten droogkoken. 

Vrije tijd 
Bij veel toepassingen zoals de afstandsbediening va or hifi-apparatuur heeft een toets vaak een 

dubbele funciie, dat sehept velWarring en is niet gebruiksvriendelijk. Bovendien zijn de gebruikte 

symbolen niet altijd te begrijpen (Enzing e.a., 1990). Daarnaast worden voor dezelfde fundies 

niet altijd dezelJde symbolen gebruikt. Een idee is om standaard symho/en voor bepaalde 

functies te ontwikkelen die voor aile merken en aile soorten apparaten te gebruiken zijn. 

Buitenshuis kunnen ouderen problemen ondervinden bij het gebruik van informatiesystemen die 

niet op hun voorkennis aansluiten, zoals een eomputersysteem in een bibliotheek. Een man 

vertelt dat hij het bibliotheekopzoeksysteem goed uitgelegd zou willen zien, bijvoorbeeld met 

behulp van speciale voorlichtingsavonden. Je wordt immers toch gedwongen met de techniek in 

de bibliotheek om te gaan. Ook eursussen zijn mogelijk sleeht afgestemd op de voorkennis van 

ouderen. 

De videorecorder blijkt nogal eens voor problemen te zorgen. De videorecorder zou 

gemakkelijker moeten zijn in het gebruik. Bovendien heeft hij erg veel fundies, die door veel 

mensen nie! allemaal gebruikt worden. Ook van de afstandsbediening van de televisie blijken niet 

aile functies gebruikt te worden. De modeme videoreeorders zijn al gemakkelijker in het gebruik, 

daarbij is het mogelijk de programmering in te stellen bijvoorbeeld met behulp van een 

streepjescode en een Hehtpen. 
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3.2 Leervermogen 

Op hogere leeftijd is er nog steeds de mogelijkheid om te leren, aileen de leersnelheid neemt af 
(Koncelik e.a., 1982). 

Met betrekking tot techniek zou je kunnen zeggen dat de omgang met nieuwe technologie 

geleerd moet worden. Bij het gebruik van nieuwe techniek ontstaan voor ouderen vooral 

problemen als ingesleten gedrag veranderd moet worden. Ouderen hebben moeite met het leren 

omgaan met techniek als de bediening anders werkt dan ze gewend zijn bij eerder gebruikte 

apparatuur, bijvoorbeeld als in een auto de richtingaanwijzer of de versnellingspook anders is 

geplaatst, of als bij een radio het bedieningspaneel anders werkt. Ook is het een probleem te 

leren omgaan met nieuwe apparatuur als het noodzakelijk is te handelen op een totaal nieuwe 

manier, waarbij de associatie met de angst om te falen kan ontstaan. Een voorbeeld daarvan zijn 

de nieuwe (tele-)communicatiemiddelen. Een voorstel dat hieruit voortkomt is om bij nieuwe 

(communicatie-)technologieen de bedieningsfuncties en symbolen uniform te maken 

(Mollenkopf, 1993). 

Onderwijs volgen is een bewuste en opzettelijke vorm van leren. Ouderen nemen in verhouding 

(tot jongeren) minder deel aan regulier onderwijs. Daarbij hebben vrouwen meer belangstelling 

voor onderwijs dan mannen. De oorzaak voor dat verschil blijkt vooral in de creatieve vakken te 

Iiggen. Voor de mindere deelname van ouderen aan regulier onderwijs is een aantal redenen aan 

te geven die buiten de ouderen liggen. In de eerste plaats is er onvoldoende organisatorische 

afstemming op de leerbehoeften van ouderen, waarbij het aanbod vaak versnipperd is en hiaten 

vertoond. Ten tweede zijn de lesgelden (te) hoog en ouderen kunnen bovendien nooit aanspraak 

maken op een tegemoetkoming in de studiekosten. Tenslotte is de bereikbaarheid van de 

onderwijsinstelling voor ouderen vaak niet goed. Bovendien kunnen gezondheidsproblemen een 

reden zijn om niet deel te nemen aan onderwijs. Daamaast zijn er nog redenen die voomamelijk 

bij de ouderen zelf liggen. Zij kunnen hun bestaande kennis en ervaring moeilijk afstemmen op 

nieuwe kennis. Bovendien bestaat er een gebrek aan interesse in de 'schoolse' vormen van 

onderwijs. Waarschijnlijk komt dat ook voort uit het gevoel om te oud te zijn om te leren. 

T enslotte hebben ouderen vaak niet geleerd hoe ze moeten leren. De ouderen van vandaag zijn 

lager opgeleid en hebben daardoor minder ervaring met leren dan de hUidige jongeren. Dat kan 

ouderen een achterstand opleveren bij het (weer) gaan leren. Vaak ontbreekt ook een omgeving 

die tot leren stimuleert. Een belangrijk aspect van het leervermogen in de zin van onderwijs 

volgen is dan ook dat ouderen geleerd moet worden hoe te studeren (Naafs, 1992). 

De deelname van ouderen aan niet-kwalificerend (creatieve lessen of cursussen, schriftelijk 

onderwijs en cursussen van radio os TV) onderwijs is toegenomen sinds 1979. Die toename is 

voor een belangrijk deel te verklaren uit de grotere belangstelling voor onderwijs die binnen de 

totale bevolking is ontstaan. Daamaast blijkt die deelname ook gestegen doordat 

geboortecohorten die in de loop van de tijd tot de ouderen zijn gaan behoren, beter zijn opgeleid 

en meer belangstelling hebben voor onderwijs. Ondanks die verandering in opleidingsniveau lijkt 

de belangstelling voor het volgen van onderwijs op een hogere leeftijd te verdwijnen. Door de 
geleidelijke stijging van het opleidingsniveau van ouderen zal hun vraag naar opleidingen stellig 
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toenemen. Uit de cijfers blijkt echter niet dat ouderen bezig zijn een achterstand in te halen zoals 

wei eens wordt verondersteld (Timmermans, 1993). 

De toepassingsgebieden 
Ais apparatuur niet bij de verwachting aansluit vereist dat een groot leervermogen. Bovendien is 

het ontbreken van feed-back na een bepaalde handeling niet bevorderlijk voor het leerproces. 

In de groepsinterviews wordt aangegeven dat apparaten gemakkelijker zijn om mee te werken als 

je er al eerder mee hebt leren omgaan, als je er op latere leeftijd mee geconfronteerd wordt en 

het dan pas geleerd hebt kost het meer moeite. Een uoorbeeld daarvoor is de computer, a/s 

mensen er in hun werk al mee te maken hebben gehad is de stap kleiner om de computer na hun 

werk ook nog te gebruiken. 

Vrlje tijd 
Het leervermogen van ouderen op zich is niet verminderd. De bediening van de videorecorder is 

echter niet mogelijk zonder de handleiding volledig te moeten l€len, wat ouderen vaak niet doen. 

Wat de reden daarvan is, is niet bekend. Bovendien is het onbekend of jongeren de 

gebruiksaanwijzingen wellezen. In de groepsinterviews blijkt dat de gebruiksaanwijzingen vaak in 

een vreemde taal verschijnen, waardoor ze niet te begrijpen zijn. Als het in het Nederlands 

geschreven is, zijn het vaak vertalingen die moeilijk te begrijpen zijn. Bovendien staan er vaak 

teveel vaktermen in. De instructies lijken geschreven te zijn door technici, die zich slecht kunnen 

verplaatsen in de gemiddelde Nederlander. Er worden tal van technische details besproken die 

niet relevant zijn en aIleen maar verwarring veroorzaken. Als er iets niet werkt aan een apparaat 

is vaak niet terug te vinden in een handleiding wat er aan te doen is om de problemen te 

verhelpen. Een herkenbaar probleem is dat mensen niet weten hoe dingen functioneren. Als het 

uitgelegd wordt is het moeilijk te onthouden wat ze wanneer moeten doen, of welke knop ze 

wanneer moeten gebruiken. Een oplossing zou zijn als alles in stappen op papier zou staan. Niet 

in de vorm van wat welke knop doet, maar' als u dit wilt doet u: stap 1, stap 2, enz. '. 

Daarnaast zijn de aanduidingen op de afstandsbediening vaak afkortingen van Engelse 

begrippen en daarom voor ouderen moeilijker te begrijpen (Enzing e.a., 1990; Wald e.a., 1991). 

Een ander probleem kan de radio zijn, die tegenwoordig meestal niet meer een draaiknop heeft 

om de juiste zender te vinden. Als er twee knoppen zijn, een om een hogere en een om de lagere 

frequentie te zoeken kan dat verwarrend zijn, omdat de draaiknop daarmee ontbreekt, zoals 

ouderen dat met de vroegere radio's wei gewend zijn geweest. 

Als er dingen veranderen met de televisie, bijvoorbeeld als er een nieuwe zender bijkomt, vraagt 

een man zijn zoon dat te doen, zijn zoon kan dat veel sneller dan hij. Een vrouw zou het prettig 

vinden als er naast de televisie een uitklapbaar paneeltje is met uitleg is over het gebruik van de 
afstandsbediening. 
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T echniek kan ook heel boeiend zijn, uindt een urouw. Zij zou wei graag een CDi-speler willen 

hebben er ermee leren omgaan. Ze kan dan een complete encyc10pedie in huis hebben en je 

kunt veel meer informatie thuis oplJragen. 

3.3 Samenvatting en interpretatie 

Het leervermogen van ouderen is in principe niet verminderd, ouderen kunnen nieuwe kennis 

opdoen, als die op hun bestaande kennis aansluit. Op het gebied van de cognitie is de 

belangrijkste verandering bij veroudering die van het geheugen. Ouderen kunnen vooral taken 

die veel verwerking vereisen moeilijker uitvoeren. Met die taken wordt vooral aanspraak gemaakt 

op het werkgeheugen. Daamaast is het moeilijker herinneringen uit het verleden op te halen, als 

die herinneringen geen associatie hebben in de direkte omgeving. Behalve herinneringen met 

weinig geheugensteunljes zijn de herinneringen die niet regelmatig gebruikt worden een 

probleem. 

Voor de omgang met techniek betekent dat dat ouderen wei kunnen leren met nieuwe 

technologische produkten om te gaan. Daarbij moeten apparaten bijvoorbeeld niet vereisen dat 

codecombinaties onthouden worden. Ouderen zuIlen de codes moeilijk kunnen onthouden en 

weUicht krijgen zij het idee dat de apparatuur voor hen niet geschikt is om mee om te gaan, of 

(waarschijnlijker) dat zij misschien niet vaardig genoeg zijn om met de apparatuur om te gaan. 

Een andere reden waarom ouderen problemen kunnen ondervinden met de omgang met 

techniek is door de vereiste snelheid van handelen van veel apparatuur. Ouderen hebben meer 

verwerkingstijd nodig dan jongeren. Als niet snel genoeg gereageerd wordt, heeft de handeling 

niet het gewenste effect en is het mogelijk dat ouderen dat als een falen zien en de apparatuur de 

volgende keer niet meer gebruiken. 
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4. Fysiologische factoren 

De fysiologische factoren zijn vooral van invloed op de zelfstandigheid van mensen, dat geldt niet 

aileen voor ouderen. 

4.1 Cardio-respiratoir systeem 

Het cardio-respiratoir systeem heeft te maken met het uithoudingsvermogen. De longen en het 

hart spelen daarbij de centrale rol. Doorslaggevend voor het uithoudingsvermogen is de mate 

van getraindheid. In dat opzicht bestaat er geen verschil tussen jong en oud. Ook oudere mensen 

kunnen in belangrijke mate hun uithoudingsvermogen trainen, waarbij ze dan wei rekening 

moeten houden met een aantal beperkingen dat tijdens de veroudering optreedt, zoals de 

maximale hartfrequentie. 

Veroudering vermindert de cardiovasculaire functie niet in die mate dat dat tot functieverlies zal 

leiden (Pendergast e.a., 1993). De belangrijkste verandering is een afname in de maxim ale 

hartfrequentie, een maat voor de maximale inspanningscapaciteit, die ook afneemt. Bij 

inspanning neemt het aantal hartslagen per minuut toe. Jongeren halen bij zware inspanning tot 

maximaai ongeveer 200 slagen per minuut. Voor ouderen is dat in de eerste plaats niet mogelijk 

en bovendien zou het gevaar opleveren voor de gezondheid. Daarnaast nemen de systolische 

bloeddruk (bovendruk) en de wanddikte van de linker ventrikel van het hart toe (Spirduso, in 

druk). Het vetrnetabolisme en de giucoseverbranding nemen af (PendE!rgast e.a., 1993; Spirduso, 

in druk). Ouderen verbranden dus moeilijker vet en suikers dan jongeren. 

4.2 Spier- en skeletstelsel 

Het spier- en skeletstelsel is belangrijk in het menselijk lichaam vanweg:e de bewegingsfunctie. In 

het gevai van stoomissen in het stelsel zullen er beperkingen bij het bewegen ontstaan. Tijdens de 

veroudering veranderen er verschillende eigenschappen van het bewegingsapparaat. 

Ouderen gebruiken het spier-skeletstelsel vaak minder intensief, waardoor bij de ouderen tot 

zeventig jaar de ergste afname als gevolg van veroudering te zien is in de spierkracht (Fozard e.a., 

1992; Kauffman, 1994; Pendergast e.a., 1993; Spirduso, in druk) en het 

spieruithoudingsvermogen. Maar die verandering wordt dus niet veroorzaakt door de 

veroudering als zodanig (Spirduso, in druk). 

Een ander aspect van het bewegingsapparaat dat verandert bij veroudering is de 

bewegingsuitslag. De meeste gewrichten, met name de knie, de heup en de enkel, worden 

beperkter in de bewegingsmogelijkheden bij veroudering (Grady, 1986; Spirduso, in druk). 

Ook de snelheid van bewegen wordt minder naarmate mensen ouder worden (Kauffman, 1994; 

Pendergast e.a., 1993; Spirduso, in druk). Een belangrijke oorzaak voor die langzamere 

bewegingen, en ook voor de verminderde spierkracht en spieruithoudingsvermogen, is de 
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_____________________ Fysiologische fadoren _____ _ 

verandering van de bouw van het lichaam bij stijgende leeftijd. Er is namelijk een afname in 

spiermassa. Oat wordt zoweI door de vermindering van het aantal spiervezels als door de 

verkleining van het volume van de spiervezeIs veroorzaakt. Met name de fast-twitch spiervezels, 

die van belang zijn bij korte, snelle bewegingen, nemen af in aantal (Kauffman, 1994). Behalve 

een afname in de spiermassa, neemt ook de botdichtheid af. Een andere verandering in de 

lichaamssamenstelling bij veroudering is een toename in de hoeveelheid lichaamsvet (Fozard 

e.a., 1992; Spirduso, in druk). 

Een belangrijke bewegingsverandering bij ouderen is een afname in het vermogen tot precieze, 

fijnmotorische bewegingen. Oie afname heeft te maken met de veranderingen op het niveau van 

het centraal zenuwstelsel. Er blijkt bij veroudering een vertraging van het centraal zenuwstelsel en 

verstoringen van de neurale netwerken op te treden. Oaardoor neemt de centrale verwerkingstijd 

meer toe dan de perifere readietijd (op het niveau van de spieren). Het is bovendien moeilijk 

voor ouderen om een handeling met de ene en een andere handeling met de andere hand uit te 

voeren, waarschijnlijk omdat er dan meer aanspraak gemaakt wordt op de integratie en 

verwerking door het centrale zenuwstelsel. In dat verband blijkt ook dat naarmate een stimulus

vertoning en de te nemen beslissing complexer wordt, het verschil in reactietijden tussen ouderen 

en jongeren groter wordt (Kauffman, 1994; Spirduso, in druk). Mannen reageren overigens 

sneller dan vrouwen (Spirduso, in druk). 

Oaarnaast hebben ouderen meer energie nodig dan jongeren voor dezelfde beweging, omdat ze 

minder efficient bewegen (Spirduso, in druk; Woollacott, 1989). Een belangrijke reden daarvoor 

kan zijn dat ouderen meer antagonisten gebruiken (Woollacott, 1989). Oat betekent dat ouderen 

meer spieren gebruiken dan nodig is. Waarschijnlijk komt dat voort uit de angst om te vallen. 

T enslotte neemt de proprioceptie af bij veroudering (Kauffman, 1994; Woollacott, 1989). Oat 

houdt in dat oudere mens en minder nauwkeurig kunnen voelen hoe hun lichaam gepositioneerd 

is. 

De toepassingsgebieden 
Produkten met verpakking die moeilijk te verwijderen is, zijn slecht bruikbaar voor ouderen. Ook 

produkten die veel kracht of fijnmotorisch handelen vereisen kunnen problemen opleveren. 

Wonen 
Een beperkte reikwijdte door een achteruitgang in bewegingsmogelijkheden kan voor problem en 

zorgen bij het wonen. Op het gebied van de fysiologische beperkingen zijn er al wei veel 

aanpassingen in de woning mogelijk. Het sanitair kan redelijk aangepast worden voor de 

ouderen. Een verhoogd toilet, steunen in de badkamer en het toilet zijn daar voorbeelden van. 

Hoewel er 01 oonpassingen aon de woning mogelijk zijn, kwamen uit de groepsinteruiews een 

oanta/ wensen naor voren, waar nu nog niet aan voldoan is. Een vrouw vindt dot het 

zonnescherm te zwaor gaat, ze vindt het vermoeiend om de droaibeweging te moeten maken. 

Een elektrisch zonnescherm is echter te duur, die kan ze zich niet veroorloven. Een man vertelt 
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_____________________ Fysiologische fadoren _____ _ 

dat hij graag op afstand bedienbare tuindeuren zou willen hebben. De schuifdeuren zijn erg 

zwaar in het gebruik. Verder werd nog opgemerkt dat de voorlichting over wat er mogelijk is aan 

aanpassingen in huis ook nog weI eens te wensen overlaat. Een vrouw is verhuisd naar een flat 

met lift als preventie voor de toekomst, voor als ze slechter ter been wordt. 

Mobiliteit 
Het evenwicht en het looppatroon van mensen veranderen bij klimmende leeftijd. Oudere 

mensen lopen langzamer en met kleiner passen (Kauffman, 1994; Koller e.a., 1990; Murray e.a., 

1970; Woollacott, 1986, 1989). Door een langere readietijd kunnen ouderen vallen over 

oneffenheden in de weg of het voetpad. 

Op het gebied van het openbaar vervoer is voor de ouderen nog wei wat verbetering wenselijk: 

een lagere instaphoogte en groter zitcomfort. In de nieuwe dubbeldekstreinen zou op zijn minst 

een coupe (met voldoende zitplaatsen) op instaphoogte moeten zijn. (Enzing e.a., 1990). 

De auto is voor ouderen een relatief veilig vervoermiddel. De fiets en de bromfiets zijn aanzienlijk 

minder veilig. Bij de groepsinterviews heeft een man dat zelf ook aangegeven: hij heeft zijn 

bromfiets weggedaan vanwege zijn veiligheid. Een aangepaste fiets kan de veiligheid vergroten 

van de oudere fietser, die door fysieke achteruitgang en vestibulair fundieverlies minder goed in 

staat is zijn evenwicht te bewaren (Korteling, 1989). De fiets heeft al een lage instap en kan al 

geleverd worden met een hulpmotor. De verwachting is dat daar niet veel meer aan verbeterd zal 

worden (Enzing e.a., 1990). Na een hartoperatie heeft een man een snorfiets gekocht om tegen 

de wind in en tegen de heuvels op te kunnen fietsen. Het viel hem echter weI tegen hoeveel 

moeite het hem kost de motor aan te trekken, achteraf had hij beter snorfiets kunnen kopen met 

een motor die automatisch te starten is. Een vrouw heeft ook een fiets met hulpmotor gekocht, in 

verband met een minder functionerend been. Een vrouw zegt haar auto nodig te hebben omdat 

ze slecht ter been is. Verder is gezegd dat er voor de ouderen aan mobiliteit gewerkt moet 

worden, zij moeten blijven bewegen. 

Communicatie 
De communicatie zelf zal nauwelijks aan beperkingen onderhevig zijn als gevolg van een minder 

fundionerend fysiologisch systeem. Wei is het mogelijk dat het contad met anderen vermindert, 

omdat de mogelijkheden om de deur uit te gaan minder worden. 

Persoonlijke verzorging 
Een man vertelde dat hij zijn leven te danken heeft aan de huidige vergaande technologische 

ontwikkelingen. Twee maanden voor hij last kreeg van zijn hart hebben ze de medische 

behandeling die voor hem levensreddend was uitgevonden. 

Huishouden 
De verminderde lichamelijke conditie is voor de ouderen een belangrijkere reden om te 

teleshoppen dan het vervoergebrek of de tijdsbesparing (Enzing e.a., 1990). 
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Een vrouw heeft een elektrisch mes gekocht omdat ze artrose heeft. Het mes blijkt echter nog 

meer pijn in haar pols te veroorzaken dan tijdens het snijden met een gewoon mes. Een 

elektrische blikopener iijkt wei een goed hulpmiddel te zijn voor mensen met artrose. Een man 

geeft aan dat hij een centraal afzuigsysteem in huis zou willen hebben zoa/s ze dat hebben in 

Australie. Dat kan dan gebruikt worden in plaats van de stofzuiger, wat gesjouw met een 

stofzuiger bespaart. Bovendien maakt zo'n systeem minder herrie. Een andere toepassing die 

goed bruikbaar is voor ouderen is een stoomreinigingsapparaat. Daarmee is met minimaie moeite 

zonder sop of water schoon te maken. 

Veel apparatuur als de sapcentrifuge, de keukenmachine, de (staaf)mixer en de steengrill worden 

niet gebruikt omdat het teveel moeite kost die schoon te krijgen. De kruimeldief daarentegen 

wordt veel gebruikt, die is gemakkelijk en snel in het gebruik. 

Vrije tijd 
De invulling van de vrije tijd kan veranderen door een achteruitgang in het functioneren van het 

fysiologische systeem. Als mensen slechter ter been worden, zullen meer activiteiten binnenshuis 

plaatsvinden. Ook blijkt dat ouderen minder lid zijn van sportverenigingen dan jongeren (Naafs, 

1992). De interpretatie daarvan kan tweeledig zijn. Aan de ene kant is het mogelijk dat minder 

ouderen sporten, of dat ouderen minder sporten. Oat zou moeten veranderen, juist voor ouderen 

zou het goed zijn te sporten, mits dat verantwoord gebeurt. Bij minder gebruik van het 

fysiologische systeem ontstaan er namelijk beperkingen aan dat systeem. Een andere verklaring 

voor het lagere aantal oudere leden is dat ouderen meer individueel sporten, terwijl voor een 

verantwoorde manier van sporten professionele begeleiding belangrijk is. Ouderen blijken niet 

veellid te zijn van sportverenigingen omdat het aanbod voor ouderen bij die verenigingen vaak 

beperkt is. 

Apparatuur die bedoeld is voor fysieke activiteit lOU motiverend, uitdagend en leuk moeten zijn 

voor mensen van alle leeftijden (Fozard e.a., 1992), veel fitnessapparaten echter zijn specifiek 

gericht op jonge gebruikers. 

In de groepsinterviews vertelde een aantal mannen dat zij de heggeschaar, de cirke/zaag en de 

grasmaaimachine niet meer gebruiken. De apparaten zijn te zwaar in het gebruik en de angst 

bestaat dat er dan ongelukken zullen gebeuren. 

4.3 Samenvatting en interpretatie 

Het uithoudingsvermogen van ouderen is goed te trainen. Ouderen kunnen echter niet tot 

dezelfde intensiteit bewegen als jongeren dat kunnen. 

Wei vermindert de spierkracht en het spieruithoudingsvermogen. Daamaast is de mogelijkheid 

van de bewegingsuitslag van ouderen minder dan die van jongeren, ouderen zijn minder lenig. 

T enslotte hebben ouderen moeite met korte, snelle en precieze, fijnmotorische bewegingen. Qua 

samenstelling van het lichaam neemt vooral de botdichtheid af bij veroudering. 
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De consequentie is dat apparatuur die bijvoorbeeld te zwaar is, voor ouderen moeilijk te 

hanteren is en niet meer gebruikt wordt. Ouderen kunnen het te gevaarlijk vinden dergelijke 

apparatuur nog te gebruiken. Daamaast vereist veel modeme communicatie-apparatuur dat de 

gebruiker precieze bewegingen maakt of snel reageert. Als de handelingen die oudere gebruikers 

, uitvoeren dan niet het effect hebben dat gewenst en verwacht werd, kan het zijn dat een apparaat 

een volgende keer niet meer gebruikt wordt. 
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5. Economische factoren 

De Nederlandse economie is gebaseerd op het marktprincipe. Bedrijven zijn er in de eerste plaats 

op uit zoveel mogelijk winst te maken. Oat heeft gevolgen voor de technologische produkten en 

het gebruik door ouderen. 

Voor de producenten geldt dat een grotere hoeveelheid de kosten van een produktie kan 

drukken. Als bijvoorbeeld naar de afstandsbediening gekeken wordt, is het goedkoper voor de 

hele wereld Engelse afkortingen te gebruiken, dan voor Nederland Nederlandse, voor Duitsland 

Duitse, etcetera. De orientatie van de ontwikkeling en het ontwerp vindt dus plaats met het oog 

op de gemiddelde klant, zijn interesse en zijn koopkracht. Daarbij is het wei voorstelbaar dat in 

het kader van de concurrentie er toch differentiatie in verschillende produkten mogelijk is. Het 

dringt echter bij de producenten maar langzaam door dat oud zijn niet equivalent is aan 

handicaps, maar dat beperkingen kunnen ontstaan tijdens het verouderingsproces. Een 

verandering in de consumentenelektronica in het voordeel van de ouderen kan dus aileen 

verwacht worden indien ze een steeds belangrijkere groep worden als consument. Oat niet in de 

minste plaats omdat de technologische ontwikkeling nu nog ver af staat van de dagelijkse 

werkelijkheid van de ouderen (Mollenkopf, 1993). 

Met name door veel vrije tijd wordt de groep ouderen een steeds interessantere nieuwe 

doelgroep voor de marketing en de redame. In die wereld heten ze GRAMPIES: growing retired 

active monied persons in an excellent state. In de reclame heerst niet langer het beeld van de 

zielige, gebrekkige en hulpbehoevende ouderen. Het is echter de vraag in hoeverre zij gezien 

worden als geemancipeerde ouderen (Naafs, 1992). 

5.1 Inkomen 

Bestedingen blijken in beperkte mate Ieeftijdsafhankelijk te zijn. Wei zijn er grote verschillen 

tussen jongeren en ouderen indien meer in detail wordt gekeken naar bestedingen voor een 

bepaald produkt of een bepaalde dienst. 20 zijn de bestedingen van ouderen aan 

bioscoopbezoek of aan walkmans beduidend lager dan die van jongere leeftijdsgroepen. 

Omgekeerd geven ouderen veel meer uit aan jenever, sigaren en gezondheid (Willems & van 

den Wildenburg b.v., 1994). 

Wei is er een verb and tussen het inkomen en de aanschaf van technische apparatuur. Als het 

inkomen hoger is, wordt een apparaat eerder aangeschaft (Sackmann e.a., 1994). Ook 

Mollenkopf meldt dat de financiele middelen waarover iemand beschikt een rol spelen in de 

aanschaf van standaard technische apparaten (Mollenkopf, 1993). De kosten kunnen een 

barriere betekenen voor de aanschaf van nieuwe apparatuur (Blaich, 1992). 

In 1989 beschikte 15% van de 65-plussers over een besteedbaar inkomen lager dan 105% van 

het voor hen geldende sociale minimum. Van de alleenstaande ouderen leeft 22% onder dat 

minimum en van de ouderen die met meer mensen samenleven 8% (Timmerrnans, 1993). 
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Vergelijkbare cijfers zijn later gemeten. Een op de vijf ouderen heeft een inkomen minder dan 

115% van het sociaal minimum en wordt gehinderd door min of meer emstige handicaps. Van 

die groep woont nog 10% zelfstandig (Gillissen, 1993). 

Het gemiddelde brute inkomen van een huishouden is het hoogst als het hoofd van het 

huishouden in de leeftijdsklasse van 50-54 jaar zit, hetzelfde geldt voor het gemiddeld 

besteedbaar inkomen. Oaama neemt behalve het inkomen ook het aantal personen per 

huishouden af, zodat het gemiddeld inkomen per persoon niet lager wordt. Het verschil in bruto 
inkomen tussen de leeftijdsklasse 60-64 jaar en 65-69 jaar is fors, daar staat tegenover dat het 

verschil in besteedbaar inkomen veel kleiner is (Gegevens over ouderen, 1990). 

Oudere uitkeringsgerechtigden hebben over het algemeen veel minder schulden dan jongere 

(Gillissen, 1993). Oaartegenover staat het huidige plan van de overheid om oudere 

uitkeringsgerechtigden tegemoet te komen in hun woonlasten. Bovendien zuUen ouderen met 

AOW vanaf 1997 belastingvoordeel krijgen om de 'stille armoede' onder ouderen te bestrijden. 

In het onderzoek van Walker e.a. (1993) is de vraag gesteld wat de belangrijkste problemen zijn 

waar ouderen mee te maken krijgen. Oaarop werd het antwoord financiele problemen vaker 

genoemd dan de andere antwoorden. In verhouding tot de rest van Europa lijkt het in Nederland 

wei mee te vallen: 31 % van de gevraagden gaf aan dat de financiele situatie een probleem was 

voor de ouderen, tegen bijvoorbeeld 72% van de Portugezen 42% van de Ouitsers (het 

gemiddelde voor heel Europa lag op 48%). Ook met het inkomen van de ouderen valt het mee 

in verhouding tot de andere landen in Europa. In Nederland antwoordden de ouderen positief 

op de vraag of het pensioen toereikend was (samen met vier andere landen, neutraal waren 6 

landen en negatief 2; Griekenland en Portugal). Het merendeel van de mensen in de Europese 

landen maakt zich zorgen of het pensioen nu of in de toekomst voldoende zal zijn. 

Het totaal vrij besteedbaar inkomen (dat wat te besteden is na aftrek van de vaste lasten) van de 

55-plussers zal groeien van 32% van het totaal vrij besteedbaar inkomen in Nederland in 1990 

tot 41 % in 2010. Oat is deels veroorzaakt door een toename in het aantal ouderen en deels door 

een stijging van het inkomen van ouderen. Het gevolg van de toename in besteedbaar vrij 

inkomen is dat ouderen in 2010 ruim 40% van aile consumptieve bestedingen doen (Willems & 
van den Wildenberg b.v., 1994). 

Er is weI een verschil tussen alleenstaande ouderen en samenlevende ouderen. In het algemeen 

zijn de inkomens van meerpersoonshuishoudens van ouderen 1,9 maal zo hoog als die van 

eenpersoonshuishoudens. De kosten van meerpersoonshuishoudens liggen echter 1,4 maal 

hoger. Oat betekent dat alleenstaanden per persoon gemiddeld minder vrij te besteden hebben. 

Oat effed wordt versterkt als alleenstaanden lichamelijk beperkt zijn, waardoor aanvullende 

kosten ontstaan en optimaal inkopen doen wordt bemoeilijkt (Willems & van den Wildenberg 

b.v.,1994). 
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Vooral oudere vrouwen zal het verschil in aUeenstaanden en samenlevenden treffen. Zij hebben 

namelijk een grotere kans dan mannen om zonder partner te leven. Er zijn twee redenen aan te 

geven waarom meer vrouwen alleen wonen. In de eerste plaats leven vrouwen langer dan 

mannen. Bovendien trouwen de meeste vrouwen met mannen die ouder zijn dan zijzelf. In de 

leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder leefde in 198941 % (verwachting voor 2000 is 47%) van de 

vrouwen alleen zelfstandig. Bij de mannen was dat 15% in 1989 (de verwachting voor 2000 is 

18%) (Gegevens over ouderen, 1990). 

Daamaast is het inkomen van vrouwen in het algemeen lager dan dat van mannen. Vrouwen zijn 

vaak aangewezen op een uitkering of alimentatie, of een laag inkomen uit arbeid. De meeste 

(gehuwde) vrouwen boven de 50 jaar hebben geen eigen inkomen uit arbeid. Alleenstaande 

vrouwen vallen veelal in de laagste inkomensklasse. Op pensioengebied worden zij 

geconfronteerd met discriminatie - zowel directe (op grond van geslacht) als indirecte 

(bijvoorbeeld als deeltijdwerker of tijdelijke kracht). Een groot deel van de alleenstaande oudere 

vrouwen is hoofdzakelijk of uitsluitend op AWW- of AOW-pensioen aangewezen (Toekomstige 

positie van oudere vrouwen, 1990). 

5.2 Werk- en opleidingsverleden 

Het opleidingsniveau is een zeer bepalende factor voor de maatschappelijke positie van mensen. 

Uit het Sociaal Cultureel Rapport 1980 blijkt dat laag opgeleiden naar verhouding veel gebruik 

maken van voorzieningen op het terre in van de gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en 

de gezinsverzorging. Hoogopgeleiden maken daarentegen veel gebruik van vrijetijds

voorzieningen, culturele voorzieningen, justitiele voorzieningen en onderwijsvoorzieningen. Hoog 

opgeleiden participeren ook meer dan laag opgeleiden op maatschappelijk en politiek terrein. 

Het opleidingsniveau van ouderen zal in hetjaar 2010 zeker gestegen zijn. Met name het aantal 

vrouwen met minimaal een hbo-opleiding zal meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van 1995. 

De kloof tussen de ouderen en de jongeren, zoals die er nu is, zal echter blijven, zelfs erger 

worden, omdat ook jongere vrouwen hager opgeleid worden. Van de groep vrouwen in de 

leeftijd van 15-54 jaar zal het aantal met tenminste een middelbare opleiding toenemen met 16% 

van 1985 tot 2010, voor de leeftijdsklasse van 55 jaar en ouder zal dat slechts 8% zijn. Bij 

mannen zal de kloof tussen jongeren en ouderen echter afnemen (Gegevens over ouderen, 

1990). 

De mensen die in hetjaar 2010 tot de jonge ouderen behoren (55-64 jaar) behoren allemaal tot 

de zogenaamde protestgeneratie (zie paragraaf 6.2 Culturele invloed), die universiteit heeft 

doorlopen in de tijd van de maatschappelijke omwentelingen (Willems & van den Wilden berg 

bv, 1994). Oat zal van invloed zijn op de manier van omgang met techniek. 

Het grootste gedeelte van de oudere vrouwen heeft haar leven gevuld met de opvoeding van 

kinderen en de (gezins)huishouding. De man was buitenshuis gericht, de vrouw binnenshuis. 

Degenen die hun hele leven alleenstaand zijn geweest en zelf hun inkomen moesten verwerven, 

hebben veelal een hard bestaan achter de rug. Velen van hen ondervinden de gevolgen van een 
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achterstandssituatie wat betreft arbeid, inkomen, opleiding en woonsituatie (Toekomstige positie 

van oudere vrouwen, 1990). 

Er is in Nederland een relatief laag aandeel van de vrouwen opgenomen in het arbeidsproces, 

hoewel dat toeneemt. In 1985 was namelijk 35,9% van de vrouwen betrokken in het 

arbeidsproces, tegen 55,5% in 1991 (Baars e.a., 1993). Ook van de oudere vrouwen nemen 

relatief weinig deel aan het arbeidsproces. In 1990 waren 48,5% van de mannen van 55 tot 65 

jaar opgenomen in het arbeidsproces, tegen 19% van de vrouwen tussen 55 en 65 jaar 

(Timmermans, 1993). 

Er is een verband tussen techniek en opleiding en werkverleden. De opleiding en de ervaring die 

mensen hebben met techniek zijn doorslaggevende variabelen om actief met techniek om te gaan 

en voor een positief beeld van techniek (Wald e.a., 1991). In die zin is het aannemelijk dat 

vrouwen ook in de techniek en in de omgang met techniek een achterstand ondervinden ten 

opzichte van mannen. De meeste oudere vrouwen zijn aIleen in contact gekomen met techniek in 

hUishoudelijke situaties, in tegenselling tot de oudere mannen, die techniek voomamelijk in de 

werkomgeving kennen (Meyer e.a., 1994). 

De toepassingsgebieden 
Dure, luxe artikelen zullen minder snel aangeschaft worden als ouderen niet snel het nut ervan 

inzien. Bovendien zullen ouderen produkten waarmee spedfiek voor een andere doelgroep dan 

de ouderen geadverteerd wordt niet snel aanschaffen. Maar ook produkten die als ouderen

artikelen verkocht worden zullen niet aangeschaft worden, vanwege de stigmatiserende werking. 

Bij de groepsinterviews geeft een vrouw aan dat ze vanwege haar financUHe situatie niet veel 

apparatuur kan aanschaffen. Het geld (uoorai het bestedingspatroon en de bestedingsruimte) is 

een belangrijke factor. Er is een groep ouderen die een minimaai inkomen heeft. Voor hen is het 

heel moeilijk met aIle nieuwe ontwikkelingen mee te doen. Een ander zegt dat je er weI veel uoor 

moet doen om met nieuwe apparaten in aanraking te komen en ermee om te gaan. Met name 

Door mensen met een lagere opieiding valt het niet altijd mee om in aanraking te komen met de 

nieuwe apparatuur. 

Wonen 
Het woningtype heeft een polariserende werking op de verdeling van de vrije bestedingsruimte. 

Huishoudens die dertig jaar geleden, in een gunstige tijd, een woning konden kopen omdat men 

een redelijk inkomen had (de stille generatie, zie paragraaf 6.2), zijn nu in veel gevallen verlost 

van de maandelijkse hypotheek-aflossing. Daardoor houdt die groep meer geld over voor 

consumptieve bestedingen, woningverbetering en andere uitgaven. De huishoudens die toen niet 

in staat waren een woning te kopen worden nu geconfronteerd met stijgende huren of een (later 

afgesloten) hogere hypotheek met varierende rentelasten (Becker, 1994). 

Oudere vrouwen zijn over het geheel genomen slechter gehuisvest dan oudere mannen. 

Alleenstaande vrouwen hebben tussen hun 50-ste en 65-ste jaar al relatief hoge woonlasten. Zij 
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zijn immers vaak aangewezen op een uitkering of alimentatie, of een laag inkomen uit arbeid 

(T oekomstige positie van oudere vrouwen, 1990). 

Mobiliteit 
Als bezit gezien wordt als economische fador hoort het volgende in dit hoofdstuk: een afnemend 

vervoenniddelbezit in combinatie met minder rijbewijsbezit is een belangrijke factor bij de 

verklaring van de mobiliteits-achteruitgang van de ouderen, driekwart van de mensen van 65 
jaar en ouder heeft geen auto (Enzing e.a., 1990). 

Vrouwen bezitten minder vaak een auto dan mannen en ook het rijbewijsbezit is lager. Oat zorgt 

ervoor dat zij meer afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. 

Tijdens de groepsinterviews bleek een man geen bromfiets meer te hebben, omdat die hem te 

veel geld kostte. 

Communicatie 
Het bezit en gebruik van een fax blijkt sterk afhankelijk te zijn of mensen zich in een 

(vrijwilligers)werksituatie bevinden. De fax wordt prive nauwelijks gebruikt. Hetze/fde geldt voor 

een kopieerapparaat. 

Een vrouw vertelt dot ze de computer veel gebruikt. Ze mist echter een aansluiting op Internet. 

De helft van de deelnemers van de groepsinterviews is in het bezit van een computer. 

Persoonlijke verzorging 
Door vrijwilligerswerk komen mensen in aanraking met andersoortige techniek. Een voorbeeld 

daarvan is de socia/e aiarmering. 

Huishouden 
Aanpassingen die het huishouden kunnen verlichten, als een afwasmachine, een magnetron en 

nieuwe schoonmaakapparatuur, zijn vaak redelijk duur. Het is daarom voorstelbaar dat ouderen 

met een lager inkomen minder gebruik maken van hUishoudelijke apparatuur. 

Vrije tijd 
In veel op zorg gericht onderzoek krijgen educatie en ontspanning weinig aandacht. Oat is niet 

zozeer omdat er geen reele behoefte naar is, maar meer omdat vennaak en plezier niet als taak 

van de hulpverlening wordt gezien. Voor het bedrijfsleven is dit echter wei een van de meest 

kansrijke aandachtsgebieden. Senioren hebben immers de tijd, het geld en de wi! de tijd zinvol en 

naar eigen wens in te vullen (Willems & van de Wildenberg bv, 1994). 

Oe walkman is een voorbeeld van een produkt waarvan de reclame specifiek gericht is op een 

jonge doelgroep, het is voorstelbaar dat ouderen dat als dilemma beschouwen om het aan te 

schaffen. 
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Een computer lijkt interesse te wekken als mensen hem nuttig kunnen gebruiken, zoals dat bij 

velen het geval was voor het vrijwilligerswerk. 

5.3 Samenvatting en interpretatie 

Het inkomen van de ouderen is heel divers. Vooral tussen mannen en vrouwen bestaat een groot 

verschil, waarbij het inkomen van mannen hoger is. Daamaast is er een verschil tussen 

alleenstaanden en samenlevenden. Alleenstaanden hebben minder te besteden dan 

samenlevenden. De groep alleenstaande vrouwen is erg groot, zij hebben over het algemeen een 

minimum inkomen. De verwachting is dat het gemiddelde inkomen van de ouderen zal stijgen. 

Er blijkt een positief verband te zijn tussen de hoogte van het inkomen en de aanschaf van 

nieuwe apparatuur. 

Ook in het werk- en opleidingsverleden blijken grote verschillen te bestaan tussen mannen en 

vrouwen. Mannen zijn buitenshuis gericht en vrouwen binnenshuis. De manier waarop zij in 

contact zijn gekomen met techniek is dan ook verschillend tussen mannen en vrouwen. Mannen 

kennen techniek meer van de werkvloer en vrouwen vrijwel uitsluitend van binnenshuis. 

Voor de om gang met techniek betekent dat dat ouderen sneller in contact zullen komen met 

nieuwe technologisch ontwikkelingen naarmate hun inkomen hoger is. In dat opzicht zullen 

alleenstaanden minder techniek aanschaffen. Voor wat betreft de gevolgen van opleidings- en 

werkverleden voor de omgang met techniek zal er vooral een verschil in ervaring zijn tussen 

mannen en vrouwen. De verwachting is dat doordat de omgang van nieuwe technische 

produkten gemakkelijker is als die aansluit op eerder gebruikte techniek, oudere mann en een 

voorsprong hebben op vrouwen in de omgang met niet-huishoudelijke nieuwe technische 

produkten. 
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6. Psychosociale factoren 

6.1 Sociale omgeving 

De gemiddelde oudere bestaat eigenlijk niet. Juist omdat er op latere leeftijd zoveel 

veranderingen plaatsvinden, die niet bij iedereen hetzelfde zijn, is de groep ouderen heel divers. 

Typeringen naar leeftijd zijn vaak niet juist, de ene oudere van 70 jaar is niet te vergelijken met 

de andere. Juist daarom kan het handig zijn onderscheid te maken in de verschillende groepen 

ouderen. 

Uit een studie van Van Esch (Gegevens over ouderen, 1990) zijn vier deelgroepen van 

'jongbejaarden' (55-75 jaar) te onderscheiden: 

1. De groep die een overvloed aan potenties heeft en nauwelijks problem en kent, wordt wei als 

de 'welzijnselite' aangeduid. Zij maakt 12 tot 20 procent van de jongbejaarden uit. Typerend 

voor deze groep zijn, globaal aangeduid, een relatief hoog inkomen, een hoog opleidingsniveau 

en het bezit van een eigen huis en een auto. De leden van deze groep zijn adief en uithuizig, 

maar kennen opvallend genoeg relatief weinig sociale contaden met hun kinderen. Hun 

welbevinden is relatief groot. 

2. De grootste groep, ongeveer 60 procent van het geheel, vormt het 'brede maatschappelijke 

midden' van de jongbejaarden. Deze groep toont een betrekkelijk uniform patroon van potenties 

en problemen. Wei valt in deze brede middengroep een nader onderscheid te maken tussen 

adievere en bij voorkeur thuis blijvende jongbejaarden. Tot de meer adieve en uithuizige groep 

kan 15 tot 25 procent van de jongbejaarden worden gerekend. Zij hebben meer sociale 

contaden en een wat groter welbevinden dan de meer huisgebonden groep, die 30 tot 40 

procent van de jongbejaarden omvat. De meer adieven wonen ook vaker aileen, hebben een 

hoger inkomen en zijn gemiddeld wat gezonder dan de meer huisgebonden jongbejaarden. 

3. 'Ouderen op het platteland' maken 15 tot 20 procent van de jongbejaarden uit. Opvallend 

onder hen is de combinatie van het relatief lage inkomen en het bezit van een eigen huis. Deze 

jongbejaarden combineren een relatief sterke hUisgebondenheid met een relatief hoog 

welbevinden. Hun opleidingsniveau is relatief laag. 

4. Tot de groep die 'gehandicapt en hulpbehoevend' is, behoort 6 a 9 procent van de 

jongbejaarden. Zij zijn relatief minder gezond, kennen een gering welbevinden en beschikken 

over een relatief laag inkomen. WeI onderhouden zij veel contadeno Zij ontvangen veel exteme 

hulp. Van deze groep is ook de partner vaak gehandicapt. Van de jongbejaarden verblijft 

ongeveer 2 procent in een bejaardenoord of verpleeghuis. 

Naast de groep jongbejaarden kennen we de groepen ouderen (75-85 jaar) en oudere ouderen 

(85+). 
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In verhouding tot de andere EG-landen is de Nederlandse verouderende bevolking als voigt te 

karakteriseren: 

Nederland zal in verhouding langere tijd een groot aandeel ouderen in de gemeenschap 

hebben, omdat ook na 1965 de geboortengolf bleef doorzetten. 

- Een relatief (ten opzichte van de andere Europese landen) groot aantal ouderen leeft in de 

institutionele zorg, hoewel de tendens is dat dat aantal afneemt. In 19751eefde 11,5% van de 65-

plussers in de institutionele zorg, in 1990 was dat nog 9,7%. Het overheidsbeleid is er ook op 

gericht het aantal ouderen in de institutionele zorg te verminderen. 

- Een relatief (ten opzichte van de andere Europese landen) laag aandeel van de vrouwen is 

opgenomen of opgenomen geweest in het arbeidsproces, hoewel dat toeneemt. In 1985 was 

namelijk 35,9% van de vrouwen betrokken in het arbeidsproces tegen 55,5% in 1991. 

- Een eXtreem hoge graad van vroege uittreding, door arbeidsongeschiktheid, werldoosheid of 

VUT. Het percentage mannen van 55-64 jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces is gedaald 

van 51,6 in 1985 tot 48 in 1991 (Baars e.a., 1993). 

Er is een verschil in deelname aan sodale activiteiten tussen jongeren en ouderen. Met name in 

de groep van 55-64 jaar zijn veel meer mensen lid van een politieke partij dan in de groep 

jongeren. Bovendien heeft in 198995% van de ouderen van 65 tot 85 jaar gestemd. Het aantal 

mensen dat contact legt met de politiek en politieke personen is weI aanzienlijk lager dan bij de 

jongeren. Ook in het verenigingsleven zijn ouderen actiever dan jongeren, met uitzondering van 

de sporiverenigingen (Naafs, 1992). De deelname aan culturele en recreatieve voorzieningen 

onder ouderen blijkt afhankelijk te zijn van de fysieke validiteit (minder valide betekent ook 

minder deelname) en het opleidingsniveau (hoger opleidingsniveau betekent meer deelname). 

Overigens was het niet afhankelijk van het inkomen (Timmermans, 1993), 

Ook de positie in de samenleving verandert bij veroudering. Veelal zijn ouderen niet langer in 

een werkomgeving betrokken en zijn ze meer binnenshuis gericht dan jongeren. In Nederland 

heeft 28% van de ouderen het idee met minder respect behandeld te worden dan toen ze jonger 

waren, 20% van de ouderen geeft aan dat ze met meer respect behandeld worden. Eenzaamheid 

is een ander probleem waar ouderen mee te maken krijgen. Als de open vraag werd gesteld wat 

de belangrijkste problemen zijn waar ouderen mee te maken krijgen, werd het antwoord 

eenzaamheid vaker genoemd dan andere antwoorden. In Nederland voelt 5-9% van de ouderen 

zich vaak eenzaam (Walker e.a., 1993). Daamaast heeft de samenleving een erg negatief beeld 

van de verouderingsgerelateerde fysieke veranderingen. Dat maakt het moeilijk voor ouder 

wordende volwassenen om zich bewust te zijn van een gezond Iichaam en dat ook zo te houden 

(Spirduso, in druk) , 

Met betrekking tot de omgeving is er een verschil tussen oudere mannen en oudere vrouwen. 

Oudere vrouwen voelen zich vaak onveilig in hun woning en woonomgeving. Ook meer in het 

algemeen hebben zij zeer weinig greep op factoren die hun maatschappelijk leven be'invloeden. 

Velen van hen hebben nooit de kans gehad om te leren voor zichzelf op te komen. De 

maatschappelijke positie van vrouwen, zeker zoals die in het veri eden was, vormt een belangrijke 

verklaring voor de achterstandssituatie van vrouwen. Kenmerken van deze positie zijn: geringe 
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arbeidsmarktparticipatie en bestuurlijke zeggenschap, orientatie binnenshuis, vervuUen van 

gezins- en zorgtaken, weinig opleiding en bijscholing, weinig prikkels vanuit de opvoeding en de 

omgeving om zelfstandigheid na te streven. Oudere vrouwen zijn bovendien het slachtoffer van 

een dubbele negatieve beeldvonning: oud zijn en vrouw zijn (T oekomstige positie van oudere 

vrouwen, 1990). 

De techniek kan wei een rol spelen in de positie van de ouderen in de samenleving. Want dankzij 

veel technische snufjes zouden ouderen langer zelfstandig kunnen blijven (Knipscheer, 1992). 

Maar voor de acceptatie van nieuwe technische apparatuur is een begrijpelijke, aanmoedigende 

sociale omgeving noodzakelijk (Mollenkopf, 1993). 

6.2 Culturele inv)oed 

De slechte afstemming van nieuwe technologie op ouderen heeft gedeeltelijk de grondslag in de 

Nederlandse cultuur. Die wordt in belangrijke mate bepaald door de economie. De producenten 

betrekken ouderen niet expliciet bij de ontwikkeling van produkten en daarom kan er ook geen 

sprake zijn van directe overdracht van de ervaringen van ouderen in de technologie. Voor een 

toename van de betrekking van ouderen bij de ontwikkelingen en produktie van technische 

apparaten voor leeftijdsspecifieke toepassingen, is voldoende vraag naar zulke produkten 

noodzakelijk Daamaast is een andere attitude van de produktontwikkelaars, marketeers en het 

verantwoordelijk management nodig (Bouma, 1992). Ouderen zijn (nog) geen echte doelgroep 

voor de producenten van veelgebruikte technologie. In het onderzoek van Mollenkopf vindt een 

manager dat produkten voor ouderen een taboe zijn in de commerciele markt. 'Er bestaan aIleen 

mensen die de produkten kunnen betalen, en het dus mogelijk aanschaffen, en mensen die de 

produkten niet kunnen betalen'. In dat geval is een positieve kant daaraan dat ouderen niet 

worden uitgesloten of gestigmatiseerd door de commercie. Reclame maken zou dan bovendien 

meer produkt-gerelateerd en minder leeftijd-gerelateerd zijn. Overigens is dat de mening van die 

ene manager. Verder is de overgrote meerderheid van de ouderen niet echt verschillend van de 

andere leeftijdsgroepen met betrekking tot capaciteiten en geldmiddelen, en bestaat er dus niet 

de behoefte van de producenten ouderenspecifieke produkten te maken (Mollenkopf, 1993). 

Er bestaat in de gemeenschap een negatieve houding tegenover ouderen en technologie. Ook 

ouderen zelf hebben vaak een dergelijke houding. Daamaast is het algemene beeld over ouderen 

vaak negatief, beoordeeld zowel door de ouderen zelf als door de gemeenschap. Dat is een 

belangrijke reden voor producenten van technologische produkten de ouderen niet als doelgroep 

te zien. Als technologie verbonden is met hoge leeftijden, zal dat het negatieve beeld met zich 

meebrengen. Mogelijk schaadt dat het imago van het bedrijf en zijn produkten. Bovendien kan 

het mogelijke gebruikers (en dus potentiele klanten) van aile leeftijdsgroepen, ook de ouderen zelf 

ontmoedigen (Mollenkopf, 1993). 

In andere (niet-westerse) culturen wordt ouderdom veel positiever benaderd. Ouderen staan 

vaak bovenaan in een hierarchische structuur, en worden geassocieerd met wijsheid en ervaring. 

In die culturen is dat soorl eigenschappen dan ook belangrijker dan in de meeste westerse. 

WeUicht zou het beeld over ouderen in de westerse culturen bijgestuurd kunnen worden. 
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Ouderen staan weI behoorlijk positief tegenover techniek in het algemeen. Zij zijn de generatie 

van voor de oorlog en hebben meegemaakt wat het betekent om lichamelijk zware arbeid uit te 

voeren. Die arbeid is nu door de techniek overgenomen. Zij zien de techniek dus vooral als een 

verlichting van de lichamelijke arbeid (Sackmann e.a., 1994). 

Becker (1994) onderscheidt drie generaties, als we tot ongeveer 2010 rekenen. De generaties zijn 

de vooroorlogse generatie die tussen 1910 en 1930 geboren is, de stille generatie van 1930-1940 

en de protestgeneratie van 1940-1955. 

De vooroorlogse generatie, de huidige oudere 

Deze generatie heeft tot enkele jaren geleden het beeid bepaald van de oudere: spaarzaam, 

bedacht op slechtere tijden, doorzettend en berustend in levenshouding. Geloof speeit bij velen 

een belangrijke rol, de PvelA vertegenwoordigt samen met de confessionele partijen de politieke 

voorkeur. Het rijbewijsbezit onder vrouwen is laag, de rolverdeling is meestal traditioneel, net als 

de waarden. Luxe wordt ais iets overbodigs gezien, een erfenis nalaten aan de volgende 

generatie is belangrijker. De vooroorlogse generatie is door de grote externe krachten die het 

leven mede hebben bepaald (crisissen, wereldoorlogen, koude oorlog, oliecrisis), pessimistisch 

over de maakbaarheid van hun eigen lot. Om deze reden uiten zij hun wensen of irritaties 

nauwelijks, omdat het nut daarvan beperkt wordt geacht. Deze generatie is nu ouder dan 60, en 

zal in 2010 ouder dan 80 zijn. 

De stille generatie, de huidige jonge oudere, de oudere in 2000 

Deze generatie heeft de kwalitatieve waarden van de vooroorlogse generatie nog meegekregen, 

maar de materiele situatie waarin men opgroeide was beduidend beter. Daardoor viel het 

fundament onder veel van die waarden weg, waardoor die niet meer konden worden 

doorgegeven aan de volgende generatie. De stille generatie heeft materieel zeer goede 

omstandigheden gekend: lage werkloosheid in de jeugdjaren, sterke economische groei, 

technologische vooruitgang, onbelemmerd door milieuverantwoording, en een vertrouwen in de 

toekomst kenmerken de start van deze generatie in het werkzame leven. Daardoor is men 

materialistisch ingesteld en beschikt men over de financiele middelen om daaraan inhoud te 

geven. De waarden en attitudes zijn nog traditioneel, maar al wei duidelijk gekleurd door de 

sterke invloed van de later komende generaties. De stille generatie was net te laat voor de 

'sixties', en heeft daardoor als 'empty nester' meer dan gemiddeld de neiging inhaalgedrag te 

vertonen: creatieve cursussen, motoren en mobile homes-vakanties door Amerika zijn in trek. In 

1990 was deze generatie tussen de 50 en de 60. AIs rond hetjaar 2000 de stille generatie de kern 

van de seniorenmarkt vormt, zal de vermenging van werk en vrije tijd toegenomen zijn: flexibele 

pensionering, tweede carrieres. Deze generatie zal vaak eigen verplichtingen naar ouders hebben, 

die enige verzorging nodig hebben nu de meesten de 75 gepasseerd zijn. Het verschil tussen de 

'ouderen' en de 'rest' zal afgenomen zijn door een andere opstelling van de ouderen. In 2010 ligt 

de leeftijd van de stille generatie tussen de 70 en de 80 jaar. 
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De protestgeneratie, de oudere in 2010 

Deze generatie is opgegroeid in een economisch uiterst voorspoedige tijd, waarin veel 

verworvenheden van de voorgaande generaties vanzelfsprekend waren: auto's, kleding, vrije tijd, 

recreatie en sex. Daardoor is de focus van deze generatie verschoven naar niet-materiele zaken: 

vrijheid, geestelijke ontwikkeling, menselijke relaties en het doorbreken van traditionele 

maatschappelijke barrieres. Eerste gegevens in deze richting werden gevormd door de 

burgerrechten-activisten in het zuiden van de Verenigde Staten, die later de protesten tegen 

sexuele restricties, autoritair onderwijsbestuur, sociale klassenverdeling, militaire inmenging en 

nog veel andere 'misstanden' in de toenmalige maatschappij hebben geYnspireerd. Op latere 

leeftijd heeft de protestgeneratie haar karakter deels prijsgegeven onder invloed van de 

verslechterende economische omstandigheden in de jaren zeventig. Mede door die verzakelijking 

zijn de gemiddelde inkom ens op een redelijk niveau gekomen, behoudens een groep die hier niet 

op tijd op ingespeeld heeft. In 1990 was men tussen de 35 en 50. De waardenverschuiving bij 

deze generatie is nog grotendeels ongewijzigd: meer aandacht voor niet-materiele zaken en meer 

aandacht voor lifestyle-aspeden die innerlijke vrijheid uitdragen (w.o. spijkerbroek, cabriolet, 

rockmuziek en altematieve vakantiebestemmingen) en een maatschappelijk 

verantwoordelijkheidsgevoel dat nu ook het milieu omvat. Door de omvang van deze generatie 

(de 'babyboom') heeft zij grote invloed op de maatschappij, men is gewend daarin een 

belangrijke rol te spelen en doorslaggevende invloed uit te kunnen oefenen. Deze eigenschappen 

maken het aannemelijk dat de protest-oudere zich niet zal neerleggen bij een ongewenste situatie. 

De acceptatie van de bejaardenoorden zal dan ook in 2010, als deze generatie tussen de 55 en 

70 jaar oud is, definitief voorbij zijn. Ouderen uit de protestgeneratie zullen meer gericht zijn op 

een innerlijke ontwikkeling en op het maatschappelijk nut van hun activiteiten (beleggingen). 

Door het wegvallen van de arbeidsverplichting is een hemieuwde inzet voor oude idealen niet 

ondenkbaar: onbaatzuchtige liefde, gelijkheid voor iedereen, vrede. Door een hoog 

activiteitenniveau, een hoge opleiding en een zelfbewustzijn, dat al gedurende de gehele 

levensloop van deze generatie opvalt, zal deze generatie ouderen zich laten gelden (Becker, 

1994). 

De verbeterde opleiding heeft gevolgen voor de attitude van de oudere als consument, 

maatschappelijk persoon en aIs familielid. De oudere van de toekomst zal mede door het 

opleidingseffect mondiger zijn, zich actiever en zelfstandiger opstellen in de samenleving, minder 

geneigd zijn een bepaalde situatie te accepteren en hogere eisen stellen aan voor senioren 

bedoelde produkten. Het soort uitjes van ouderen zal verschuiven van familiebezoek naar eigen 

activiteiten, overeenkomstig het verschil op dat gebied tussen hoger en lager opgeleiden (Willems 

& van den Wildenberg, 1994). 

Met betrekking tot techniek is er een groot cultureel verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen 

zijn veel optimistischer in hun eigen kunnen over techniek dan vrouwen. In het algemeen zijn 

vrouwen bovendien sceptischer over techniek dan mannen. Vrouwen tonen grote afstand in hun 

waamemingen en omgangswijzen met techniek. De aanschaf van technische huishoud

apparatuur wordt bijna altijd door mannen geregeld en beslist. Mannen hebben een grotere 

interesse in de techniek. Als mannen en vrouwen zelf aangeven of ze technisch talent hebben, is 
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dat verschil de laatste 25 jaar eerder groter dan k1einer geworden. Oudere vrouwen vinden zich 

in 1992 zelfs minder technisch begaafd dan de oudere vrouwen van 1967. De oudere mannen 

daarentegen schatlen hun techniek-omgang in 1992 hoger in dan de oudere mannen van 1967. 

De oudere generatie ziet vooral het verschil tussen vroeger en nu: vroeger verving de techniek 

vooral de lichamelijk zware arbeid, terwijl tegenwoordig veel techniek vooral geestelijk bediend 

wordt. Vanuit dat gezichtspunt zien zowel oudere mannen als vrouwen niet in waarom er nu nog 

een groot verschil zou zijn tussen mannen en vrouwen (Sackmann e.a., 1994). 

Een oorzaak voor dat verschil tussen mannen en vrouwen zou kunnen zijn dat produktie en 

ontwerp van nieuwe informatie en communicatie-technologie sterk gebaseerd is op de 

mannelijke praktijk en cultuur, en de taal verbonden met technologische innovaties op dit gebied 

is gegrond in een mannelijke omgeving. Door de k1eine rol van vrouwen in het ontwerp en de 

produktie zijn vrouwen hoofdzakelijk voorgesteld als consumenten. Desondanks trekken vrouwen 

als consumenten niet altijd profijt van de technologische ontwikkelingen, eenvoudigweg omdat zij 

geen deel uitmaken van de technologische cultuur. In de huishoudelijke sfeer wordt informatie

en communicatie-apparatuur door mannen en vrouwen niet op dezelfde manier gebruikt en 

ervaren. Een aantal verschillen is te verklaren door de verschillende posities die mannen en 

vrouwen vaak thuis hebben. Voor de meeste mannen is thuis een plek om te ontspannen van het 

werk. De meeste vrouwen daarentegen kennen geen dUidelijke grens tussen het werk en de 

ontspanning binnenshuis (Frissen, 1994). 

6.3 Emotionele aspecten 

Een algemene vijandige houding tegenover techniek is bij ouderen niet te ontdekken (Wald e.a., 

1991). Ouderen zijn zeker wei bereid en in staat te leren omgaan met telecommunicatie

apparatuur. De belangrijkste factoren om om te gaan met techniek hebben te maken met het 

functionele voordeel dat de telecommunicatie-apparatuur of de computer kan hebben. Dat zowel 

voor wat betreft de instrumentale als de ontspanningsactiviteiten (Enzing e.a., 1990). Ook voor 

andere nieuwe technologie geldt dat, in tegenstelling tot veel negatieve berichten, ouderen 

nieuwe technologische ontwikkelingen accepteren en gebruiken, mits de veranderingen aan hun 

behoeften tegemoet komen en effectief te gebruiken zijn. Technische faciliteiten die voor ouderen 

het interessantst zijn, is apparatuur die het dagelijkse, huishoudelijke leven gemakkelijker maken. 

Het minst interessant zijn die in verband met de werkomgeving. Als ouderen te maken krijgen 

met apparaten waarvoor ze fysieke of cognitieve beperkingen ondervinden in de bediening, 

zullen ze een negatieve houding ontwikkelen en de apparaten niet gebruiken (Collins e.a., 1992). 

Anderzijds zijn ouderen over het algemeen geneigd voorzichtig en soms zelfs afwijzend te zijn in 

hun houding tegenover onbekende dingen. Die scepsis is niet alleen gericht tegen de 

technologisch innovatie en kan dus niet direct gerekend worden tot een gebrek aan acceptatie 

van technologie. Nieuwe technologieen kunnen worden overgebracht als ouderen maar 

gemotiveerd zijn of gemotiveerd kunnen worden. Een voorwaarde voor acceptatie is de ervaring 

of overtuiging dat een toepassing merkbaar kan bijdragen aan een toename van de kwaliteit van 

het leven. Voorbeelden zijn het behoud van mobiliteit, hulp bij communicatie, hulp om iemands 

lichamelijke welzijn te bevorderen en de vermindering van de noodzaak voor hulp (Mollenkopf, 

1993). Ouderen hebben wei vaak een sterk ontwikkelde voorkeur tot pessimisme over het 
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beloofde van de nieuwe technisch snufjes. Daamaast is het mogelijk dat zij de angst ontwikkelen 

om fouten te maken, wat gerechtvaardigd kan zijn in verband met eerder opgedane ervaringen 
met technologie (Stewart, 1992). 

Er is nog maar heel weinig aandacht besteed aan onderzoek naar de sOciaal-psychologische 

context waarin ouderen weI of niet gebruik maken van technologie. Wat betekent het om een 

oudere persoon te zijn in een steeds toenemende technologische samenleving? Hoe be"invloeden 

belangrijke levensgebeurtenissen als de nadering van het einde van het Ieven of het bewustzijn 

van een ouder wordend lichaam? Waarom zouden ouderen moeite doen voor techniek als ze het 

hun hele Ieven zonder gedaan hebben? Het is maar de vraag of de computer thuis voor hen ook 

als vooruitgang wordt gezien. Het is belangrijk te weten hoe ouderen denken over technologie 

(Sixsmith e.a., 1992). 

Er is een aantal aspecten waaraan dagelijkse technologie moet voidoen om gebruikt te worden 

door ouderen. Die aspeden liggen vooral op het gebied van de gebruikersbelangen, die 

overigens ook voor jongere gebruikers gelden. Als een produkt mogelijk ergemis veroorzaakt 

moet daar voldoening in het nut tegenover staan. Apparaten vragen vaak een onrealistische 

hoeveelheid discipline van de gebruikers, wat het niet prettiger maakt om het te gebruiken. 

Bovendien bestaat er de angst bij de gebruikers om passief of ge"isoleerd te raken door het 

gebruik van techniek. Daarnaast hebben ouderen vaak niet voldoende ervaring bij het gebruik 

van veel produkten. Mede daardoor bestaat er de angst dat een apparaat kapot kan gaan bij 

verkeerde handelingen. Om de bovenstaande problemen op te lossen zullen er produkten 

moeten komen die tegemoet komen aan de behoeften van de (oudere) consumenten. Die 

produkten moeten aan een aantal eisen voldoen. Zij moeten plezier en status met elkaar 

koppelen. Om dat te realiseren moet de gebruiker in ieder geval het systeem beheersen en niet 

andersom. Om het systeem te kunnen beheersen moet de complexiteit van de installatie zo klein 

mogelijk zijn. Een oplossing zou een te veranderen apparaat kunnen zijn, zodat er steeds functies 
aan toegevoegd kunnen worden, mocht dat nodig zijn (Blaich, 1992). 

Het verschil in acceptatie van techniek tussen mannen en vrouwen is sinds de jaren vij£tig kleiner 

geworden. Voor vrouwen hoeven nieuwe aankopen niet altijd het nieuwste van het nieuwste te 

zijn, iets dat voor mannen weI een rol speelt. In een gezin is het meestal de man die de aankopen 

beslist van apparatuur op het gebied van amusement, hobbies of mobiliteit. De interesse van de 

vrouw staat op de tweede plaats. Bij jongere stellen is er weI een verschuiving merkbaar, ook 

door de veranderende rol van de vrouw. Oudere vrouwen hebben meer problemen met de 

acceptatie van nieuwe technologie in het huishouden dan jongere vrouwen. Het grootste 
probleem is dat ze bang zijn dat hun waarde ais huisvrouw vermindert door de vergemakkelijking 

die de huIpmiddelen met zich meebrengen. De oudere vrouwen in het onderzoek programmeren 

zeIt nooit de videorecorder, maar laten dat hun man, kinderen of kleinkinderen doen. Een aantal 

durft zelf de radio niet aan te zetten als hun man niet thuis is. De meesten laten hun man 

uitzoeken hoe een bepaald apparaat werkt om het vervolgens weer van hem te leren. Simpele 

reparaties aan technische apparatuur worden vrijwel altijd door de man uitgevoerd. De oudere 
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vrouwen gaven aan dat dat kwam omdat ze bang zijn voor de apparaten of omdat ze bang zijn 

meer kapot te maken dan dat ze iets herstellen (Meyer e.a., 1994). 

Mannen gebruiken in het huis over het algemeen meer doe~het~zelf- en hobby~apparaten, zoals 

een boormachine en een grasmaaier. Machines zijn een verlenging van de mannelijke macht en 

geven de controle van mannen over de omgeving aan. Het resultaat is dat de dingen die mannen 

gebruiken, worden beschouwd als gereedschappen die technisch handelingsvermogen vereisen, 

terwijl keukentechnieken niet beschouwd worden als een kenmerk van vrouwelijke 

vaardigheden. De identiteit en status van vrouwen zijn niet verbeterd door hun gebruik van 

machines (Meyer e.a., 1994). 

De toepassingsgebieden 
Apparatuur moet een functioneel voordeel hebben. Ouderen mogen niet het idee krijgen dat ze 

door het gebruik van apparaten passief of gersoleerd raken. De 'uitstraling' moet zodanig zijn dat 

niet de indruk ontstaat dat er iets kapot kan gaan. 

De mening van ouderen over techniek en de technologische ontwikkelingen varieren. Ouderen 

zijn bang dat de techniek passiviteit veroorzaakt. Bovendien zien zij vermindering van sociale 

contacten en daardoor isolement en vereenzaming als moge/ijk gevaar. Anderzijds realiseren ze 

zich dat de techniek het leven comfortabeler heeft gemaakt. In vergelijking met vroeger is alles 

veellichter is geworden. De handelingen worden gemakke/ijker en voora/lichamelijk minder 

zwaar. Wel/ijkt de interesse te veranderen als mensen ouder worden. Aile nieuwigheden hoeven 

niet meer zoo Maar het lijkt dat ook ouderen weI mee moeten met de technologische 

ontwikkelingen. De meesten zijn dan ook bang het niet meer bij te kunnen houden, zodat ze een 

achterstand krijgen ten opzichte van jongeren. Een vraagstuk blijft de grens te vinden tussen 

enerzijds het comfort en de verbetering van de kwaliteit van het leven door aile technologische 

ontwikkelingen, en anderzijds het gevaar dat de techniek ons leven zal beheersen en de mens 

volledig afhankelijk is van de techniek. 

Een ander nadeel van de huidige technische ontwikkelingen dat wordt genoemd, is dat er minder 

aanspraak wordt gedaan op de fysieke en mentale capaciteiten van mensen. Bijvoorbeeld de 

rekenmachine heeft met zich meegebracht dat de jeugd niet goed meer kan hoofdrekenen. 

T enslotte maken veel ouderen zich zorgen over de werkgelegenheid, die in gevaar dreigt te 

komen door een toename van de techniek. 

Wonen 
Door sociale omstandigheden en veranderingen kan het gebruik van techniek in en om de 

woning veranderen. 20 heeft een vrouw een heggeschaar en een grasmaaimachine gekocht om 

de tuin bij te houden, nadat haar man is overleden. 

lemand maakt de opmerking dat aile beveiligingsapparatuur uitnodigt tot meer berovingen. Een 

alarminstal1atie wordt niet als positiej ervaren. Sommige ouderen hebben echter wei baat bij een 
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persoonlijke alarminstallatie. Er zou meer en betere informatie over gegeven moeten worden. 

Ouderen kunnen langer aileen blijven wonen als ze een alarm dragen. 

Mobiliteit 
Een auto besturen representeert vrijheid, mobiliteit en autonomiteit. Ouderen hebben problemen 

met vrijwel aile benodigde vaardigheden voor auto rijden, maar zij ontwikkelen ook 

compenserend gedrag (zie ook paragraaf 3.1, Geheugen, mobiliteit) (Spirduso, in druk). 

Het is voorstelbaar dat oudere vrouwen banger zijn op straat dan oudere mannen, dat kan 

invloed hebben op het verschil in mobiliteit, en dan met name de mobiliteit buitenshuis. 

Een vrouw vertelt dat ze huilende mensen bij een kaartjesautomaat zag, zij denkt dat vandalisme 

daarvan de oorzaak is. 

Commnnicatie 
In de groepsinterviews blijkt dat vrouwen zich in verschillende situaties ongemakkelijk voelen. Zo 

wilde een vrouw graag een intercom waarbij ze kan zien wie er aanbelt, zodat ze niet open doet 

als ze het niet vertrouwt. Er werd aangegeven dat dure appartementen dat weI hebben, maar de 

sodale woningbouw niet. Iemand was van mening dat de ouderen zich daarvoor sterk moeten 

maken. 

Over het antwoordapparaat zijn de meningen verdeeld. Bij een aantal roept een 

antwoordapparaat weerstand op. Een van de (mannelijke) deelnemers merkt op dat dat kan 

voortkomen uit onbekendheid met het apparaat. Iemand zegt dat het contact onpersoonlijker 

wordt, als mensen namelijk niet bereikbaar willen zijn zetten ze het antwoordapparaat aan, terwijl 

ze weI thuis zijn. Ook zijn er minder sodale contacten. Aan de andere kant is het voordeel dat je 

altijd bereikbaar bent, en het voor alleenstaanden kan het dus zeker een uitkomst zijn. Dan is het 

juist een verbetering voor de soda Ie contacten. 

Een man ziet de televisie en ook de computer als een communicatiemiddel, die eenzaamheid kan 

verminderen. Hij waarschuwt er weI voor dat het geen standaardoplossing mag zijn. 

Persoonlijke verzorging 
Opvallend is dat oudere vrouwen krultangen en fohnen niet meer zo veel gebruiken als ze 

vroeger deden. Er is niet gezegd waarom dat zo is. 

Hnishonden 
Ouderen blijken het praktisch voordeel van een magnetron goed in te zien. Veel mensen geven 

aan die regelmatig te gebruiken. Wellicht heeft het vrijwilligerswerk daar iets mee te maken. 

Mensen die veel vrijwilligerswerk doen hebben wellicht niet veel tijd om uitgebreid te koken. Er 

was een deelneemster die aangaf een magnetron niet te gebruiken, omdat ze niet weet hoe dat 

moet. 
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Een deel van de mannen blijkt niet te weten hoe met huishoudelijke apparatuur, als de 

wasmachine, afwasmachine en het fornuis, om te gaan. Ze gebruiken nooit een dergelijk apparaat 

en zeggen dat dat het terrein van de vrouw is. De meningen daarover zijn verdeeld, anderen 

zeggen na de VUT te hebben geleerd te werken met apparaten in het huishouden om hun vrouw 

wat meer vrije tijd te gunnen. Bovendien wordt aangegeven dat de mogeIijkheid bestaat dat je als 

man aIleen komt te staan. In dat geval zul je als man ook met de apparatuur moeten werken. 

Een vaatwasser heeft in het algemeen geen positieve waardering. Enerzijds gebruikt hij veel 

energie en een man vertelt bovendien dat hij de gezelligheid tijdens de afwas niet zou willen 

missen. 

Door sociale veranderingen lijkt het gebruik van technische apparaten in gezinnen ook te 

veranderen. Zo wordt de frituurpan en de diepvries niet meer zo veel gebruikt als de kinderen 

het huis uit zijn. 

Een aantaf ouderen, vooral vrouwen, vindt dat het gebruik van de pincode en geld uit de muur 

halen gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Iemand vertelt haar pincode niet te gebruiken uit 

angst overvallen te worden. Daar hoort ze veel verhalen over en dat vindt ze eng. Een man is 

bang dat binnenkort het hele maatschappelijke leven in de computer staat. Daarmee verdwijnt de 

tastbaarheid van dingen als geld en prijskaartjes (nu streepjescode). Mensen weten straks niet wat 

ze waaraan uitgeven. Een vrouw vindt het allemaal te snel gaan, ze gebruikt geen pincode of 

creditcard. Ze geeft aan dat het ook wei aan haarzelJ ligt, maar ze doet de suggestie dat daar 

misschien meer voorlichting over gegeven kan worden. 

Vrije tijd 
Vrouwen blijken het gereedschap van hun man niet te gebruiken. In een enkel geval werd aileen 

de boormachine nog weI eens gebruikt. 

Een vrouw vertelt dat ze tegen heug en meug aan de computer is begonnen. Ze moest wei in 

verband met het vrijwilligerswerk dat ze doet. Nu ze er mee kan werken is ze er blij mee. Een 

andere vrouw zegt misselijk te worden van computers. De angst bestaat bij iemand om iets kwijt 

te raken op de computer als hij op de verkeerde knop drukt. Anderen zeggen nooit een computer 

te hebben aangeschaft omdat ze het niet zagen zitten ermee om te gaan. 

6.4 Samenvatting en interpretatie 

De positie van de oudere in de samenleving verandert bij veroudering, de deelname aan het 

arbeidsproces stopt vaak en ook sociale activiteiten veranderen. Mannen hebben bovendien een 

andere positie dan vrouwen. Oudere vrouwen hebben over het algemeen minder deelgenomen 

aan activiteiten buitenshuis en zijn ook niet aangemoedigd om zelfstandigheid na te streven. 

Er bestaat in de samenleving een negatief beeld over ouderen en technologie. Mede daardoor 

zijn producenten bang dat hun produkten datzelfde negatieve imago krijgen. Voor de acceptatie 
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van nieuwe techniek is het echter noodzakelijk dat ouderen daarmee kennis maken in een 

begrijpende, aanmoedigende omgeving. 

Er zijn op dit moment twee generaties ouderen te onderscheiden: de vooroorlogse generatie en 

de stille generatie. De ouderen over vijf jaar behoren weer tot een andere generatie, de 

protestgeneratie. De vooroorlogse generatie kenmerkt zich vooral door spaarzaamheid, bE~rustend 

en traditioneel in rolverdeling en normen en waarden. Zij zullen niet snel geneigd zijn hun 

wensen kenbaar te maken. De stille generatie is in een omgeving opgegroeid waarin de materUHe 

situatie veel beter was dan die van de vooroorlogse generatie. Zij hebben wei de rumoeriffe tijd 

van de zestiger jaren meegemaakt, maar deden daar zelf niet bewust aan mee. Daardoor zijn ze 

geneigd op latere leeftijd daar iets van in te halen. Voor de protestgeneratie was de financieIe 

situatie eveneens voorspoedig. Daardoor konden zij zich richten op niet-materiiHe zaken 

waardoor traditionele normen en waarden doorbroken zijn. Ook het maatschappelijke 

verantwoordelijkheidsbesef voor het milieu begon door te dringen. Zij zijn zelfbewust en hebben 

een hoge opleiding en adiviteitenniveau. De omvang van de protestgeneratie is groot, door de 

babyboom. 

Ouderen blijken geen vijandige houding te hebben tegenover techniek. De voorwaarde voor 

ouderen om met techniek om te gaan en nieuwe techniek te leren kennen, is de verwachting van 

een fundioneel voordeel van de techniek. T och blijkt er vooral bij oudere vrouwen een ze:kere 

angst voor techniek te bestaan. 

Als producenten duidelijk kunnen maken welk fundioneel voordeel ouderen kunnen hebben met 

een bepaald apparaat, zullen ouderen er gemakkelijker toe overgaan die techniek te gebruiken. 

Daamaast is het wenselijk dat een apparaat door normaal gebruik (dus zander bijvoorbeeld een 

schroevedraaier te hanteren) niet kapot kan gaan en veranderingen niet onherstelbaar zijn. 

De oudere ouderen van nu (van de vooroorlogse generatie) zullen niet snel hun gerieven over 

technische toepassingen kenbaar maken, omdat ze niet gewend zijn in te gaan tegen hun eigen 

situatie. Bovendien zullen zij een apparaat dat uitsluitend voor luxueus gebruik bedoeld is of die 

uitstraling he eft, niet snel aanschaffen. De jongere ouderen zullen sneller geneigd zijn tot e:en 

aankoop over te gaan. Door de behoefte iets in te halen van wat ze gemist hebben, zullen ze 

bovendien meer dan de vorige generatie meedoen aan bijvoorbeeld creatieve cursussen. Door 

de vermenging van vrije tijd en werk is het mogelijk dat de techniek die op het werk gebruikt 

wordt ook in de thuissituatie toegepast wordt. Als tenslotle de protestgeneratie in de toekomst tot 

de grote groep ouderen behoort, kan de houding van ouderen tegenover techniek veranderd 

zijn. Mogelijk zullen zij harder protesteren dan de vorige generaties als technische apparatuur niet 

gemakkelijk in het gebruik is. Het is bovendien mogelijk dat die generatie nadat ze uit het 

arbeidsproces getreden zijn, zich wederom inzetlen voor hun idealen. Mede door de grote 

omvang is de verwachting dat zij ook als ouderen hun invloed zullen hebben op de 
maatschappij . 
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Appendix I Veel voorkomende ziekten en aandoeningen 

De belangrijkste en meest voorkomende chronische ziekten en aandoeningen bij veroudering die 

van invloed kunnen zijn bij de omgang met techniek: 

Artrose CARA Staar CVA Suiker- Demen- Depres- Reuma- Osteopo-

ziekte tie sie to'ide A. rose 

45-64 

mannen 5,9 5,1 0,5 0,8 2,6 0,0 4,3 0,8 0,0 

vrouwen 9,0 3,1 0,5 0,6 2,6 0,0 2,5 0,9 0,0 

65-74 

mannen 16,0 13,4 3,3 6,2 5,6 2,1 1,7 1,2 0,4 

vrouwen 26,0 4,2 5,1 2,9 7,0 0,6 4,2 2,1 1,4 

75+ 

mannen 16,1 21,9 11,6 9,8 5,9 8,2 1,7 1,3 1,1 

vrouwen 40,0 5,8 15,9 8,0 8,3 12,3 7,1 3,2 4,0 

Tabel1: Percentage mensen van verschillende leeJtijdsgroepen met een bepaalde aandoening (Bron: 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1993). 

Artrose 

Artrose oftewel gewrichtsslijtage is de meest voorkomende gewrichtsaandoening van het 

bewegingsapparaat. Het belangrijkste kenmerk van artrose is een verlies aan kraakbeen en 

readieve botwoekeringen in het gewricht. Dit leidt tot verlies van de normale anatomisch,~ 

verhoudingen van het gewricht met als gevolg een fundieverlies en (pijn)klachten. Een indeling 

van artrose kan worden gemaakt naar: 

• het gewricht dat is aangedaan (knie, heup, rug, nek, overig); 

• het aantal gewrichten dat is aangedaan (gelokaliseerd of gegeneraliseerd); 

• primaire artrose (oorzaak onbekend) en secundaire artrose (oorzaak bekend, zoals een 

aangeboren gewrichtsaandoening). 

Niet iedereen met verschijnselen van artrose heeft klachten. Naarmate de verschijnselen, zoals 

zichtbaar op een rontgenfoto, emstiger zijn, is er vaker sprake van pijnklachten. In twee studies 

varieerde het percentage patienten met pijn bij milde, radiologisch aangetoonde artrose van 19% 

tot 39% en bij emstige artrose van 40% tot 61 %. Pijn, stijfheid en bewegingsbeperking zijn de 

belangrijkste klachten. Daamaast wordt het dagelijks fundioneren van een patient afhankelijk 

van zijn omgeving en gezondheidszorgvoorzieningen. De klachten en de mate van beperking of 

handicap zijn afhankelijk van het aangedane gewricht en zijn bij artrose van de heup 

bijvoorbeeld emstiger dan bij artrose van de vingergewrichten. Er is weinig systematisch 

onderzoek gedaan naar het beloop van artrose. Wei blijkt dat de klachten een wisselend beloop 

hebben en uitgelokt kunnen worden door het gewricht te belasten. Na verloop van tijd kan de 

pijn ook in rust en '5 nachts optreden. Pijnklachten kunnen na verloop van tijd minder worden. 

Oat gaat evenwel gepaard met een toename van de bewegingsbeperking. 
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CARA 
CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen) is een overkoepelend begrip voor 

een aantal aandoeningen van de luchtwegen. Het omvat de ziektebeelden astma bronchiaIe, 

chronische bronchitis en emfyseem, die gerangschikt worden onder de chronische obstructieve 

longziekten en verwante aandoeningen. Vanwege de sterke mate van overlap in 

symptomatologie tussen de drie aandoeningen werd internationaal besloten de drie 

aandoeningen onder een term samen te vatten. In Nederland is in 1961 voorgesteld ais 

overkoepelend begrip de term CARA te hanteren. Om vergelijking van het voorkomen van 

CARA op bevolkingsniveau nationaal dan wei internationaal mogelijk te maken, wordt een 

internationale standaardvragenlijst gehanteerd. Op individueel niveau worden de drie 

aandoeningen vaak weI onderscheiden. In de huisartsenpraktijk gebeurt dat aan de hand van 

internationaal toegepaste diagnosecriteria voor de eerstelijnsgezondheidszorg. De ziektebeelden 

worden gekenmerkt door het in wisselende mate optreden van klachten over hoesten opgeven 

van sputum en kortademigheid. Deze klachten treden aanvalsgewijs en/of bij inspanning op. De 

typische astmapatient wordt gekenmerkt door aanvalsgewijs optredende perioden van 

kortademigheid afgewisseid met klachtenvrije perioden. Hoesten en sputum opgeven staan bij 

deze patienten op de achtergrond. Kenmerkend aan de typische bronchitispatient is een 

chronisch hoesten en opgeven van sputum. Kortademigheidsklachten staan op de achtergrond, 

maar kunnen op oudere leeftijd geleidelijk aan toenemen. De typische patient met emfyseem is 

de wat oudere patient met voornamelijk klachten over kortademigheid bij inspanning, terwiji 

aanvaisgewijze kortademigheid, hoesten en opgeven van sputum meer op de achtergrond staan. 

Het klinische beeld van de CARA-patient wordt enerzijds bepaald door zijn klachten als uiting 

van de luchtwegobstructie (vooral kortademigheid, in mindere mate hoesten en opgeven), 

anderzijds door bijkomende complicaties. Belangrijke frequent voorkomende complicaties zijn 

bacteriele luchtweginfecties en bijwerkingen van medicijnen. Een complicatie die weinig 

voorkomt, maar wei ernstig is, is dat CARA-patienten op den duur niet meer in staat zijn normale 

lichamelijke inspanning te verrichten door gebrek aan zuurstof (respiratoir insufficientie/cor 

pulmonale). Niet aileen het lichamelijk maar ook het psychosociaal functioneren wordt door 

CARA beinvloed. CARA gaat nogal eens vergezeld van depressiviteit, angst en eenzaamheid. 

Staar 

Er bestaan twee vormen van staar, de groene staar ofwel glaucoom en de grijze staar, ook weI 

cataract genoemd. Glaucoom is te onderscheiden in glaucoma simplex en een andere vorm die 

zelden voorkomt. Bij glaucoma simplex ontstaat geleidelijke uitval van het gezichtsveld. Dit komt 

doordat de oog(bol)druk zover boven de normale waarden uitstijgt dat zenuwvezels in het 

netvlies en de oogzenuw beschadigd raken. Doordat het gezichtsveld zeer geleidelijk (aan de 

buitenzijde beginnend) uitvalt, treden meestal pas laat symptomen op, als ook het centrale 

gedeelte van het gezichtsveld is aangetast. De patient botst dan tegen objecten op, of maakt 

brokken in het verkeer. Als het glaucoom niet behandeld wordt, ontstaat uiteindelijk kokerzien 

(een sterke gezichtsveldbeperking) gevolgd door volledige blindheid. Cataract wordt gekenmerkt 

door een geleidelijke daling van de gezichtsscherpte en leidt, zonder behandeling, uiteindelijk tot 
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blindheid. Aanvankelijk kan de patient ook klagen over dubbelbeelden, verminderde 

kleurperceptie en snelle verblinding bij tegenlicht. 

eVA 
Cerebrovasculaire aandoeningen , ook wei beroertes, hersenbloedingen en herseninfardE~n 

genoemd, zijn naast coronaire hartziekten de meest voorkomende vorm van hart- en vaa1ziekten. 

De cerebrovasculaire aandoeningen worden als voigt onderverdeeld: 

• subarachnoidale bloedingen 

• intracerebrale bloedingen 

• overige en niet-gespecificeerde cerebrale bloedingen 

• afsluiting en stenose van precerebrale arterien 

• afsluiting van cerebrale arterien 

• transiente ischaemische aanvallen 

• acute, niet scherp omschreven cerebrovasculaire aandoeningen 

• late complicaties van cerebrovasculaire aandoeningen. 

In de praktijk wordt vaak een onderverdeling gemaakt in een bloedig CVA, ten gevolgen van een 

vaatruptuur (hersenbloeding) en een niet-bloedig CVA, ten gevolgen van een vaatafsluiting 

(herseninfard). In Nederland gaat het bij 80% van de beroertes om een herseninfard. 

Cerebrovasculaire aandoeningen gaan gepaard met neurologische uitvalverschijnselen die langer 

dan 24 uur voortduren, of eindigen met de dood. De symptomen van het CVA zijn afhankelijk 

van de lokalisatie. Naast verlammingen kunnen verschillende stoornissen ontstaan, waaronder 

onvermogen tot spreken (afasie), cognitieve stoornissen en incontinentie. Wanneer er binnen 24 

uur volledig herstel optreedt is er sprake van TIA, Transiente Ischaemisch Aanval. Met de term 

RIND (Reversible Ischaemic Neurologic Deficit) wordt aangegeven dat na 24 uur, maar binnen 

zes weken, een volledig herstel van neurologische fundies is opgetreden. TIA's kunnen als 

voorloper van eVA worden beschouwd. Uit onderzoek blijkt 38-50% van de personen met TIA's 

binnen vijf jaar een CVA te ontwikkelen. De gevolgen van het CVA zijn divers en kunnen leiden 

tot verschillende functionele beperkingen die varieren van lichte spraakstoornissen tot 

verlammingen die maken dat men aan de rolstoel gekluisterd zit. 

Suikerziekte 

Suikerziekte, diabetes mellitus, is een chronische stofwisselingsziekte die gepaard gaat met een te 

hoog glucosegehalte in het bloed. De diagnose wordt gesteld op basis van te hoge 

bloedglucosewaarden. De Wereld Gezondheids Organisatie, WHO, geeft de grenswaarden 

waarboven sprake is van diabetes mellitus. Er zijn verschillende oorzaken van het te hoge 

bloedglucosegehalte en daarmee dus verschillende vormen van diabetes mellitus. De twel~ meest 

voorkomende zijn 100M en NIDDM. 100M betekent insuline-dependent (insuline-afhankelijke) 

diabetes mellitus. Het te hoge glucosegehalte is hier het gevolg van het ontbreken van het 

hormoon insuline, dat ondermeer het glucosegehalte in het bloed regelt. De alvleesklier 

produceert bij 100M in het geheel geen of nauwelijks nog insuline. NIDDM betekent non··isuline

dependent (niet van insuline afhankelijke) diabetes mellitus. Het te hoge glucosegehalte is hier 

het gevolg van een combinatie van een verlies van insuline-producerende cellen van de 

alvleesklier, waardoor een tekort een insuline (insulinedeficientie) ontstaat, en van het niet 

optimaal benutten van aanwezig insuline door weefsels (insuline-resistentie). Als gevolg van deze 
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stofwisselingsziekte ontstaan vaak klachten als veel drinken, veel eten, vaak urineren, 

vermageren, moeheid en duizeligheid. Vooral bij IDDM kan coma, als gevolg van verzuring en 

een te hoog glucosegehalte in het bloed, het eerste teken van aanwezigheid van de ziekte zijn. Op 
den duur treden veelvuldig complicaties op die een gevolg zijn van schade aan grote en kleine 

bloedvaten, alsmede aan zenuwweefsel. Hart- en vaaiziekten (hartinfarct, beroerte), 

doorbloedingsstoomissen van de benen, blindheid, nierziekten en gevoelloosheid en/of pijn in de 

ledematen zijn hiervan het gevolg. Bij patienten met NIDDM kunnen deze complicaties ook al 

aangetroffen worden op het moment van diagnose, of zijn de complicaties juist aanleiding om 

aan diabetes te denken. Dat is mede het gevolg van het feit dat een groot deel van de NIDDM

patienten (circa 50%) als zodanig niet bekend is en dus ongediagnostiseerd rondloopt. Door 

aanwezigheid van symptomen en late complicaties kan de kwaHteit van het leven bij deze ziekte 

sterk verminderd zijn. 

Dementie 
Dementie is een syndroom: een complex van symptomen, waaraan verschillende oorzaken ten 

grondslag kunnen liggen. Dementie is gedefinieerd als een psycho-organisch syndroom, dat wi! 

zeggen, voor de psychologische en psychiatrische symptomen is er een lichamelijke oorzaak die 

de hersenfunctie negatief beYnvloedt. De belangrijkste vormen van dementie zijn de ziekte van 

Alzheimer en de multi-infarct (of vasculaire) dementie. Een derde (rest)groep wordt gevormd 

door niet dader gespecificeerde dementieen met uiteenlopende oorzaken, zoals de ziekte van 

Pick of intoxicaties. Daamaast wordt onderscheid gemaakt tussen dementie die begint in het pre

senium (op of voor het 65e levensjaar) en dementie die begint in het senium (na het 65e 

levensjaar). De belangrijkste symptomen van dementie zijn: 

• cognitieve stoomissen in ondermeer geheugen, inprenting, oordeelsvorming, orientatie, 

taalgebruik en lichaamsbewusizijn; 

• affectieve (gevoelsmatige) stoomissen zoals neerslachtigheid, irritatie of angst; 

• veranderingen in de persoonlijkheid zoals verminderde impulscontrole, emotionele labiliteit, 

verwaarlozing en verlies van decorum; 

• reactieve (tijdelijke) symptomen wals depress ie, paranorde af angstreacties. 

Het dementie syndroom he eft een chronisch en (meestal) progressief karakter. Het aantal en de 

ernst van de klachten nemen in de loop der tijd toe. In aanvulling op de diagnostische criteria 

worden drie stadia van dementie onderscheiden, die gekoppeld kunnen worden aan drie 

zelfstandigheidsniveaus. Het eerste stadium (lichte dementie) wordt vooral gekenmerkt door 

perioden van apathie, die kunnen worden afgewisseld met episoden van geprikkeldheid. Werk 

en sociale activiteiten zijn belemmerd, maar een persoonlijke hygiene en de oordeelsvorming zijn 

voldoende om zelfstandig te kunnen blijven wonen.ln het tweede stadium (matige dementie) 

treden stoomissen van verschillende functies (geheugen, besef van tijd en plaats, praktische en 

intellectuele vaardigheden, taal en gedrag) steeds sterker op de voorgrond. Zelfstandig wonen 

wordt riskant en (een beperkte mate van) toezicht is noodzakelijk. In het laatste stadium (emstige 

dementie) is de patient niet meer in staat dagelijkse bezigheden (wals een minimale persoonlijke 

hygiene) uit te voeren. De patient is volledig hulpbehoevend en meestal niet meer in staat zijn 
familie en omgeving te herkennen. 
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Depressie 

Het depressief syndroom wordt gerekend tot de zogeheten affectieve of stemmingsstoomissen. Er 

zijn unipolaire en bipolaire stoomissen te onderscheiden. Er zijn dne soorten unipolaire 

depressies: 

• depressie in engere zin, episodisch van aard, van korten duur (enkele weken tot maanden), 

kan samengaan met psychotische of vitale symptom en; 

• neurotische depressie of dysthymie, chronisch van aard (minimale duur twee jaar) maar 

minder extreem uitend dan de depressie in engere zin; 

• aanpassingsstoomis met depressieve stemming, tijdelijk van aard (maximaal 6 maand,m) en 

waarbij de depressieve symptomen een reactie vormen op een aanwijsbare stressfactor, zoals 

een ziekte of het verlies van een dierbare. 

De bipolaire stoomissen, ook weI manisch depressieve stoomissen genoemd, onderscheidt zich 

van de unipolaire depressie doordat depressieve episodes worden afgewisseld met manische 

episodes die worden gekenmerkt door een bUitengewoon uitgelaten, expansieve of geprililielde 

stemming. Waar verder in dit rapport over depressie wordt gesproken, wordt gedoeld op 

(gemeenschappelijke kenmerken van) depressie in engere zin en dysthymie. Bij 

stemmingsstoomissen, zoals de depressie, ligt het accent soms op het psychische niveau 

(somberheid, moedeloosheid, hopeloosheid) en soms op het vitale niveau (verlies van interesse 

en plezier, moeheid, gestoorde lichaamsbeleving). Daamaast kunnen in wisselende samenstelling 

andere symptomen voorkomen zoals: eet-/gewichtsstoomissen, slaapstoomissen, 

concentratieproblemen, psychomotorische agitatie, gevoelens van minderwaardigheid en 

gedachten over de dood en sUkide. Manische episodes worden gekenmerkt door 

grootheidsideeen, bUitengewone spraakzaamheid, gejaagdheid, concentratieproblemen, Heringe 

slaapbehoefte en buitengewone (ongeremde) activiteit gericht op aangename zaken zoals geld 

uitgeven of seksualiteit. De depressie wordt weI 'de verkoudheid van de psychopathologi.~' 

genoemd omdat er een natuurlijke neiging tot herstel zou bestaan. Het is inderdaad zo dat het 

merendeel van de depressies - vaak zonder behandeling - binnen een jaar verdwijnt. T och heeft 

ongeveer een op de vijf depressies een ongunstig beloop van langer dan een jaar, en is de kans 

op een recidief binnen tien jaar vrij groot. Er zijn aanwijzingen dat met name 'lichtere' vo:rmen 

van depressie, bij patienten die niet in de geestelijke gezondheidszorg terechtkomen, relatief vaak 

een chronisch beloop krijgen. Een depressie in engere zin kan enkele weken duren, maar ook 

maanden of zelfs jaren, en wordt nogal eens gevolgd door een recidief, zelfs na een jarenllange 

klachtenvrije periode. Een dysthyme stoomis kan een beloop van vele soms tientallen, jaren 

hebben. Hoewel het kwalitatieve onderscheid tussen een depressie in engere zin en een 

dysthyme stoomis duidelijk is, bestaat er een schemergebied waarin beide in elkaar overgaan. 

Een depressie in engere zin gaat namelijk bij ieder recidief meer over in een chronisch ziektebeeld 

dat op zijn beurt gepaard kan gaan met exacerbaties. De kans op een chronisch verloop van de 

depressie in engere zin neemt toe met de frequentie en duur van de depressieve symptomen, en 

met de leeftijd. Mensen met een depressie in engere zin worden emstig belemmerd in hun sociaal 

en maatschappelijk functioneren. In symptoomvrije periodes wordt het leven van deze ffiI~nsen 

vaak beinvloed door de angst voor een recidief. Hoewel de functiebeperkingen bij dysthymie 

voor de buitenwacht wat minder evident zijn, neemt de kans op sociaal disfunctioneren toe met 

de chroniciteit van het ziektebeeld. 
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Reumatoide artritis 
ReumatoYde artritis (RA) is een van de emstigste reumatische aandoeningen. De ziekte wordt 

gekenmerkt door chronische ontsteking van meerdere gewrichten (polyartritis). Hoewel er een 

zeker voorkeur bestaat voor kIeine gewrichten van handen en voorvoeten, kan de ontsteking zich 

in vrijwel alle gewrichten manifesteren. In de afgelopen 35 jaar zijn de criteria voor het vaststellen 

van RA voortdurend onderwerp van discussie geweest, doordat de ziekte niet een enkel specifiek 

kenmerk bezit dat in aile gevallen aantoonbaar is. Volgens de nu gangbare criteria zijn voor het 

vaststellen van RA vier van de volgende zeven opgestelde criteria vereist: ochtendstijfheid, 

ontsteking van drie of meer gewrichten!gewrichtsgroepen, gewrichtsontsteking van handen of 

polsen, symmetrische gewrichtsontsteking, onderhuidse verdikkingen (reumanoduli), reumafactor 

in het serum, gewrichtsafwijkingen op rontgenfoto's. De gewrichtsontsteking is het fundamentele 

kenmerk van RA en leidt tot pijn, 9tijfheid, afbraak van kraakbeen, bot en gewrichtskapsel en 

gewrichtsdeformiteiten. Hoewel de aandacht bij RA in sterke mate uitgaat naar 

gewrichtsafwijkingen, gaat het in feite om een systeemziekte die op het gehele lichaam ingrijpt. 

Het kan daarbij gaan om algemene kIachten zoals moeheid, gewichtsverlies, en koorts en om 

stoomissen van bepaalde organen zoals het hart, de bloedvaten, de longen, de zenuwen en de 

nieren. Daamaast vormen de bijwerkingen van de behandeling een emstig probleem voor een 

aanzienlijk deel van de patienten. De enorme beperkingen die de patient met RA bij zelfs de 

meest basale bezigheden kan ondervinden, kunnen leiden tot emstige ontregeling van het 

dagelijks leven. Een en ander resulteert in een sterke afname van de zelfredzaamheid en een 

toename van de afhankelijkheid. 

Osteoporose 
In het spraakgebruik wordt de term osteoporose in verschillende betekenissen gehanteerd. In het 

algemeen wordt osteoporose gedefinieerd als de toestand waarbij de hoeveelheid botweefsel 

(botmassa), en meestal ook de samenhang daarvan, zodanig is verminderd dat reeds bij een 

geringe aanleiding inzakkingen van de wervels of breuken in het skelet optreden. Soms wordt de 

term uitsluitend gebruikt om hiermee een lage botmineraaldichtheid (osteopenie) te omschrijven, 

waarbij het begrip osteopenie weer op twee verschillende wijzen kan worden gedefinieerd: 

• een botmineraaldichtheid lager dan tweemaal de standaardafwijking beneden het gemiddelde 

in een referentiepopuiatie, of 

• een botmineraaldichtheid beneden een zogenoemde breukgrens, zijnde een drempelwaarde 

waar beneden fracturen optreden bij een als normaal te beschouwen belasting van het bot. 

Op basis van gegevens over het verloop van de botmassa gedurende het leven en over het 

optreden dan fracturen, zijn twee typen osteoporose te onderscheiden: type I, ook weI 

postmenopausaJe osteoporose genoemd en type II, ofwel ouderdomsosteoporose. Type I wordt 

gerelateerd aan het versnelde botmassaverlies in aansluiting op de menopauze (overgang) met 

fracturen van met name de pols en de wervels (compressiefracturen). Bij type II osteoporose 

worden op meer gevorderde leeftijd met name fracturen van heup en wigvormige fracturen van 

de wervels gezien. Voomoemde fracturen staan bekend als de typische osteoporose fracturen. De 

wervelinzakkingen leiden tot vervorming van de wervelkolom, hetgeen vaak gepaard gaat met 

diffuse rugpijn, spasme van de rugspieren en startstijfheid. Sommigen ervaren echter helemaal 
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geen pijn. Bij hen kan een verkromming van de wervelkolom het enige teken zijn van 

inzakkingen van wervels (compressiefracturen). Na het inzakken van een wervel treedt geen 

herstel meer op. De lichaamslengte neemt af door het inzakken van de wervels, soms wei met 10-

20 cm. Door vormverandering van de wervelkolom kan ook druk ontstaan op interne org!anen 

hetgeen, naast de reeds genoemde klachten, de kwaliteit van leven negatief belnvloedt. De 

gevolgen van een polsfractuur zijn over het algemeen beperkt. Meestal is na 4-12 weken weer 

een normaal functioneren mogelijk. Heupfracturen daarentegen brengen veel invaliditeit en 

sterfte met zich mee. 

Ziekte van Parkinson 
De ziekte van Parkinson is wereldwijd een van de meest frequent voorkomende 

neurodegeneratieve aandoeningen. De aandoening wordt onderverdeeld in: paralyses ag!itans, 

prim air of idiomatisch parkinsonisme of ziekte van Parkinson, en secundair parkinsonisffil~, als 

gevolg van geneesmiddelen gebruik. De ziekte van Parkinson is een progressief verlopende 

neurodegeneratieve aandoening waarvan de oorzaak niet bekend is. De ziekte wordt klinisch 

gekenmerkt door traagheid, beven van de armen en benen in rust, spierstijfheid en gestoorde 

houdingsreflexen. Pathologisch-anatomisch is een verlies zichtbaar van een bepaald soort 

zenuwcellen dat normaliter wordt gekenmerkt door een zwarte substantie (substantie nigra). In de 

overgebleven cellen zijn kenmerkende roze kleurende (eosinofiele) insluitlichaampjes (Lewy 

lichaampjes) aanwezig. De term parkinsonisme wordt gebruikt om aan te geven dat er 

verschijnselen aanwezig zijn die voorkomen bij de ziekte van Parkinson. Deze verschijnselen 

kunnen echter ook ontstaan bij andere neurodegeneratieve aandoeningen of tengevolge van 

bijvoorbeeld multiple herseninfarcten, encefalitis en koolmonoxide-vergiftiging. De ziekte van 

Parkinson verloopt volgens drie fasen: 

Preklinische Jase 
Met het ouder worden neemt het aantal zenuwcellen af. Ziekteverschijnselen ontstaan wanneer 

een specifiek soort zenuwcellen (dopaminerge) in de substantia nigra (een hersenkern) 

verminderd is tot 20% van het oorspronkelijke aantal. Waarschijnlijk is hierbij sprake van een 

versnelde afbraak van deze hersencellen en is dat proces al jaren aan de gang voordat de ziekte 

openbaar wordt. Een andere mogelijkheid is, dat in het verleden een voorval heeft 

plaatsgevonden, gevolgd door het normale hersencelafbraakproces. 

Klinische Jase 
De klinische fase valt uiteen in twee fasen. De voor-Jase (prodromale fase) wordt gekenmerkt 

door vage aspecifieke klachten zoals snel vermoeid zijn, pijnen, prikkelingen en/of verlamde 

gevoelens in armen en benen, onzeker looppatroon, traagheid in handelen en depressiviteit. De 

maniJeste Jase treedt meestal meer dan een jaar na het begin van de vorige fase op. Hierin 

worden de kenmerkende verschijnselen van parkinsonisme zichtbaar, alsmede 

houdingsinstabiliteit. Daarnaast kunnen in de loop van de ziekte ook verschijnselen als 

verhoogde transpiratie, bloeddrukdaling bij het gaan staan en obstipatie optreden. Een 

depressieve toestand en dementering kunnen zich manifesteren bij circa 30% van de patienten. 

Het ziektebeeld is opmerkelijk heterogeen in uitingsvorm, ernst en mate van progressie. Herstel of 
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genezing van de ziekte van Parkinson zijn niet beschreven. Bij het natuurlijke beloop van de 

ziekte (waarbij geen gebruik wordt gemaakt van medicijnen die heden ten dagen beschikbaar 

zijn) is binnen tien jaar na het manifest worden, meer dan de helft van de patienten zeer emstig 

geYnvalideerd of overleden. Na een ziekteduur van 15 jaar verkeert slechts 15% in een redelijke 

tot goede toestand. Voor de invaliditeit zijn voomamelijk bewegingsvertraging, gestoorde 

houdingsreflexen en autonome functiestoomissen verantwoordelijk (zie tabel). 

symptoom leidend tot gevolgen 

traagheid start- en loopproblemen afhankelijkheid, vallen, met als gevolg fracturen 

bewegingsvertraging stoomis van arm- en beenspieren afhankelijkheid m.b.!. ADL-functies 

stoomis van rompspieren afhankelijkheid, niet kunnen omdraaien in bed, 

incontinentie, gewrichtsvergroeiing, longontsteking, 

doorliggen, trombose 

spraak- en slikstoomissen isoiering, vermagering, verslikpneumonie 

gestoorde vallen, waardoor fractuur heupfracturen, leidend tot bedpatient, trombose, 

houdingsbalans gewrichtsvergroeiing, longontsteking, doorliggen, 

autonome bloeddrukdaling bij opstaan rolstoel-, bedpatient; vallen 

functiestoomissen slikstoomissen vermagering, verslikpneumonie 

blaasfunctiestoomissen urine-incontinentie, blaasinfecties, urosepsis, 

doorliggen 

Qvermatig transpireren 

benauwdheid bij inademen emstige benauwdheid 

dementering afhankelijkheid, onaangepast zelfverwaarlozing, afhankelijkheid, institutionalisering 

gedrag 

Tabel2: Complicaties als gevolg van bewegingsvertraging, gestoorde houdingsbalans en autonome 

functiestoomissen (Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1993). 

De verwachting is dat het totaal aantal personen in Nederland met ziekten en aandoeningen, 

speciaal de langdurige ziekten die vooral op oudere leeftijd voorkomen, in 2010 met 25-40% is 

gestegen. Deze stijging houdt voora! verband met de groei en de veroudering van de bevolking. 

Voor de tien meest voorkomende langdurige ziekten en aandoeningen tezamen is voor 2010 een 
aanzienlijke stijging berekend van het aantal patienten: van 3,4 miljoen naar 4,4 miljoen. Bij 

voortzetting van trends uit het verleden zullen de aantallen patienten met CARA (vooral astma) 

en met suikerziekte hoger uitvallen dan verwacht op basis van de bevolkingsontwikkeling. Voor 

hartinfarct en beroerte daarentegen is de stijging minder sterk, hetgeen vooral valt toe te schrijven 

aan de daling van het aantal rokers in het verleden en de behandeling van hoge bloeddruk 

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1993). 
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Appendix II Vragenlijsten 

De vragenlijsten zijn als richtlijn gebruikt voor de groepsinterviews. De enquete is bedoeld om 

een beeld te krijgen van de samenstelling van de verschillende groepen en de achtergrond van 

de deelnemers. 

Interviewvragen 

1. Welk apparaat heeft u in het bezit maar gebruikt u nooit en waarom niet? 

Welk opmerkelijk apparaat gebruikt u vaak en waarom? 

Welke opvallende positieve en opvallende negatieve ervaring heeft u gehad met de apparaten 

die op de lijst staan? 

2. Wat is het technische apparaat dat u het laatst heeft aangeschaft? Waarom heeft u het 

apparaat aangeschaft 

Gebruikt u dit apparaat? Waarom gebruikt u het wei of waarom niet? 

3. Zijn er apparaten die u voorheen wei, maar nu niet meer gebruikt? Waarom gebruikt u deze 

apparaten niet meer? 

Indien uit het gesprek komt dat men ontevreden is over de bestaande techniek: 

4. Wat zou u wensen, aan welk soort technische voorzieningen heeft u behoefte met betrekking 

tot uw dagelijks leven? N.B. Dit hoeven geen bestaande voorzieningen te zijn. 

Waarom heeft u daar behoefte aan? 

Indien uit het gesprek blijkt dat men tevreden is over de bestaande techniek: 

4. Kunt u nog andere technische voorzieningen noemen die u zou willen hebben, of die 
ontwikkeld zouden moeten worden? 

Waarom wenst u deze voorzieningen? 

5. Hoe gaat u te werk bij de aanschaf van een nieuwe apparaat? (Denk aan vergelijken in 
winkels, advies en uitleg vragen, consumentengids.) 

6. Kunt u gebeurtenissen in uw leven benoemen waardoor u andere technische voorzieningen 

bent gaan gebruiken? (Gezondheid, verlies, verhuizing, ander werk, etc.) 
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Hoe heeft u deze verandering in gebruik van techniek aangepakt? 

Waar bent u tegenaan gelopen? 

7. Hoe staat u als ouder wordende mens tegenover de steeds sneller en verdergaande 

technologisering van de samenleving? (Denk aan chipkaarten, pinpassen, computers in 

winkels, teleshopping, kaartjesautomaten, etc.) 

8. Welke invloed hebben technische ontwikkelingen op uw eigen leven? 

Is het leven daardoor comfortabeler geworden, biedt het meer mogelijkheden of voelt u zich 

meer achtergesteldlbuitengesloten? 
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Enquetevragen 

1. Wat is uw geslacht 

Oman 

o vrouw 

2. Wat is uw leeftijd 

o Jonger dan 55 jaar 

o 56 - 60 jaar 

o 61- 65jaar 

o 66 - 70 jaar 

o 71- 75 jaar 

o 76 - 80 jaar 

o 80 jaar of ouder 

3. Wat is uw burgerlijke staat 

o Gehuwd 

o Ongehuwd 

o Verweduwd 

o Gescheiden 

4. Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft afgemaakt 

o Lagere school 

o Voortgezet onderwijs 

o Lager beroepsonderwijs 

o Hoger beroepsonderwijs 

o Universitair onderwijs 

o Anders, te weten .................................................................................................................. . 

5. In welk werkveld bent u het laatst werkzaam geweest 

o Eigen hUishouding 

o Landbouw, tuinbouw, veeteelt, visserij 
o Handel 

o Onderwijs 

o Gezondheidszorg 

o Techniek 

o Automatisering 

o Communicatie 
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a Industrie 

a Bouw 

a Welzijn 

a Anders, te weten .................................................................................................................. . 

6. Kunt u een indicatie geven van het totale brute jaarinkomen van uw huishouden 

a Minder dan 25.000 gulden 

a 25.000 - 30.000 gulden 

a 30.000 - 45.000 gulden 

a 45.000 - 60.000 gulden 

a 60.000 - 75.000 gulden 

a Meer dan 75.000 gulden 

a Wi! ik niet zeggen 

7. In wat voor soort woning woont u 

a Vrijstaand huis 

a Eengezinswoning 

a Flat of appartement 

a Aanleunwoning 

a Seniorenwoning 

a Bejaarden/verzorgingshuis 

o Anders, te weten .................................................................................................................. . 

8. Woont u in een huurhuis of in een eigen huis 

a Huurhuis 

a Eigen huis 

9. Hoeveel inwoners heeft uw woonplaats 

a Minder dan 20.000 inwoners 

a 20.000 - 50.000 inwoners 

o Meer dan 50.000 inwoners 

10. Kunt u aangeven hoe vaak per week u bezig bent met vrijwilligerswerklonbetaalde baan 

a 3 tot 4 keer per week 

a 1 keer per week 

a 2 keer per maand 

a Minder dan 2 keer per maand 

0 Nooit 
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Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld 

Hieronder staat een lijst met apparaten. 

Zet een kruisje achter elk apparaat dat u in huis heeft. 

Heeft u een apparaat dat niet in de lijst voorkomt, vul dan de naam in en zet een kruisje. 

Bij elk apparaat dat u heeft kunt u aangeven hoe vaak u het gebrulkt en wat u van de bediening 

vindt. Heeft u het apparaat niet in huis, dan kunt u in de laatste kolom invullen of u van plan 

bent het aan te schaffen of niei. 

T echnische apparaten I~ G.bndk 
Bediening Aanschaf 

Hebt u het in huis? aak Soms Nooit Gemak- Gaat Moei- Ja Nee 
Zet dan een kruisje kelijk weI lijk 

magnetron 

wasmachine 

(staaf)mixer 

keukenmachine 

citruspers 

sapcentrifuge 

koffiezetapparaat 

steengriU 

gas/elektrisch fomuis 

oven 

afwasmachine 

diepvriezer 

wasdroger 

centrifuge 

boiler/geiser 

centrale verwarming 

beveiliging/aiarminstallatie 

fax 

Ga verder op de volgende bladzijde 
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T echnische apparaten Gebruik Bediening Aanschaf 

Hebt u het in huis? Vaak Soms Nooit Gemak- Gaat Moei- II Ja Nee 
Zet dan een kruisje keliik weI lijk 

televisie 

draadloze telefoon 

elektrische schrijfmachine 

computer 

Cd-rom 

radio 

Cd-speIer 

CD i-speIer 

filmapparatuur 

videocamera 

fotocamera 

diaprojector 

teletekst 

afstandsbediening TV 

video 

naaimachine 

wekkerradio 

elektrische grasmaaier 

boormachine 

vlakschuurmachine 

hoge drukspuit 

decoupeerzaaglzaagmachine 

Ga verder op de volgende bladzijde 
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T echnische apparaten Gebruik Bediening Aanschaf 

Hebt u het in huis? Vaak Soms Nooit Gemak- Gaat Moei- Ja Nee 
Zet dan een kruisje kelijk wei lijk 

haarfohn 

krultangl elektrische 
haarkrullers 

elektrisch scheerapparaat 

elektrische tandenborstel 

sociale alarmering 

fiets 

auto 

pinpas 

creditkaart 

telefoonkaart 

informatievoorziening in 
winkellmusealstadhuis 

• kaartjesautomaat NS 

06-informatienummers 

.. " .... " ......... 9""" ............ " • _ ............... ~ .... 

........................ " ................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

.................................................... 

.............................................. 
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Deel II Resultaten groepsinterviews 

Opvallend is dat de ouderen die hebben deelgenomen aan de groepsinterviews erg kritisch 

tegenover de techniek staan en dat ook goed kunnen velWoorden. De vraag is of dat 

representatlef is voor de totale groep ouderen. De deelnemers zijn allen in grote mate betrokken 

bij vrijwilligerswerk. Bovendien heeft meer dan 50% hoger beroepsondelWijs of universiteit 

doorlopen. Over de totale bevolking van 15-64 jaar in Nederland in 1994 was dat 15%. Wellicht 

zijn zij daardoor kritischer en mondiger dan de 'gemiddelde oudere'. Verder blijkt een groot 

aantal goed op de hoogte te zijn van aIle nieuwe technische mogelijkheden. In een enkel geval 

waren zij zelfs beter op de hoogte dan de interviewer (55-). 

Daamaast is het opmerkelijk dat de antwoorden van vrouwen en mannen, of van de 

vrouwengroepen, mannengroepen of gemengde groepen niet veel van elkaar verschillen. Een 

opvallend voorstelbaar verschil is het gebruik van hUishoudelijke apparatuur voomamelijk door 

vrouwen en van hobby-apparatuur voomamelijk door mannen. In het gebruik van andere 

apparatuur als video's, cd-spelers en computers blijkt niet veel verschil te zitten tussen de mann en 

en de vrouwen. Ook hierbij is het de vraag of dat representatief is voor de totale 

ouderenbevolking. 

Hoewel de verschillen tussen mannen en vrouwen klein zijn, zijn van de enquete de volgende 

uitkomsten opvallend: 

• lets meer mannen dan vrouwen hebben een computer, maar relatlef vinden mannen het 

moeilijker dan vrouwen. 

• Mannen hebben vaker een draadloze telefoon en een videorecorder. 

• Vrouwen hebben vaker teletekst. 
• Vrouwen hebben meer moeite met de video en teletekst, mann en meer met de computer en 

de kaartjesautomaat van de NS. 

• Meer mannen dan vrouwen hebben een bankpas met pincode, waarvan twee vrouwen het 
gebruik van de pinpas niet echt gemakkelijk vinden. 

• Aileen mannen (4) willen een CD-i aanschaffen, twee mannen een Cd-rom, er waren geen 
vrouwen die dat wilden. 

In de gemengde groepen was de rolverdeling niet erg stereotiep, de mannen konden koken, de 

vrouwen konden echter niet aIle klusjes opknappen. Wei was er in een gemengde groep de 
indruk dat de mannen meer inbreng hadden, maar op momenten waren het ook de vrouwen die 

met een nieuw ondelWerp kwamen. In de beide vrouwengroepen kwamen de zorgen over de 
veiligheid voor ouderen naar voren. In een van de groep vrouwen bestond de klacht dat de 

technologische vooruitgang te snel gaat en dat er aan de werkgelegenheid en het milieu gedacht 

moet worden. In een mannengroep waren alle mannen getrouwd en wisten ze niet allemaal met 

de hUishoudelijke apparatuur om te gaan. De deelnemers van die groep waren goed op de 

hoogte van de voorzieningen die hulp bieden aan ouderen. Ze hoeven van zichzelf niet aHes 

meer bij te houden. De andere groep heren was kritisch over de snelheid van de veranderingen 
van de technologie. 
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Een aantal opvallende uitkomsten van de groepsinterviews: 

• De veronderstelling dat ouderen slecht bekend zijn met de mogelijkheden van de techniek 

klopt maar ten dele. 

• De fantasie van de meesten gaat niet zo ver, hoewel dat wisselend is per groep. 

• Veel ouderen hebben behoorlijk opgeruimd en geen spullen meer die ze 'toch niet rneer 

gebruiken' . 

• Over het algemeen zijn de deelnemers van de interviews kritische consumenten. Ze kopen niet 

zonder ingewonnen kennis en vergelijkingsmateriaal en veelal bij een vertrouwde zaak. De 

meesten gebruiken bovendien de consumentengids. 

• Over zaken als internet, e-mail.CD-i en dergelijken voelen ze zich bUitengesloten en onzeker. 

Sommigen hebben moeite met pincode (geeft een onveilig gevoel), computers en bepaalde 

knopjes aan apparatuur ('bang dat de boel ontploft'). 

• De weerstand tegen techniek valt weI mee. WeI is er bij de vrouwengroep weerstand tegen 

nieuwe apparatuur die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu. 

Zowel de exacte weergave van de groepsinterviews ais van de enquetes zijn verkrijgbaar in een 

speciale bijlage. 
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Richtlijnen voor educatief materiaal 

Uit de literatuur is gebleken dat het nuttig kan zijn ouderen erop te wijzen dat zij kritisch kunnen 

zijn tegenover techniek, en zich ook zo opstellen. Uit de groepsinterviews bleek echter dat de 

deelnemende ouderen at erg kritisch zijn en goed weten welke produkten er bestaan die handig 

zijn in het gebruik. Daarbij kan de vraag gesteld worden in hoeverre de ouderen die hebben 

deeigenomen aan de interviews ook representatief zijn voor de ouderen in Nederland. De keuze 

moet gemaakt worden in hoeverre een soort 'bewustwordingsmateriaal' nodig is om de kloof 

tussen ouderen en techniek te verkleinen. Wei bleek zowel uit de groepsinterviews als in de 

literatuur een behoefte te bestaan bij ouderen met betrekking tot voorlichting. 

• Er bestaan veel klachten over de snelheid van de technologische ontwikkeling. Het zou goed 

zijn als ouderen daarover gehoord worden, bijvoorbeeld in de vorm van discussiemiddagen. 

• Voorlichtingsavonden waarbij vrijwilligers ouderen begeleiden en uitleg geven bij bepaalde 

winkels of machines, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een CDi-speIer. Daarbij is weI de 

opmerking gemaakt dat aileen apparatuur die ouderen zelf (willen gaan) gebruiken aan de 

orde moet komen. 

• Een situatie waarin ouderen op hun eigen tempo kunnen wennen aan modeme apparatuur. 

• Meer ruchtbaarheid en voorlichting over aangepaste mogelijkheden, zoals de 'Nestor' op een 

bandje, het bestaan van de knop op de televisie waarmee teletekst vergroot kan worden, 

aanpassingen in en om huis en sociale alarmering. 

• Voorlichting over gebruik van diverse technische huIpmiddeIen, varierend van het 

bibliotheekopzoeksysteem tot het gebruik van een creditcard of pincode. 

• Voorlichting over verouderingsgerelateerde veranderingen, zodat ouderen bij de aankoop van 

apparatuur daar rekening mee kunnen houden, ook in verband met de toekomst. 

• Uit de groepsinterviews komt het idee gebruikersgroepen op te richten voor bijvoorbeeld de 

magnetron, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden. 

• Ouderen hebben zelf handige tips die de omgang met techniek gemakkelijker kunnen maken, 

waarvan zijzelf misschien vinden dat dat triviaal is, maar die voor anderen een uitkomst 

kunnen zijn. Het zou goed zijn ais ouderen van elkaars ideeen gebruik kunnen maken. 
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