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Leeswijze verslag 
Opmaak van het verslag 

Het verslag voor dit afstudeerproject, 'Aging-in-Place', is opgedeeld in een linker 
en rechter pagina. De rechter (oneven) bladzijde bevat de doorlopende tekst. De 
linker (even) bladzijde bevat figuren met direct relevante informatie'. Voetnoten 
zijn gebruikt om eventuele onduidelijkheden kort toe te lichten. De bijlagen 
bestaan uit meer diepgravende informatie voor diegene die meer over het 
behandelde onderwerp willen weten. Dit verslag kan zonder die informatie 
gewoon gelezen worden. Aan het begin van elk hoofdstuk is aangegeven wat de 
behandelde onderwerpen zijn en wat de relevantie is. Aan het eind van elk 
hoofdstuk wordt de verkregen inzichten samengevat en in context gezet. Deze 
samenvatting is op de linker (even) bladzijde geplaatst. 

Lomtie van de informatie 
De 'Inleiding' plaatst 'Aging-in-Place' en de vergrijzing in context. Vervolgens 
beschrijft de 'Methodologie' welke methodiek er is gebruikt voor de uitwerking 
van 'Aging-in-Place'. De 'Resultaten literatuurstudie:' hoofdstukken beschrijven de 
algemene achtergrond van de problematiek rondom 'Aging-in-Place'. Hierbij 
wordt respectievelijk 'De Ouderen', hun 'Gezondheid' en de benodigdheden voor 
het '\Vonen' behandeld. Deze hoofdstukken geven een beeld van de diversiteit aan 
aspecten die belangrijk zijn voor de problematiek van 'Een thuis voor de ouderen'. 
In het hoofdstuk 'Uitwerking resultaten: Integratie' wordt uitgelegd hoe de 
informatie specifiek voor dit project gebruikt wordt. De resultaten van deze 
integratie zijn vervolgens gebruikt om een 'Aging-in-Place' woning te ontwerpen. 
Dit ontwerp is in het hoofdstuk "Aging-in-Place' ontwerp: De Woning' terug te 
vinden. Het hoofdstuk 'Discussie & Conclusie: 'Aging-in-Place" bevat de discussie 
met een terugblik op het onderzoek en de relevantie van de resultaten Aan het 
einde hiervan is er een korte conclusie van dit afstudeerproject. Als laatste zijn er 
nog de hoofdstukken 'Referenties' en 'Bijlagen'. Deze bevatten uiteraard 
respectievelijk de referenties van de gebruikte literatuur en de bijlagen. 
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Aging-in·-Place 
Een ontwerp voot'Unû -veroud.en met een 

Over mezelf 
Elk woord dat ooit geschreven of gesproken is, is een product van de kennis, de omgeving en de 
bedoeling of ambitie van de desbetreffende persoon. Ik ben hier geen uitzondering op. 
Dit afstudeerproject is begonnen vanuit mijn interesse in de relatie tussen mens en omgeving. Voor het 
afstuderen ben ik hier iets mee gaan doen. De invloed van de omgeving op de gesteldheid van de mens 
is hierbij vooral belangrijk geweest. 

Ik ben van mening dat de omgeving de gemoedstoestand van de mens in hoge mate beïnvloedt. Bij het 
vormgeven van de omgeving dient hiermee rekening gehouden worden. Een architect moet trachten 
een ontwerp te maken dat zo goed mogelijk voldoet aan de wensen van de mensen . Het perfecte 
gebouw zal echter nooit bestaan. De drang het te bewerkstelligen dient echter altijd aanwezig te zijn. De 
gebruiker zie ik als de belangrijkste variabele in het ontwerpen van een goed werkend gebouw. Een 
slecht ontwerp wordt gekenmerkt doordat het mensen (ver)hindert om bepaalde taken uit te voeren. 
De behoeftes van de gebruiker dienen op de eerste plaats komen. Hierbij ben ik vooral geïnteresseerd 
in de problemen bij het gebruiksvriendelijker maken van een ontwerp als de gebruiker nog niet bekend 
is of als de gebruiker zou veranderen in de loop van tijd. De problematiek rondom het huisvesten van 
ouderen is dan ook uitstekend geschikt als onderwerp. Het is realistisch, maatschappelijk relevant en 
georiënteerd op de gebruikers. De gebruikers zijn hierbij een afgebakende groep die toch zeer divers 
zijn. Het beeld van ouderen als verschrompelde grijze vrouwtjes, die achter de geraniums de hele dag 
naar buiten kijken terwijl de wereld aan hen voorbij gaat, is niet van toepassing voor de overgrote 
meerderheid van de ouderen. De ouderen van nu variëren van actieve wereldreizigers tot bedlegerige 
individuen die niets meer zelfstandig kunnen. Deze grote diversiteit lijkt mij uiterst interessant te 
onderzoeken. Zeker aangezien deze diversiteit in verloop van tijd binnen een en dezelfde persoon kan 
plaatsvinden. Mijn interesse ligt hierbij vooral bij de effecten die het krijgen van beperkingen kan 
hebben op het leven van een mens. Dit zal zich manifesteren in veranderende behoeften voor de 
woning. Persoonlijk denk ik dat een goed ontworpen woning kan bijdragen de kwaliteit van leven zo 
hoog mogelijk te houden. V oor mijn afstudeerproject heb ik mij daarom bezig gehouden met de 
problematiek rondom ouderenhuisvesting. 
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Aging-in-Pltlce 
~en cbronit~cbe ziekte 

Samenvatting 
'Aging-in-Place' gaat over ouderenhuisvesting. Het bekijkt de kwaliteit van leven van ouderen in relatie 
tot de woning. Hierbij is speciaal gelet op de overgang van gezond naar ziek. Vandaar dat er een 
ontwerp is gemaakt voor thuis verouderen met een chronische ziekte. Dat Nederland vergrijst is 
bekend. De invloed van de vergrijzing op de huisvesting is nog steeds een vraag. Door middel van een 
literatuurstudie is er meer informatie over zowel de ouderen, de veroudering als het wonen gezocht. Na 
deze informatieverzameling wordt er gebmik gemaakt van een scenario om de kennis te bundelen. Met 
behulp van dit scenario is dè uiteindelijke woning ontworpen. Het grote probleem van 'Aging-in-Place' 
is de grote diversiteit van de ouderen. Een lev~9 lang heeft ieder een eigen identiteit ontwikkeld. 
Verschil in opleidingsniveau, werkervaring, leefstijl e.d. maakt het moeilijk een algemeen beeld te 
vormen. De diversiteit wordLvergroot door de vergrijzing van de allochtone bevolking en alle culturele 
p~oblemèn die hiermee gepaard gaan. Ook bij ziektebeelden is er sprake van grote diversiteit.. Ziekten 
leiden niet per' definitie tot beperkingen. Bovendien kan iemand, voor een korte of lange periode, één 
of meerdere ziekten hebben. Gezond ouder worden, is echter meer dan het niet hebben van een ziekte. 
Voor een kwalitatief hoogstaand leven is zelfstandigheid een belangrijke determinant. De gewènste 
kwaliteit van !~ven vraagt om een fysiek, mentaal en sociaal welbevinden. Dit welbevinden is altijd in 
relatie tot de omgeving. Voor een goed welbevinden moet de woning geschikt zijn om in te wonen. 
Verschillende maatregelen zijn voorhanden om de 'drempels' bij functioneringsbeperkingen weg te 
halen. Om van het huis een thuis te maken, dient, ook hier, aandacht besteedt worden aan de fysieke, 
mentale en sociale aspecten. Doormiddel van een scenario met een fictief maar representatief echtpaar, 
genaamdJan en Mi en, is het mogelijk om al deze aspecten van de bewoners te integreren tot 
hanteerbare kennis. Met behulp van een zogenaamd gezondheidsprofiel wordt de mogelijke ziekten van 
de bewoners van 'Aging-in-Place' afgebakend tot hart- en vaatziekten gecombineerd met diabetes. 
Binnen ditzelfde gezondheidsprofiel wordt het scenario met daarin ook het beloop van de ziekten 
verder uitgestippeld. Veranderingen in het beloop van de ziekte zijn hierbij gekoppeld aan fluctuaties 
van de bewoners op het mentale en fysieke vlak. Het leven van de bewoners wordt dermate uitgewerkt 
dat duidelijk,wordt wat voor invloed de veranderingen hebben op de woon behoeften. Een gevoel van 
controle wordt centraal gesteld voor de zelfstandigheid van de bewoner. Voor de andere fysieke, 
mentale ensocia:Je elementen zijn de termen 'Vredig', 'Veilig' en 'Vrie11d' geïntroduceerd. 'Vredig' en 
'Veilig' staan hi~rpij respectievelijk voor de mentale en fysieke grondbeginselenwaaraan een woning 
moet voldoen. "V tiend' beschrijft de ondèrste~;~nit1g bij het controleren van de mentale en fysieke 
wereld door vrienden en kennissen, maar ook door. le.venloze objecten. Deze voorwaardenworden 
geïntegreerd in één basis ontwerp voor de 'Aging-in-Place' woning. Alle relevante voorschriften en 
suggesties zijn .hierin opgenomen. Hierdoor is de woningvolledig toepasbaar voor verschillende 
niveaus van functioneren. In de levensloop vanJan en l'Vlien zijn er zes perioden geselecteerd die de 
diversiteit in wensen en behoeften met betrekking tot de woning duidelijk zichtbaar maken. Per periode 
is er een andere indeling van de woning gewenst. Aan de hand van de voorkeuren per periode zijn de 
benodigde aanpassingen in de 'Aging-in-Place' woning uitgewerkt. Om echt een thuis voor ouderen te 
zijn, moet 'Aging-in-Place' gedurende het gehele leven de bewoners helpen de kwaliteit van leven zo 
hoog mogelijk te houden. 'Aging-in-Place' verhoogt de zelfstandigheid van de bewoners door de 
nadelige gevolgen van beperkingen te minimaliseren en de mogelijkheden van de bewoner te 
ondersteunen. Bovendien kan de 'Aging-in-Place' woning worden aangepast aan de veranderende 
mentale, fysieke en sociale behoeften van de bewoners. Door het ontwerp te voorzien van deze 
gerichte en directe controle gecombineerd met gradaties van privacy kan de kwaliteit van leven bij het 
thuis verouderen met een chronische ziekte worden vergroot. Aangezien 'Aging-in-Place' verder kijkt 
dan alleen de functionele gevolgen van beperkingen, is het ontwerp een echt thuis voor verouderen met 
een chronische ziekte geworden. 

I 1 . , · 
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Aging-in-Place 
~~~~~~~~· chronische zie-kte 

'Aging-in-Place' in de Architectuurtheorie 

'Aging-in-Place' 
Het thema van dit afstudeerproject is ouderenhuisvesting. Hierbij wordt het leven van de ouderen in 
relatie met hun woning bekeken. De thematiek rond het thuis blijven wonen van ouderen wordt ook 
wel aangeduid met de term Aging in Place. Het uiteindelijke doel van dit afstudeerproject, oftewel 
'Aging-in-Pl:ace', is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de ouderen. Hiervoor wordt de 
thuisomgeving aangepast. Deze aanpassingen vereisen een correcte afstemming van de eigenschappen 
van de woning aan de wensen en behoefte van de bewoner. Vele bronnen spreken over de wens van 
ouderen om zelfstandig te blijven wonen (o.a. iRv, 2004; Bast, 2004). Dit afstudeerproject bestaat uit 
een ontwerp voor thuis verouderen met een chronische ziekte. Hierbij moet de kwaliteit van leven 
gewaarborgd blijv~n. Dit houdt in dat beperkingen die iemand heeft bij het uitvoeren van activiteiten 
zoveelmogelijk gecompenseerd worden. Behalve deze compensatie ondersteunt 'Aging-in-Place' de 
bewoner als er toch beperkingen optreden. Nog interessante!' is de mogelijkheid van 'Aging-in-Place' 
om het ontstaan van beperkingen tegen te gaan of zelfs de kwaliteit van leven te verbeteren. Een 
ontwerp moet hiervoor afgestemd zijn op zowel de behoeften als de wensen van de gebruiker(s) (Van 
Bronswijk, Bouma & Fozard, 2002) . Bij het ontwerpen van een woning dient vanuit de bewoner(s) 
gedacht worden. Deze gebruikersgeoriënteerde benadering van het ontwerpprocés wordt ook wel 
'Universa! design', 'Inclusive Design', of 'Design for All' genoemd. Bij deze paradigma's· moeten 
producten en omgevingen dusdanig worden ontwerpen dat deze voor alle mensen zo bruikbaar 
mogelijk zijn, zonder dat hiervoöt; aanpassingen of gespecialiseerde oplossingen nodig zijn (Whitney & 
Keith, 2006) . V oot 'Aging-in-Plac:;e' wordt ervan uitgegaan dat voor een goede woning zowel de fysieke 
als mentale aspecten van de woonomgeving van belang zijn. De wensen en behoeften verschillen van 
mens tot mens. Onderzoek naar de gebruiker is dus op zijn plaats. 

Ouderen 
Hoewel de definitie van "oud" moeilijk te geven is, ligt de ondergrens voor ouderdom van oudsher 
rond 60 - 65 jaar (Stuart-Hamilton & Buijssen, 1994). Rondom deze drempelleeftijd van 65 jaar treden 
bepaalde aantoonbare fysieke en psychologische veranderingen op (Stuart-Harnilton & Buijssen, 1994). 
TegeÓ\VOOrdig wordt in de literatuur steeds meer gekeken naar de mensen vanaf 55 jaar (o.a. De Klerk, 
2001, 2004; De Boer, 2006). Dit heeft als voordeel dat eventueel anticiperend gedrag beter geanalyseerd 
kan worden (Kullberg, 2005). Statistisch gezien wordt er tot 74 jaar in goede gezondheid geleefd. 
Gemiddeld is er vanaf77 jaar pas sprake van de eerste lichamelijke beperkingen (Van Oers, 2002).2 De 
nadruk van 'Aging-in-Place' is gelegd bij de overgang van leven in goed ervaren gezondheid naar leven 
met lichamelijke beperkingen. Dit betekent dat de groep ouderen van 65 tot 74 jaar als uitgangspunt is 
genomen. Bij de groep van 65 tot 74 Jaar gaat het juist om die ouderen die nog wel gezond zijn maar 
waarbij de eerste bepe~;)tin~n: er;1an komen (Van den Berg J eths, Timmermans, Hoeymans & Woittiez, 
2004). 

2 Bij deze uitspraken moet er wel aan gedacht worden dat gemiddelden niet alles zeggen. Zeker bij zo'n diverse groep als de 
ouderen is juist de variatie belangrijk. De brede opzet van dit verslag ondervangt dit probleem. De literatuurstudie 

· de diversiteit van de Vanuit deze basis wordt de · fieker · 



8 

Fi ur 1,1 

18 
16 

~ 14 '-' ;:;: 
12 '-' 

~ 10 
~ 

8 
~ 
-- 6 
~ 4 ;:;: 
<:3 2 
~ 

0 

1950 

A flin q--in -J/ 1Bc6 ,_, 1.; 

~.;f;J o-r.; ,f,w~rF WJ-fll' timfs ~f'P 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

• > 65 jaar 

lilll20- 65 jaar 

D < 20 jaar 

l 

Vergrijzing in de Nederlandse bevolking tussen 1950-2050, aan de hand van de omvang van de 
leeftijdsgroepen: jongeren(< 20 jaar), beroepsbevolking (20- 65 jaar), en ouderen(> 65 
"aar a 

.a) Waarnemingen: 1950-2004, Prognoses: 2005-2050. 

Bewerking van: CBS Statline, 2004a. 

Fi ur 1,2 

4,5 

4 

~ 3,5 
'-' 
~ 3 

. <::> 
~ 25 
~ , 

;.§__2 
~ 1,5 

(§ 
~ 0,5 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Periode (in jaren) 

B V rom.ven 85 jaar en ouder Î 
ll8l Vrouwen 75-84 jaa r 

0 V rouwen 65-7 4 jaar 

• Mannen 85 jaar of ouder 

ll!!l Mannen 75-84 jaar 

1 
D Mannen 65-74 jaar 

De verwachte samenstelling van de ouderenbevolking in Nederland tussen 2005-2050, naar 
geslacht en voor drie leeftijdsgroepen: 65-74 jaar, 75-84 jaar, en 85 jaar en ouder 

Bewerking van: CBS Statline, 2004b. 



Inleiding 

Context 

Vergrijzing 
Nederland vergrijst (Figuur 1,1). Eén reden van de vergrijzende samenleving is dat de geboortegolfvan 
na de Tweede Wereldoorlog nu in de buurt van de pensioengrens komen. Naast de welbekende 
babyboomers spelen er nog andere fenomenen een belangrijke rol. De nog steeds toenemende 
levensverwachting (Tas, 2002) en de afgenomen gezinsgrootte (Liefbroer & Dykstra, 2000) vergroten 
de grijze drukJ. 

Naar verwachting is de vergrijzing in 2040 op zijn hoogtepunt (Figuur 1,1) . Er zijn dan meer dan 4 
miljoen 65-plussers. In 2005 was dit nog 2,3 miljoen (Figuur 1 ,2) .4 De toenemende levensverwachting 
zorgt er tevens voor dat er relatief meer 'oud'-ouderen zijn, de zogenaamde dubbele vergrijzing. In 
2000 hadden mannen een levensverwachting van 75,5 jaar, terwijl vrouwen gemiddeld 80,6 werden. In 
2040 wordt respectievelijk een levensverwachting van 79,2 en 82,6 verwacht (Van den Berg] eths et al., 
2004). Hierdoor neemt het huidige vrouwenoverschot op hoge leeftijd waarschijnlijk ook iets af 
(Gezondheidsraad, 2005) .5 De grijze druk stopt niet zomaar na 2040. Alhoewel deze druk zal afnemen, 
blijft de verhouding 65-plussers t.o.v. 20-64 jarige anderhalf keer zo hoog dan nu (VROM-raad, 2005) . 

Internationaal 
In verhouding met Europa valt het in Nederland mee. Nederland heeft, op Ierland na, het laagste 
aandeel ouderen in de bevolking. Op het hoogtepunt van de vergrijzing zal Nederland niet meer dan 
een middenpositie innemen (VROM-raad, 2005) . 

'Aging-in-Place' in de Architectuurtheorie 
De Architectuurtheorie van Voorthuis (1994-2006) wordt gebmikt als uitgangspunt voor het ontwerp 
voor een 'Aging-in-Place' woning. Door het stellen van de juiste vragen en het kritisch overdenken van 
de antwoorden ontstaat er een breder en geraffineerd inzicht in de opgave (Bijlage 01). Deze 
architectuurtheorie begint met twee simpele vragen: 
1. Wat wil je doen? 
2. Hoe wil je dit voor elkaar krijgen? 
Of anders gezegd: Wat is het doel van de opgave en welke methodologie wordt hiervoor gebruikt? 

1. Het doel van 'Aging-in-Place' is in wezen: het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. 

2. Deze verbetering van de kwaliteit van leven moet door middel van een ontwerp van een woning 
worden bewerkstelligd. Hiervoor wordt de relatie tussen 'Aging-in-Place', zelfstandigheid en een 
tevreden leven onderzocht. 6 Ouderenhuisvesting focust van oudsher op het fysiek functioneren van 
de ouderen. Voor dit afstudeerproject is de nadruk op de ouderen behouden, met een speciale 
interesse voor de 65 tot 74 jarigen. Bij het functioneren wordt echter ook naar de mentale en sociale 
aspecten gekeken. Hierdoor kan de impact van de omgeving op de kwaliteit van leven beter worden 
doorgrond. In de loop van dit verslag worden de uiteindelijke bewoners voor 'Aging-in-Place' nader 
gespecificeerd tot: 65-7 4 jarige autochtonen ouderen, met hart- en vaatziekten en/ of diabetes. 7 

' " Grijze druk" is de verhouding van het aantal65-plussers t.o.v. het aantal 20-65 Jarigen (VROM-raad, 2005) . 
4 Het percentage 65-plussers verandert hierdoor van 14,0% in 2004 naar 23,6% in 2040 (CBS Statline, 2004a). 
s Het percentage vrouwelijke 75-plussers verandert van 64,1% in 2005 naar 57,6% in 2040 (CBS Statline, 2004b) 
1' Hierbij staat 'i\ging-m-Place' voor het proces van het ouder worden in de eigen woning. 
7 Hienroor IS gebruik gemaakt van het ziektebeeld zoals het omschreven is binnen gezondheidsprotiel V: Hart- en 

vaatziekten en/ of diabetes & · ... 
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Inleiding 
Ouderenhuisvesting is het thema van dit afstudeerproject. De vergrijzing, die in heel 
Europa aan de gang is (VROM-raad, 2005), maakt deze thematiek zeer actueel. Voor 
'Aging-in-Place' wordt er een ontwerp gemaakt voor thuis verouderen. Dit ontwerp 
moet de kwaliteit van leven bij het optreden van een chronische ziekte vergroten. 
Hiervoor dienen er vragen gesteld worden over de eigenschappen van de ouderen, het 
ouder worden en het wonen. De nadruk is gelegd bij de overgang van leven in goed 
ervaren gezondheid naar leven met lichamelijke beperkingen. Als uitgangspunt voor 
'Aging-in-Place' is de groep autochtonen ouderen van 65 tot 74 jaar met hart- en 
vaatziekten en/ of diabetes genomen. 
Nu de context van 'Aging-in-Place' bekent is, wordt in het volgende hoofdstuk de 
aanpak van dit afstudeerproject besproken. 



Methodólogie 

Literatuurstudie 
Informatiebronnen 
Aspecten 'Aging-in-Place' 

- De ouderen · .. 
- Hun gezondheid 
- En het wonen 

Uitwerking 
Het Scenario 

Resultaat 
De Woning 

Aging-in-Piace 
chronische ziekte 

'Aging-in-Place' draait om het succesveil oud worden in de eigen woning. Het doel van 'Aging-in-Place' 
is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de ouderen. Hiervoor wordt er een ontwerp gemaakt 
voor ' thuis verouderen met een chronische ziekte. Dit thuis dient de veranderingen in het leven van de 
ouderen: op te vangen en indien nodig ondersteuning te bieden. Inzicht in 'Aging-in-Place' vereist 
inzicht in:een·.zo ruim mogelijke context. Een theoretisch dnderzoek helpt hierbij misvattingen weg te 
nemen en niemve ideeën te promoten (V oorthuis, 1994-2006). Om 'Aging-in-Place' een echt 'thuis 
voor ouderen' te maken, worden drie aspecten nader bekeken: 

Ten eerste zijn er de ouderen zelf: voor wie en wanneer moet er ontworpen worden? 
1. Wat zijn de relevante karakteristieken van de ouderen en het ouder worden? 

Ten tweede is er het proces en .cl~· betekenis van wonen: waarom en wat moet er ontworpen worden? 
2. Wat betekent !:hui~ wonen? 

En als laatste gaat het om de relatie'tussen deze twee: hoe en waar moet er ontworpen worden? 
3. Hoe kunnen de antwoorden op deze vragen geïntegreerd worden in een echt thuis voor de 

ouderen? · 

.. . 

. . 
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Methodologie 

Literatuurstudie 

Informatiebronnen 
Een literatuurstudie is gebruikt om de kenmerken van zowel de ouderen, het ouder worden als van het 
wonen te onderzoeken. De grote diversiteit aan gevonden literatuur komt uit verschillende 
informatiebronnen. Het merendeel van de informatie is verkregen uit rapporten die op verzoek van de 
overheid gemaakt zijn. Voor analyse van de meetbare situatie is daarbij aanvullend gebruik gemaakt van 
cijfers van het CBS. Voor de minder tastbare gegevens en inzichten zijn verschillende boeken nuttig 
gebleken. De meeste informatiebronnen zijn via het internet gevonden. Bij het zoeken van de 
informatie is gebruik gemaakt van verschillende zoekopdrachten in zoekmachines als Google (Scholar), 
Scopus, JSTOR en Medline. De informatie is echter vaker via verwijzingen gevonden. x Voor de 
menselijke kant van het leven is er ook lectuur gelezen. Aangezien deze lectuur echter geen 
kwantificeerbare informatie bevat, is deze verder niet aangehaald of opgenomen in de referenties. 

Aspecten 'Aging-in-Place' 
De ouderen 

Bij het onderzoek naar de ouderen is de nadruk gelegd op de verschillende groepen die er binnen de 
gehele populatie bestaan. Vervolgens is er gekeken welke veranderingen er optreden naarmate men 
ouder wordt. Hierbij is speciaal gelet op de overgang van gezond naar ongezond. 

Hun gezondheid 
De mogelijke effecten van ziekten en beperkingen op zelfstandigheid en de kwaliteit van leven wordt 
ook onderzocht in de literatuurstudie. Tevens zijn de psychologische aspecten van veroudering en de 
hiermee gepaard gaande veranderingen onderzocht. 

En het wonen 
Voor het wonen is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Daarna is gekeken naar de fysieke, mentale en 
sociale woonwensen voor een echt thuis. De nadruk is hierbij gelegd op de wensen van ouderen. De 
mogelijke ondersteunende aanpassingen in de woning zijn gecategoriseerd. Hierbij is gekeken naar de 
voorschriften uit 'De woonkeur'en 'Het handboek toegankelijkheid', maar daarnaast bijvoorbeeld ook 
naar de mogelijkheden die domotica9 kan bieden. 

x Veel publicaties zijn gevonden door het napluizen van de referenties en door het bezoeken van sites waarbij relevante 
informatiebronnen worden verzameld. 
•J Domotica is een verzamelnaam voor slimme elektronische voorzieningen in woonhuizen die het wooncomfort, de 

veiligheid enz. vergroten (Van Dale, 2002). Domotica is een samenvoeging van het Latijnse 'Domus' (huis) en '-tica'. 

Deze '- tica' staat voor robotica, informatica, telematica of elektronica (Ebeli, 2005). Dit impliceert dus een bepaalde vorm 
van techniek en automa · in de 
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Methodologie 

Uitwerking 

Het Scenario 
Een scenario zet de informatie uit het literatuuronderzoek om in hanteerbare kennis. 10 Dit scenario 
beschrijft het dynamische leven van een fictief Nederlands echtpaar Qan en Mien) vanafhun 
vijfenzestigste. Hierbij is er selectie gemaakt uit de diversiteit van kenmerken van de ouderen en de 
levensloop . Het echtpaar representeert op deze manier een groot deel van de huidige Nederlandse 
ouderenbevolking. Binnen de diversiteit van chronische ziekten wordt het ziektebeeld van de bewoners 
afgebakend tot hart- en vaatziekten gecombineerd met diabetes. 11 Veranderingen in de gezondheid en 
andere ontwikkelingen bepalen de levensloop van het fictieve echtpaar. Dit heeft effect op de fysieke, 
mentale en sociale behoeften en omgeving van de bewoners. Het dynamische leven van het echtpaar 
wordt per persoon geschematiseerd met behulp van gezondheidsstadia. Hier worden alle mentale, 
fysieke en sociale eigenschappen van de bewoners aan gekoppeld. 12 Vervolgens is er per 
gezondheidsstadia gekeken wat voor invloed de veranderende behoeften hebben op een woning. 
Hiervoor zijn de voorkeuren in de woning voor vijf architectonische dimensies 13 gekoppeld aan 
verschillende leefgebieden. 14 Deze koppeling wordt gebruikt voor de uitwerking van het ontwerp voor 
'Aging-in-Place'. Deze woning is ontworpen met een zo groot mogelijke vrijheid. Als randvoorwaarden 
van het ontwerp is er gekozen voor locatieloze nieuwbouw met gesloten wanden aan de zijkanten van 
de woning. Deze twee parallellen muren representeren de eigenschappen van de meergezins- en de 
rijtjeswoningen. De financiële aspecten van het ontwerp zijn niet uitgerekend. 

Resultaat 

De Woning 
Het resultaat van 'Aging-in-Place' is één woning die met behulp van een scenario speciaal voor 
verouderen met hart- en vaatziekten gecombineerd met diabetes is ontworpen. Deze aanpasbare 
woning kan direct, gericht en gemakkelijk veranderd worden aan de wisselende behoeften van de 
bewoners . Voor zes verschillende tijdsperioden is de 'Aging-in-Place' woning verder uitgewerkt 
waardoor alle gezondheidsstadia van het fictieve echtpaar aan bod komen. Deze uitwerking laat het 
effect zien van het dynamische leven van de bewoners Qan en Mien) op de gewenste woonindeling. 

110 In het hoofdstuk 'Uitwerking resultaten: Integratie' wordt de methodiek achter deze omzetting nader toegelicht. 
11 Dit ziektebeeld valt binnen gezondheidsprofiel V: Hart- en vaatziekten en/ of diabetes (Portrait, Deeg & 
Lindeboom, 2000). 
12 Her grillige verloop van de gezondheid van de bewoners van 'Aging-in-Place' Qan en Mien) is ingedeeld in verschillende 

gezondheidsstadia (Bijlage 26 t/m 29. 
11 Deze vijf architectonische dimensies omvatten: privacy, oriëntatie, relatie, tijdsbesteding, en waardeoordeel (Bijlage 32) 
14 Deze leefgebieden beschrijven de activiteiten en plekken die belangrijk kunnen zijn in een woning. De leefgebieden 

beeld ook de buitenwereld 

15 



.. 

16 

Aging-in-Pl;J.ce 
Eenontwet 

Methodologie 
Een literatuurstudie verduidelijkt de verschillende aspecten van 'Aging-in-Place', oftewel 
de ouderen, de veroudering en het wonen. Na de informatieverzameling wordt er 
gebruik gemaakt van een scenario om de kennis te bundelen. Met behulp van dit scenario 
wordt de uiteindelijke woning ontworpen. De conclusies die hierbij horen, worden in het 
hoofdstuk 'Aging-in-Place' beschreven en becommentarieerd. 
Nu de methodiek van 'Aging-in-Place' bekent is, wordt in het volgende hoofdstuk 
begonnen met een onderzoek naar de algemene eigenschappen van de ouderen. 



Resultaten literatuurstudie: De Ouderen 
Groepen 

Geschiedenis 
Huidige samenleving 
(Leef)Tijdsgenoten en Leefstijlen 
Allochtone ouderen 

Ouderdom · 
Veroudering 
V erouderingstheorieën . 
Participatiepro\)lemen 

De ouderen zijn een diverse groep. Zowel de lichamelijke als de mentale kenmerken-kunnen 
':erschillen. Voor 'Aging-in-Place' zijn hierbij niet alleen de lichamelijke beperkingen van belang. Een 
ontwerp voor thuis verouderen moet voldoen aan de wensen en behoeften van de ouderen (Van 
Bronswijk, Bouma & Fozard, 2002). I<arakteristieken die hierbij een rol spelen zijn onder andere de 
cultuur, de generatie, het opleidingsniveau· en de normen en waarden van de ouderen (o.a. TSAC, 2001; 
Verzijden & Fransen, 2004). Dit hoofdstuk bekijkt en categoriseert de groep ouderen. Zowel de 
verschillen als de overeenkomsten bij de huidige én de toekomstige ouderen wordt hiermee 
verduidelijkt. Door het onderzoeken van de karakteristieken van de ouderen ontstaat er meer inzicht in 
de psyche van de ouderen. De psyche, of gemoedstoestand, is van belang bij de reacties op optredende 
beperkingen, in het woongedrag en in het leven van alledag (o.a. Slangen-De Kort, 1999; Becker, 
2003) . Om te beginnen wordt er gekeken naar informatie over de geschiedenis van de ouderen. 
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Aandeel van allochtonen in de Nederlandse bevolking tussen 2005-2050, aan de hand van de 
herkomstgroeperingen: Autochtonen, Niet-Westerse allochtonen en Westerse allochtonen 

Bewerking van: CBS Statline, 2006a. 
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Herkomstverdeling van de allochtone 65-plussers in Nederland voor 2005 en 2050, aan de hand 
van de herkomstgroeperingen: Westers, Marokko, Nederlandse Antillen en Aruba, 
Suriname, Turkije en overige Niet-Westerse allochtonen 

Bewerking van: CBS Statline, 2004c. 



Resultaten literatuurstudie 

Groepen 

Geschiedenis 
Mensen zijn producten van hun tijd. Veranderingen in de samenleving beüwloeden iedereen. De 
Tweede Wereldoorlog, met zijn vele consequenties, heeft waarschijnlijk de meeste invloed gehad op de 
ouderen van nu en van de nabije toekomst (Liefbroer & Dykstra, 2000). Een driedeling in de twintigste 
eeuw maakt de relevante ontwikkelingen inzichtelijk (Bijlage 02) . 

Huidige samenleving 
De huidige samenleving wordt gekenmerkt door de 'keuzebiografie'. Een uitgebaand levenspad is er 
niet meer. Iedereen kan voor zichzelf bepalen welke zijweg ingeslagen wordt. "Het idee dot wat er in het 
leven gebeurt door het lot of door colledieve beslissingen wordt bepaald, heeft tem in verloren aan het idee dot mensen zelf 
richtinggeven aan hun leven" (Liefbroer & Dykstra, 2000, p. 179). De toenemende individualisering zorgt 
voor een grotere pluriformiteit. Ouderen zijn hierbij misschien nog wel het meest divers . Ieder komt 
met een eigen achtergrond en karakteristieken en met eigen wensen en behoeftes. 

(Leef)Tijdsgenoten en Leefstijlen 
De categorieën voor een beter beeld van de ouderen zijn grofweg in tweeën in te delen. 

1. Het eerste deel gaat uit van gegroepeerde tijdsgenoten, oftewel geboortecohorten, en kijkt naar 
verschillen tussen deze groepen. De verdeling wordt op grond van de geboortedata aangeduid. De 
steeds veranderende samenleving zorgt ervoor dat er per periode een andere invloed aanwezig is 
(Bijlage 02). Door de periode te koppelen aan de geboortedata kunnen er uitspraken gedaan worden 
over de desbetreffende geboortecohort Iemand van tachtig hoort bijvoorbeeld in de groep die de 
Tweede \Vereldoorlog heeft meegemaakt. Geboren in 1926, zou diegene immers veertien zijn 
geweest toen de oorlog uitbrak. 

2. Het andere deel van de categorieën kijkt eerst naar de gehele samenleving en vervolgens naar 
verschillen binnen de bevolking. Vaak wordt gekeken naar de leefstijl van een individu of een groep 
individuen, oftewel naar de wijze waarop het leven vorm en inhoud wordt gegeven (Hooimeijer & 
Van Vliet, 2004). Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar verschillen in motivatie of waarden en 
normen. Een voordeel hiervan is dat de verschillen die gevonden zijn vaak makkelijker toe te passen 
zijn. Een nadeel is echter dat het minder rekening houdt met het dynamische karakter van de 
samenleving. Bijlage 03 geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende groepen. 

Allochtone ouderen 
Een nieuwe trend in de ouderensamenstelling is het groter wordende aandeel allochtonen." Met het 
toenemende aantal ouderen allochtonen zal ook de culturele diversiteit toenemen (De Valk, Esvelt, 
Henkens & Liefbroer, 2001 ). Prognoses voorspellen dat het aandeel niet-westerse allochtonen in de 
bevolking in 2050 verdubbeld tot 20 % (Figuur 3,1 ). Het gaat hier vooral om Surinamers, Antillianen, 
Turken en Marokkanen (CBS Statline, 2006a). Ook binnen de allochtonen 65-plussers gaat deze groep 
een steeds belangrijkere rol spelen (Figuur 3,2). Bijna alle Turkse en Marokkaanse oudere mannen zijn 
hier als arbeidsmigrant naar Nederland gekomen. Over het algemeen worden zij gekenmerkt door een 
arm plattelandsverleden en geen of zeer lage opleiding (Penninx, 2004a). Ondanks hun relatief lange 
verblijfsduur in Nederland, is de meerderheid van de oudere Turken en Marokkanen het N ederlands 
niet of nauwelijks machtig. Zeker 60% heeft moeite om in het Nederlands een gesprek te voeren 
(Echarrouti, Eski, Van Oordt & V enema, 2003). De Surinaamse en Antilliaanse ouderen waren vaker 
studiemigranten. Zij komen vaker uit de hogere middenklasse, en zijn naar verhouding hoog opgeleid 
(Schellingerhout, 2004). 
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Verschillen tussen de levenslopen van vroeger en nu, aan de hand van kenmerkende fasen 
Gebaseerd op: Bijlage 05 (Evenhuis, 2002). 

Fi ur 3,4 

Functies en anatomische 
eigenschappen a 

t 

! 

Gezondheidstoestand 

Aandoeningen, ziekte 

1 
~~~---+• Activiteiten b ..,.111----1.,~ 

t 
I 

Participatie c 

t 

! 
Externe factoren Persoonlijke factoren 

'The Disablement Process': Het ontstaan van Participatieproblemen binnen een 
Gezondheidstoestand, aan de hand van de wisselwerking tussen Externe en Persoonlijke 
factoren, het hebben van Aandoeningen of ziekte, stoornissen in Functies en 
Anatomische eigenschappen, en beperkingen in Activiteiten 

.a) Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen . 

. b) Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten . 

. c) Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijke leven. In eerdere 

functioneringsclassificaties van de WHO werd deze categorie met "handicap" aangeduid (TNO, 1980). 
Voor meer informatie betreffende de figuur, zie Bijlage 07. 
Gebaseerd op: RIVM-WHO-FIC Collaborating Centre, 2002. 
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Resultaten literatuurstudie 

Ouderdom 

Veroudering 
"From the moment of your birth you start dying." Deze uitspraak vertelt het eigenlijk helemaal. Ouder 
worden doe je je hele leven lang. Het is een geleidelijk en spontaan proces van veranderingen (Beers, 
Fletcher,Jones, Porter, Berkwits & Kaplan, 2005). Iedereen wil oud worden. Niemand wil oud zijn. 
Vergrijzing wordt nog steeds geassocieerd met kwaaltjes en afhankelijkheid. Toch zitten er ook 
positieve kanten aan. Zo wordt vergrijzing gezien als leven met meer vrije tijd en minder verplichtingen. 
De wijsheid clie met de jaren zou komen wordt echter niet als zodanig beleefd door de 60-plusser 
(Bijlage 04). \'(/aar men vroeger uit ging van een standaardlevensloop in drie fasen, is er nu meer sprake 
van een keuzebiografie (Figuur 3,3). Een levensloop waarbij iedereen eerst leert, dan werkt (voor 
mannen) of zorgt (voor vrouwen) en ten slotte pensioneert is nu niet meer vanzelfsprekend. 
Tegenwoordig is men eerder zelfstandig. Bovendien is er na de werkende periode meer tijd om de eigen 
interesses na te jagen (Evenhuis, 2002). Of men voor succesvolle veroudering deze interesses ook 
daadwerkelijk moet najagen verschillen de meningen nog over (o.a. Thorson, 2000; Whitbourne, 2005). 

Verouderingstheorieën 
Wat er gedurende de veroudering precies gebeurd, is nog onduidelijk (Beers, Jon es, Berkwits, Kzplan & 
Porter, 2005) . De meeste gerontologen zien veroudering (senescentie) als een collectie van 
degeneratieve entropische 16 processen. Verouderingstheorieën bekijken hoe de verouderingsprocessen 
werken en waarom ze zo werken (Bijlage 04). De snelheid van de veroudering kan geprogrammeerd 
zijn, bijvoorbeeld in een gen clie te maken heeft met celdeling of DNA reparatie. De veroudering kan 
ook afhankelijk zijn van omgevingsinvloeden. Waarschijnlijk spelen er meerdere processen tegelijkertijd 
(Thorson, 2000). Het is nog onzeker wat de maximaal te bereiken levensduur is (Van den Bergh J eths, 
Timmermans, Hoeymans & Wottiez, 2004). Het is wel duidelijk dat een gezonde leefstijl een gunstig 
effect kan hebben op de levensverwachting en de kwaliteit van dat leven (o.a. De Bruin,Jansen & 
Verkleij, 1995; Van Lindert, Droomers & Westert, 2004; RVZ, 2002). 

Participatieproblemen 
Participatieproblemen zijn het resultaat van een complexe wisselwerking tussen iemands fysieke 
kenmerken en externe en interne factoren (Figuur 3,4). Verschillen in de persoon en de omgeving 
beïnvloeden of een aandoening de maatschappelijke participatie beperkt (Bijlage 08). De omgeving kan 
zeer uiteenlopende effecten hebben op een persoon met een bepaalde functionele 
gezondheidstoestand. Een fysieke of sociale omgeving met belemmerende factoren, of zonder 
ondersteunende factoren, kan iemand beperken in de uitvoering van activiteiten. Een andere omgeving 
met meer ondersteunende factoren kan de activiteiten juist verbeteren (RIVM-WHO-FIC 
Collaborating Centre, 2002). Dit kan de balans of er wel of geen verzorging noclig is net doen omslaan 
(Van den Berg J eths et al., 2004). 

t6 Entropie, een van de basis drijfkrachten in de natuur, is een maat voor het aantal toestanden dat een systeem kan 
aannemen onder de heersende omstandigheden, ook wel beschreven als de 'wanorde' in een systeem. Ieder systeem streeft 
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De ouderen 
De leeftijd van mensen bepaalt voor een groot deel welke maatschappelijke 
gebeurtenissen zijn meegemaakt. Zo is bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen 
mensen van voor en na de Tweede Wereldoorlog. Deze leeftijdscohorten hebben 
allemaal weer hun eigen meningen, wensen, waarden en normen (Liefbroer & Dykstra, 
2000). Persoonlijke waardeoriëntaties geven meer inzicht in de diversiteit van leefstijlen. 
Ook de herkomst van de ouderen geeft een indicatie over de verschillende 
eigenschappen van de ouderen (Penninx, 2004a) . Nadat deze verschillen bekeken zijn, is 
er onderzocht of er overeenkomsten te vinden zijn bij de veroudering zelf. Het blijkt dat 
de levensloop tegenwoordig meer een keuzebiografie is (Evenhuis, 2002) . Tijdens het 
verouderen treden er meerdere veranderingen op in het lichaam. Het waarom en hoe 
deze veranderingen ontstaan is nog niet duidelijk (Thorson, 2000). Of deze 
veranderingen leiden tot participatieproblemen blijkt afhankelijk van vele factoren en is 
per situatie weer anders (RJVM-WHO-FIC Collaborating Centre, 2002). 
Vanuit de gezonde ouderen is er in het volgende hoofdstuk verder gekeken naar 
verslechtering in de leefsituatie. 
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Resultaten literatuurstudie: Gezondheid 
Ziektebeeld 

· Lichamelijk functioneren 
Beperkingen 
Chronische Ziekten 

-Aantallen 
- Gezondheidsbeleving 

Multimorbiditeit · 
Allochtonen 
Ziektelast 
Gezondheidsprofielen 

Mentaal 
Kwaliteit van leven 
Zelfstandigheid 
Controle 

- 'Self-efficacy' 
Verlies · 

- Verliesverwerking 
- V erdedigingsmechanismen. 

Dit hoofdstuk onderzoekt de invlo~d van de gezondheid op de kwaliteit van leven. Hierbij is speciaal 
gelet op de overgang van gezond naàt' ongezond, omdat het behouden van een goede gezondheid 
essentieel is voor een acceptabele kw;1liteit van leven bij oudere individuen (WHO, AHE 1999). Er 
wordt aandacht besteedt aan mogelijkebeperkingen, het hebben van, meerdere, chronische ziekten en 
de eigenschappen van allochtonen. Dè.riadruk ligt hierbij op de gevolgen voor de fysieke, mentale en 
sociale facetten van 'Aging-in-Place'. Het is belangrijk niet te vergeten dat het leven in de tijd afspeelt. 
Leven, ei1 dus ook veroudering, is een dynamisch proces. 
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De relatie tussen de leeftijd en de kans op geen, lichte, matige en ernstige beperkingen voor 
Nederland in 2002 

Bron: Kullberg, 2005. 

Fi ur 4,2 
De vijf meest voorkomende ziekten en aandoeningen bij de Nederlandse ouderenbevolking in 

2000, naar geslacht en voor twee leeftijdsklassen: 65- 74 jaar, en 75 jaar en ouder* 

Mannen 
65-74 jaar 

Coronaire hartziekten " 

Slechthorendheid h 

Nek- en rugklach ten ' 

COPDd 

Artrose' 

7 5 jaar en ouder 
Coronaire hartziekten 

Slechtho rendheid 

Staar 

COPD 

Artrose 

*Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2000 
.a) doorgemaakt hartinfarct en angina pectoris ('pijn op de borst') . 
. b) lawaai- en ouderdomsslechthorendheid . 

65-74 jaar 
Artrose 

Nek- en rugklach ten 

Coronaire hartziekten 

Diabetes mellitus 

Slechthorendheid 

. c) langdurige klachten (3 maanden of langer), inclusief nek- en rugartrose . 

. d) chronische bronchitis en longemfyseem. 

.e) artrose van knie en/ of heup. 

Gebaseerd op: Bijlage 10 (Van den BergJeths, 2004). 

Vrouwen 
75 jaar en 011der 

,-\rtrose 

Coronaire hartziekten 

Staar 

Slechthorendheid 

Diabetes mellitus 



Ziektebeeld 

Lichamelijk functioneren 
Het menselijk lichaam ondergaat tal van duidelijk merkbare veranderingen naarmate men ouder wordt 
(Beers, Fletcher,Jones, Porter, Berkwits & Kaplan, 2005). Veroudering gaat niet per definitie gepaard 
met handicaps. Toch treden er bij ouderdom vaker beperkingen op. Alhoewel het exacte verband 
tussen leeftijd en fysieke veranderingen betrekkelijk onduidelijk is, zijn er universele kenmerken van 
veroudering (o.a. Stuart-Harnilton & Buijssen, 1994; Berkow, 1997). Zo nemen de meeste inwendige 
functies in de loop der jaren af. Deze functies bereiken gewoonlijk vlak voor het dertigste levensjaar 
hun hoogtepunt en beginnen dan aan een geleidelijk maar gestaag verval. Zelfs met dit verlies blijven de 
meeste functies tijdens de rest van het leven voldoende intact. De meeste organen beschikken namelijk 
over aanzienlijk meer functionele capaciteit dan het lichaam noclig heeft (functionele reserve) (Beers, 
Fletcher, Jones, Porter, Berkwits & Kaplan, 2005). 

Beperkingen 
Beperkingen komen niet per definitie voor bij ouderdom. De kans is echter wel groter (Figuur 4,1). 
Naast leeftijd is het aantal chronische ziekten de meest belangrijke determinant van het optreden van 
beperkingen (Bijlage 09). 

Chronische Ziekten 
Chronische ziekten worden ruim gedefinieerd als alle ziekten die niet binnen 6 maanden volleelig 
genezen of te genezen zijn of ziekten waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledige genezing 
(Baan, Hutten & Rijken, 2003). Van de vele ziektes die kunnen voorkomen zijn vooral de chronische 
ziektes een belangrijke determinant voor zelfstandigheid (Heijmans, Spreeuwenberg & Rijken, 2005). 
Het type beperking dat men ondervindt is afhankelijk van welke chronische ziekten men heeft. Hierbij 
geeft een beroerte de meeste kans op het krijgen van beperkingen (Bijlage 09) . 

A antallen 
De rangorde van meest voorkomende aandoeningen verschilt per leeftijd en geslacht. Bij ouderen van 
65 jaar en ouder komen coronaire hartziekten het vaakst voor bij mannen, terwijl dit voor vrouwen 
artrose is. Nek- en rugklachten zitten bij de top vijfbij 65-74 jarige ouderen. Bij 75-plussers is de positie 
van deze aandoening overgenomen door staar (Figuur 4,2). De schatting van het aantal chronische 
zieken in Nederland varieert van 1,5 miljoen (10%) tot 4,5 miljoen (30%) Nederlanders. Dit is 
afhankelijk van wat men onder een chronische ziekte verstaat (De Klerk, 2002). Bij zelfrapportage van 
langdurige aandoeningen rapporteerde meer dan veertig procent van de Nederlandse bevolking in 2000 
hier last van te hebben. Dit percentage was hoger voor vrouwen en op hoge leeftijd (CBS Statline, 
2000). Deze cijfers vormen echter een overschatting van het aantal chronisch zieken. Lang niet iedereen 
met een ziekte die vaak chronisch is, heeft deze ziekte langdurig en is ongeneeslijk ziek (De Klerk, 
2002). Bovendien worden bijvoorbeeld aandoeningen aan de luchtwegen, gewrichtsaandoeningen en 
rnigraine vaker gemeld in een gezondheidsenquête dan in huisartsenregistraties (Okl<es & Lamberts, 
1997). Toch zijn de cijfers bij zelfrapportage nuttig. Zo geven ze een beeld van de verdeling van de 
chronische aandoeningen (CBS Statline, 2005). Het onderzoek naar langdurige aandoeningen geeft ook 
inzicht in het aantal aandoeningen per persoon en per patiënt (CBS Statline, 2000). Met hulp van 
demografische en epidemiologische trends kan een voorspelling gedaan worden over de toekomstige 
ontwikkeling. Zo zal het aantal patiënten met een langdurige aandoening in 2020 waarschijnlijk met 57 
procent stijgen ten opzichte van het jaar 2000 (Bijlage 11). 

Gezondheidsbe/eving 
Mensen met een chronische aandoening ervaren een slechtere algemene gezondheid dan mensen uit de 
algemene Nederlandse bevolking. Meerdere chronische aandoeningen zorgen daarbij voor een nog 
slechtere algemene gezondheidsbeleving (Rijken & Spreeuwenberg, 2004). 

2.5 
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Nadelige functionele, psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen van multimorbiditeit 
voor de kwaliteit van leven, volgens de literatuur, ervaringsdeskundigen en experts 

Literatuur 
Functionele beperkingen 

Psychische klachten 

Sociale beperkingen 

Ervaringsdeskundigen 
Functionele beperkingen 

fysieke achteruitgang 
beperkingen in ADL 

vermoeidheid 

Psychische klachten 
gevoelens van angst en depressie 

eenzaamheid 
gevoel controle te verliezen 

zware zelfzorgtaak 

Sociale problemen 
verlies sociale contacten 

zware belasting voor directe omgeving 
onbegrip 

spanningen en problemen binnen 
relatie 

Maatschappelijke problemen 
verborgen kosten 
arbeidsparticipatie 
mvulling vrije tijd 

aanpassUlgen U1 worung 

Gebaseerd op: Heijmans, Rijken, Schellevis & Van den Bos, 2003. 

ExpertJ 
Functionele beperkingen 

fysieke achteruitgang 
beperkingen in ADL 

vermoeidheid 
gebruik hulpmiddelen 

Psychische klachten 
gevoelens van angst en depressie 

eenzaamheid 
gevoel controle te verliezen 

Sociale beperkingen 
zware belasting voor directe omgeving 

Maatschappelijke beperkingen 
financiële achtet-uitgang 

arbeidsparticipatie 
invulling vrije tijd 



Multimorbiditeit 
Het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer chronische of acute aandoeningen heet ook wel 
multimorbiditeit. 17 Multimorbiditeit heeft verschillende nadelige gevolgen op de k-waliteit van leven 
(Figuur 4,3) . Naar schatting heeft dertig procent van alle chronisch zieken en gehandicapten te maken 
met meerdere ziekten of handicaps tegelijkertijd. Onder invloed van de vergrijzing van de bevolking en 
de toegenomen medische mogelijkheden zal de omvang van dit probleem onder ouderen in de 
toekomst gestaag toenemen (Heijmans, Rijken, Schellevis & Van den Bos, 2003) . 

Allochtonen 
Onderzoek naar de gezondheid van Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Molukkers en 
Autochtonen laat een aantal onderlinge verschillen zien. De Turkse en Marokkaanse ouderen hebben 
de slechtste gezondheid, op enige afstand gevolgd door Surinaamse ouderen. De gezondheid van 
Antilliaanse ouderen is wellicht iets slechter dan die van autochtone ouderen, die van de Molukse 
ouderen iets beter. Bij alle etnische groepen wordt suikerziekte vaker gerapporteerd dan bij 
autochtonen. Een hoge bloeddruk komt bij alle allochtone groepen, behalve de Molukkers, meer voor 
dan bij de autochtonen. Kanker, daarentegen, wordt bij Marokkanen, Antillianen en Molukkers minder 
vaak gerapporteerd (Bijlage 12). Turkse, Marokkaanse en Surinaamse SS-plussers rapporteren 
gemiddeld meer chronische aandoeningen dan autochtonen. Deze groepen hebben dan ook een grotere 
kans op co-morbiditeit. De Turkse ouderen melden hierbij ongeveer twee keer zo veel aandoeningen 
dan autochtone ouderen. Net als bij de autochtone bevolking gaat de prevalentie 18 van chronische 
aandoeningen omhoog bij vrouwen en op hogere leeftijd (Schellingerhout, 2004b). De mate van 
sociaal-culturele integratie van de persoon is een opvallende determinant van de gevonden verschillen. 
Een lage mate van sociaal-culturele integratie vergroot de kans op suikerziekte en hartaandoeningen, 
terwijl een hoge mate van integratie juist gepaard gaat met een grotere kans op kanker (Schellingerhout, 
2004b). 

Ziektelast 
Elke specifieke ziekte heeft een eigen bijdrage aan de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie 
(Bijlage 13). Deze zogenaamde ziektelast kan worden uitgedrukt in DAL Y's, oftewel Disability Adjusted 
Life-Years. Het aantal DALY's is het aantal gezonde levensjaren dat een populatie verliest door ziekten. 
Deze DALY's zijn opgebouwd uit twee componenten: 
1. De verloren levensjaren: 

Dit zijn de jaren die, als gevolg van de ziekte, door vroegtijdig overlijden verloren gaan. 
2. De ziektejaren-equivalenten: 

Dit zijn de jaren die, als gevolg van de ziekte, verminderen in kwaliteit en productiviteit. Door 
middel van een wegingsfactor wordt de ernst van de ziekte verrekend, zodat deze jaren 
vergelijkbaar worden met de 'Verloren levensjaren'. 

Door optelling van deze twee componenten kan de ziektelast in DALY's worden uitgerekend. Het 
corresponderende getal is een mate voor het ongemak dat de ziekte veroorzaakt (RIVM, 200S). 

17 i'vlultimorbiditeit is vergelijkbaar met co-morbiditeit. Bij co-morbiditeit wordt echter uitgegaan van een specifieke 

chronische indexziekte waar dan een andere aandoening bijkomt (Van den Akker, 1999). Co-morbiditeit wordt 
bijvoorbeeld gebn1ikt als gekeken wordt welke aandoeningen vaker dan gemiddeld voorkomen bij astma. Astma is hierbij de 

indexziekte. In de literaruur worden de termen multi- en co-morbiditeit nogal eens door elkaar gebruikt (Van den Akker, 
1999). 
IR Prevalentie is het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (puntprevalentie) of in een 

bijvoorbeeld -· 
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Onderverdeling en globale eigenschappen van zes gezondheidsprofielen voor Nederlandse 
65-plussers in 1993 

Type 1: "CARA en/ of kanker" (11,2%) 
Gaat gepaard met lichamelijke beperkingen en een relatief grote kans op depressie 

Type 11:" 'Overige' chronische ziekten"" (10,5%) 
Hierbij spelen lichamelijke beperkingen geen noemenswaardige rol (bijv. hypertensie of rugklachten) 

Type lil: "Cognitieve stoornissen" (12,0%) 
Heeft verder geen andere ziekten of beperkingen 

Type IV: "Ernstige gewrichtsklachten" (15,1 %) 
Gaat samen met lichamelijke beperkingen en een grote kans op depressie en/ of cognitieve stoornissen; 

Type V: "Hart- en vaatziekten en/ of diabetes" (17,7%) 
Gaat gepaard met problemen met het gezichtsvermogen 

Type VI: "Gezond" (33,5%) 
Hebben geen van de genoemde gezondheidsproblemen . 

. a) Onder 'Overige' chronische ziekten vallen ziekten die niet specifiek zijn voor ouderdom 

Voor meer informatie betreffende de figuur, zie Bijlage 14. 

Gebaseerd op: Portrait, Deeg & Lindeboom, 2000; Schoemakers-Salkinoja & Timmermans, 2001. 

Fi ur 4,5 

Belangrijke aspecten voor de kwaliteit van leven bij ouderdom 

Fysieke toestand en capaciteiten 
Aanpassingsvermogen 

Zingeving 
Van nut zijn voor anderen 

Familie 
Met vrienden kunnen samenzijn 

Verwachtingen over en aanpassing aan zich voordoende klachten en beperkingen 
Je thuis kunnen redden 

Regie over het eigen leven 
Mobiliteit 

Keuzevrijheid 
Aanwezigheid voorzieningen 

Sociale activiteiten 
Veiligheid 

Tegengaan van sociale uitsluiting 
Formele en informele sociale ondersteuning 

Gebaseerd op: Gezondheidsraad, 2005. 



Resultate,n literatuurstudie 

Gezondheidsprofielen 
Gezondheidsprofielen zijn een manier om de gezondheidskenmerken van de bevolking inzichtelijk te 
maken. De variatie aan mogelijke ziekten vermenigvuldigt met eventuele functioneringsproblematiek en 
mogelijke multimorbiditeit maakt het aantal mogelijke gezondheidskenmerken nagenoeg oneindig. Met 
behulp van gezondheidsprofielen worden alle mogelijke gezondheidskenmerken samengevat in de zes 
meest waarschijnlijke combinaties (Figuur 4,4). Deze zes gezondheidsprofielen omschrijven de 
gezondheidskenmerken binnen de Nederlandse ouderenbevolking in 1993 (Portrait, Lindeboom & 
Deeg, 1999). Elk van deze gezondheidsprofielen heeft daarbij zo zijn eigen waarschijnlijke beperkingen 
en mogelijkheden (Bijlage 14). Doordat het hier gaat om 'ideaaltypen' lijken de individuen er in meer of 
mindere mate op. De meeste ouderen passen slechts gedeeltelijk in een bepaald type en horen dan deels 
ook bij één of meer andere typen. Zodoende wordt ook rekening gehouden met het hebben van 
meerdere aandoeningen (Schoemakers-Salkinoja & Timmermans, 2001 ). 

Mentaal 

Kwaliteit van leven 
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte of zwakheid. Echte gezondheid kan worden 
gedefinieerd als een staat van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden (WHO, NPH, 
2001; Essink-Bot & De Haes, 1996). De kwaliteit van leven is afhankelijk van de persoonlijke 
beoordeling van het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren als gevolg van de eigen gezondheid 
(RIVM, 2005). Kwaliteit van leven bevat naast fysieke welzijn ook de perceptie van welzijn, een zekere 
mate van tevredenheid en een algemeen gevoel van eigenwaarde (Bowling, 1997). Het meten van 
kwaliteit van leven gebeurt meestal door middel van vragenlijsten, die door de persoon zelf ingevuld 
dient te worden (RIVM, 2005). Het blijkt dat niet alleen het ontbreken van beperkingen belangrijk 
gevonden wordt voor een kwalitatief goed leven (Figuur 4,5). Ouderen willen ook op hoge leeftijd deel 
blijven uitmaken van de samenleving (Van Overbeek m.m.v. Willems 2004). 

Zelfstandigheid 
De belangrijkste trend in de wensen en voorkeuren van ouderen is de grotere behoefte aan 
onafhankelijkheid of zelfstandigheid (Goumans, Mandemaker, Van Overbeek & Schippers, 2004). 
Zolang de kwaliteit van leven gewaarborgd blijft, zullen mensen in het algemeen zelfstandig willen 
blijven wonen. Als dit niet meer kan, blijft de wens om de regie over het eigen leven te behouden 
(Gezondheidsraad, 2005). Wanneer iemand door een ziekte plotseling afhankelijk wordt, kan dit leiden 
tot ontkenning van de ziekte (Bijlage 15) of een andere inadequate reactie (Bijlage 16) . De 
zelfstandigheid van een persoon is afhankelijk van diens mogelijkheden de situatie te beheersen of te 
controleren (o.a. Skinner, 1996). 

Controle 
Controle beschrijft de capaciteit om de realiteit te beheersen (Bijlage 17). Deze beheersing kan zowel 
slaan op de mogelijkheid een situatie te veranderen of op de mogelijkheid veranderingen tegen te 
houden. Of iemand controle kan uitoefenen is een belangrijke indicator voor zowel de kwaliteit van 
leven als de mate van zelfstandigheid (o.a. Skinner, 1996). Wanneer men geen controle heeft over zaken 
die het leven negatief beïnvloeden, leidt dit tot bezorgdheid, apathie of wanhoop (Bandura, 1997). 
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De vijf emotionele stadia van rouw- of verliesverwerking van Kübler-Ross (1973) 

1. Ontkenning (Deniaf) 
Iemand in ontkenning doet, praat, of denkt dat het gebeurde niet waar is. De ontkenning werkt als een (tijdelijk) 

afweermechanisme en geeft de gelegenheid de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen. 

2. Boosbeid (Anger) 
Als de waarheid doorgedrongen is, kan er als protest boosheid ontstaan. Deze boosheid kan op alles en iedereen 

gericht zijn. Een gevoel onrechtvaardigheid is hierbij een mogelijke manifestatie. 

3. Marcbanderen (Bm;gaininj!) 
Bij marchanderen wordt geprobeerd het verlies te verwerken door het najagen van zelfgecreëerde doelen of 

beloften om zo het gebeurde terug te draaien. Bidden wordt gebruikt om te onderhandelden met god. 
Marchanderen kan gezien worden als het redeneren met de waarheid. 

4. Depressie (Depression) 
Depressie kan optreden als duidelijk wordt dat de stadia hierboven niet werken om het verlies te accepteren. 

Gevoelens van machteloosheid, diep verdriet en spijt kunnen leiden tot afsluiting en terugtrekking van anderen. 

5. Aanvaarding (Acceptance) 
Wanneer het gebeurende niet meer bestreden wordt kan het aanvaard worden. Door berusting met het 

onvermijdelijke kan men zich onthechten van het gebeurende en het loslaten. 

Bron 'Engelse termen': Beers, Fletcher,Jones, Porter, Berkwits & Kaplan, 2005. 
Gebaseerd op: EKR, 2006; Verhulst, 1995; Wikipedia: "rouwverwerking", 2006. 

Fi ur 4,7 
Volwassen beielsniveau 

Laag 

! 

Hoog 

Categonû'n van verdedigingsmecbanismen 

Kinderlijke/ Psychotische mechanismen 
(Childhood/ Psychotic)h 

Onvolwassen mechanismen 
(Immature) 

Neurotische/ Tossenliggende mechanismen 
(Neurotic/ Intermediate) 

Volwassen mechanismen 
(1vlature) 

Vier categorieën van verdedigingsmechanismen, naar volwassenheidsniveau • 
.a) Volgens psychodynamische theoretici gebruiken mensen verdedigingsmechanismen om onacceptabele gedachten, 

instincten en gevoelens uit de bewuste gewaarwording te houden (Freud, 1937) . 
. b) Psychotische mechanismen: Verdedigingsmechanismen van de geestelijk zieken. Laagste niveau van 

verdedigingsmechanismen; niet in contact met de realiteit (Thorson, 2000). 
Gebaseerd op: Bijlage 18 (Valliant, 1998). 



'5 elfefficary' 
De mate waarin men overtuigd is in het eigen kunnen heeft directe gevolgen op de uitoefening van 
controle (Slangen-De Kort, 1999). Het geloof in eigen kunnen, oftewel 'Perceived Self-efficacy', 
beschrijft iemands persoonlijke inschatting van de eigen capaciteiten om specifieke activiteiten 
succesvol uit te voeren (Bandura, 1986). Bij een groot gevoel in eigen kunnen wordt er vaker gekozen 
voor het actief aanpassen van de omgeving (Slangen-De Kort, 1999). De omgeving wordt zo 
veranderend aan de persoonlijke voorkeuren. Wanneer iemand denkt niet in staat te zijn de omgeving 
te controleren zullen juist de persoonlijke voorkeuren aan de situatie aangepast worden. Naast het 
effect op controle, heeft het geloof in eigen kunnen bijvoorbeeld ook effect bij geheugentaken en 
iemands weerstand tegen depressie (Bandura, 1997). Bij chronisch zieken voorspelt de 'Self-efficacy' de 
functionele beperkingen onafhankelijk van de gevoelde pijn en de duur van de ziekte (o.a. Schiaffino & 
Revenson, 1992). Kortom, ook het geloof in eigen kunnen is een belangrijke voorspeller voor de 
kwaliteit van leven (Bandura, 1997). 

Verlies 
Naarmate men ouder wordt, heeft men vaker te maken met verlies (De Mönnink, 1996). Zo verhoogt 
de veroudering de kans op beperkingen en daarmee ook op functioneringsproblemen (De Klerk, 2000) . 
Bovendien neemt de kans op het verlies van een dierbare toe. Maar ook het pensioen gaat gepaard met 
verlies. De vertrouwde sociale omgeving en dagindeling verdwijnen en een nieuwe tijdsindeling moet 
worden gevonden. Dit verlies heeft gevolgen voor zowel de fysieke, sociale als de mentale wereld. Bij 
controle gaat het vooral om het verkleinen van de discrepantie tussen de realiteit en de gewenste fysieke 
omgeving. Bij verlies gaat het om de reactie op een negatieve situatie. Als het verlies belangrijk genoeg 
is, moet het verlies actief worden verwerkt (De Mönnink, 1996). 

Verliesverwerking 
Een klassiek werk van Kübler-Ross (1973) beschrijft vijf kenmerkende stadia van verliesverwerking 
(Figuur 4,6). Deze stadia zijn gebaseerd op haar ervaringen met terminale patiënten. Hoewel de stadia 
niet onomstreden zijn (o.a. Charles & Donna, 2006, Kastenbaum, 1998), bieden ze wel een kader 
waarmee het verliesproces beter begrepen kan worden. Het laat zien dat er verschil is tussen het 
ontvangen van slecht nieuws en het daadwerkelijke aanvaarden ervan. Ontkenning lijkt een belangrijk 
verdedigingsmechanisme te zijn bij slecht nieuws. 

Verdedigingsmet"hanismen 
Mensen gebruiken verdedigingsmechanismen om onacceptabele gedachten, instincten en gevoelens uit 
de bewuste gewaarwording te houden (HSU, 2006). Bij deze verdedigingsmechanismen wordt de 
discrepantie tussen de gewenste en de reële situatie niet opgelost door de omgeving actief aan te passen. 
De realiteit wordt onbewust veranderd of niet geïnterpreteerd, zodat de discrepantie niet opgemerkt 
wordt. Hierdoor ervaart de persoon geen stress en loopt het zelfbeeld geen schade op (Britannica, 
2006). Hiertoe zijn verschillende mechanismen voorhanden. Deze variëren van ongezonde kinderlijke, 
via onvolwassen en neurotische verdedigingsmechanismen, tot gezonde volwassen mechanismen 
(Figuur 4,7). De eerste groep verdedigingsmechanismen, met daarin waandenkbeelden, glasharde 
ontkenning en vervorming van de pijnlijke aspecten staan niet in contact met de realiteit. Alhoewel deze 
verdedigingsmechanismen bij kleine kinderen heel normaal zijn, hoort het gebruik hiervan door 
volwassenen bijna altijd bij geestelijke ziekten. Deze kinderlijke verdedigingsmechanismen worden 
daarom ook wel als psychotische mechanismen geclassificeerd (Thorson, 2000). De volwassen 
verdedigingsmechanismen, met daarin altruïsme, sublimatie, onderdrukking, anticipatie en humor 
behoren tot de meeste gezonde reacties (Bijlage 18). Mits ze juist gebruikt worden kunnen de andere 
verdedigingsmechanismen op korte termijn nuttig en gezond zijn (Dr. Sanity, 2004). Op lange termijn 
zijn alleen de volwassen verdedigingsmechanismen gezond. Welk mechanisme gebruikt wordt is 
afhankelijk van de persoon en de situatie (Thorson, 2000). 
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Gezondheid 
De kans op het krijgen van beperkingen wordt groter naarmate men ouder wordt. Toch 
betekent ouderdom niet per definitie dat men beperkingen heeft (Kullberg, 2005). 
Ziekten die langer voortduren, oftewel chronische ziekten, kunnen de kwaliteit van leven 
langdurig en ernstig verminderen. Ook het hebben van meerdere ziekten, oftewel 
multimorbiditeit, speelt hierbij een grote rol (Heijmans, Rijken, Schellevis & Van den 
Bos, 2003). Door het afwijkende ziektepatroon bij allochtonen zal de verwachte groei 
van allochtone ouderen in de toekomst leiden tot een ander ziektebeeld (Schellingerhout, 
2004b). De soort en ernst van de ziekte is een belangrijke determinant voor eventuele 
functioneringsproblemen (De Klerk, 2000). De psychische kenmerken van de persoon 
spelen echter ook een belangrijke rol (o.a. Slangen-De Kort, 1999). Iemands persoonlijke 
beoordeling van het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren als gevolg van de 
eigen gezondheid is afhankelijk voor de kwaliteit van leven (RIVM, 2005). Naarmate 
men ouder wordt, zal de waarschijnlijkheid van verlies toenemen . Dit verlies kan in 
diverse vormen voorkomen. Zo kan iemand te maken krijgen met verlies van baan, van 
gezondheid, van functionering, van zelfstandigheid of het verlies van een geliefde. 
Afhankelijk van de ernst van het verlies kan dit gepaard gaan met stress. Op een of 
andere manier moet deze stress verwerkt worden . Hoe effectief dit gedaan wordt, heeft 
gevolgen voor de kwaliteit van leven (De Mönnink, 1996). 
Nu de invloed van de gezondheid op de kwaliteit van leven geanalyseerd is, zal de 
invloed van de gebouwde omgeving op de kwaliteit van leven in het volgende hoofdstuk 
ter sprake komen. 
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Een analyse van de woonsituatie van de ouderen hoort ook bij het onderzoek naar de aspecten van 
'Aging-in-Place;. 'Aging-in-Place' is bedoelt als een echt ontwerp voor thuis verouderen met chronische 
ziekte. l-Iet resulterende thuis moet in staat zijn om veranderende leefomstandigheden te incorporeren. 
De verkregen inzichten en plattegronden kunnen uiteindelijk als onderligger dienen om een bestaande 
situatie aan te passen. Er is gekeken naar welke woningtypes er zijn, hoe vaak ze voorkomen en wat de 
kenmerken ervan zijn. Bovendien is onderzocht wat ervoor nodig is om van een huis een thuis te 
maken. Hiervoor is gekeken naar de betekenis van een thuis en de fysieke, mentale en sociale wensen 
en behoeften die hiermee gepaard gaan. 
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Fi uur 5,1 
Onderverdeling en het gemiddelde gebruiksoppervlak van de woningtypes in de Nederlandse 

woningvoorraad in 2000 

Woningvoorraad 
Wonin)!,type Aantal" 
Eenge':(jnswoning 4.615.706 

Vrijstaand 1.011.065 

Twee-onder-één-kap 819 257 

Hoek-eindwoning 1.097 700 

Tussenwoning 1.687.684 

Meerge':(jnswoning 1.972.364 
Flat 1.655.366 

Maisonnette 316.998 

Totaal 6.588.070 

.a) Bron 'aantallen per woningtype': VROM, 2005. 
Gebaseerd op: VROM, 2000. 

Fi uur 5,2 

meergezins 

eengezins 

o% 20% 

Percentage 
70,1% 
15,4% 

12,4% 

16,7% 

25,6% 

29,9% 
25,1% 

4,8 % 

100% 

6o% 

Gemiddeld gebruiksoppervlak 
Totaal Woonkamer 

117,5 nl 33,1 nl 
156m2 39,5 m2 

118m2 34,4 m2 

104m2 30,4 m2 

103m2 30,4 m2 

71,9 nl 27,0 nl 
68m2 26,9 m2 

92m2 27,7 m2 

104m 2 31,3 m 2 

1-5 

11 

8o% 100% 

Woningtoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van de Nederlandse woonsituatie in 2000 
bepaald met behulp van elf toegankelijkheidsvariabelen " 

.a) In totaal biedt de KWR 2000 elf aanwijzingen voor rolstoel toegankelijkheid, zodat elf 'punten' een maximumscore 
betekent en nul punten het minimum. 

1. Drempelhoogte toegangsdeur ( <4 cm.) 
2. Drempelhoogte binnendeuren (<4 cm.) 
3. Drempelhoogte deur naar buitenruimte (<4 cm.) 
4. Hellingbaan aanwezig of niveauverschil <2 cm. 
5. Breedte toegangspad (min. 1,2 m.) 
6. Voldoende vrije oppervlakte achter voordeur 
7. Vrije doorgang alle deuren (min. 85 cm.) 
8. Voldoende vloeroppervlak hoofdslaapkamer (min 13m2.) 
9. Voldoende ruime afmetingen van natte cel (2,15X2, 15 of 1,7 x 2,7 m.) 
10. Directe verbindingsmogelijkheid russen hoofdslaapkamer en woonkamer 
11. Directe verbindingsmogelijkheid tussen hoofdslaapkamer en natte cel. 

Bron: RIGO, 2002. 



Resultaten literatuurstudie 

Analyse huisvesting 

Woonsituatie 
Sinds jaar en dag woont 30% van Nederland in een meergezinswoning (VROM, 2000). Dit percentage 
fluctueert echter met de leeftijd. De verdeling laat een U-vormige curve zien. De 4S tot S4 jarige lijkt 
daarbij de grootste woning te hebben. Gemiddeld heeft deze groep vaker een koopwoning, meer 
kamers en minder dan 20% woont in een meergezinswoning. Het percentage gaat dan weer omhoog 
totdat bijna de helft van de mensen boven de 7S in een meergezinswoning woont (CBS Statline, 
200Gb) . Deze meergezinswoningen bestaan uit flats en maisonnette woningen, en worden gekenmerkt 
door een kleinere gebruiksoppervlakte en woonkamer (Figuur S, 1 ). Het percentage 
meergezinswoningen is ook hoger bij allochtonen. Meer dan 60% van de niet-westerse allochtonen 
woont in een meergezinswoning (CBS Statline, 2000). De eengezinswoningen kunnen worden 
uitgesplitst in vrijstaand, twee-onder-één-kap, en de hoek/ eindwoningen en tussenwoningen die samen 
de rijtjeswoningen vormen. Het overgrote deel, oftewel 60%, van de bewoners van eengezinswoningen 
woonde in 2000 in een rijtjeshuis (Figuur S,1). 

Toegankelijkheid 
De toegankelijkheid van de woning voor de rolstoel is in 2000 met behulp van elf 
toegankelijkheidsvariabelen getest. Slechts 0,1% van de gehele woningvoorraad voldeed op alle punten 
en was geheel toegankelijk. Dit waren allemaal meergezinswon.ingen. Eengezinswoningen waren in het 
algemeen sowieso minder toegankelijk (Figuur S,2). Bij meer dan 90% is er geen directe verbinding 
tussen de belangrijkste vertrekken en vormen drempelhoogtes en vrije doorgang een probleem. Een 
betrekkelijk positieve bijdrage aan het toegankelijkheidoordeel over eengezinswoningen zijn de 
oppervlakten van verschillende ruimtes en niveauverschil met en breedte van het toegangpad (RIGO, 
2002). In de kwaliteitsont\vi.kkeling bij de nieuwe woningen van 1992 tot 1997 is een lichte verbetering 
in de toegankelijkheid te zien . De afmetingen van veel ruimten worden groter, de binnendeuren worden 
zowel breder als hoger en de trap is vaker recht uitgevoerd. Dat is maar goed ook want de primaire 
ruimten bevinden zich minder vaak op dezelfde laag. Jammer genoeg lijkt de traplengte wel weer af te 
nemen (Neele & Kilian-Polhuijs, 1999) . 

Verhuizingen 
Bijna een kwart van de Nederlandse huishoudens in 2000 was verhuisgeneigd (CBS Statline, 2003). Van 
deze anderhalf miljoen verhuisde gedurende de daaropvolgende twee jaar slechts 891 .000 huishoudens. 
Men wil wel verhuizen, maar alleen als aan bepaalde eisen is voldaan (RIGO, 2003) . De verhuisplannen 
bestaan hierbij vooral bij mensen onder de 3S jaar en nemen met de leeftijd af. Ouderen zijn kritisch bij 
verhuizen. Alleen een aanbod dat kwalitatief zeer goed op hun potentiële vraag aansluit zal ouderen 
doen besluiten te verhuizen (V\YJS, 200S). Als ouderen dan toch willen verhuizen kiezen ze vaker voor 
het huren van een kleinere meergezinswoning (CBS Statline, 2003). Tot 6S jaar is het belangrijkste 
motief om te verhuizen het feit dat de woning te groot is en teveel kamers heeft (IWZ, 2002) . Dat geldt 
althans voor de ouderen zonder beperkingen. Onder ouderen met matige of ernstige beperkingen 
wordt vaak gemeld dat de woning juist te klein is. Dit staat vermoedelijk de zorgverlening in huis in de 
weg (Kullberg, 2004) . Van de 7S-79 jarigen wil60% verhuizen om gezondheidsredenen. Dit percentage 
neemt toe met de leeftijd (80-plussers: 67%) (IWZ, 2002). Daarbij geldt dat mensen in de meest 
geschikte woningen het minst verhuisgeneigd zijn. Ook de aanwezigheid van een partner werkt 
remmend op de verhuiswens. Dat gezondheid een belangrijke factor is bij het verhuizen op hogere 
leeftijd, blijkt ook uit het feit dat een meerderheid van de verhuisgeneigde SS-plussers een woning 
wenst die speciaal bestemd is voor ouderen. Onder de 7S-plussers die willen verhuizen is dit zelfs 86% 
(Kullberg, 2004). 
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Aging-in-Place 
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Comfort 
(Comfort) 

Security 
(Bescherming) 

Shelter 
(Beschutting) 

De behoeftepiramide voor de woning: een bouwkundige vertaling van de 'Hierarchy of 
Needs' van Maslow (1954) • 

.a) De betekenissen zijn in het Engels gehouden om zo de nuances beter weer te geven. 

Gebaseerd op: Cooper, 1975 



Wensen huisvesting 

'Thuis' 
\Vanen is een complex fenomeen. Uiteraard moet een woning voldoen aan een aantal basale 
voorwaarden. Een thuis moet droog en warm zijn. Daatnaast moet het liefst een plek hebben om te 
slapen en te eten. Verder zijn een toilet en douche ook handig. Om een echt thuis te zijn is er echter 
meer nodig. Een huis blijkt pas een thuis als: 

• Het een gevoel van eigendom geeft 

• Het voorziet in de (woon)wensen en behoeften van de bewoners 

• Het in de loop van de tijd is ontstaan als gevolg van de interactie met de bewoners. 
Met andere woorden: Een thuis is een huis van, voor en door de bewoners (Bijlage 19). 

Privary 
In een onderzoek naar de woonwensen van de Nederlandse bevolking werd bovenal een gevoel van 
privacy belangrijk gevonden (71 %). Een grote woonkamer (63%) en een tuin (69%) waren 
respectievelijk tweede en derde (Voet, 2003). 

Bouwkundige 'Hierarchy of Needs' 
E en mogelijke benadering van de woonbehoeften is gebaseerd op de 'Hierarchy of N eeds' van Maslow 
(1954) . Dit motivationele model zet de bewuste en onbewuste behoeften van de mensen in een 
hiërarchische lijst (Bijlage 17) . Hierbij heeft het nastreven van een hogere behoefte pas zin als de 
onderliggende behoefte naar tevredenheid is ingevuld. In Lawrence (1987) vinden we dat Caoper 
(1975) deze lijst zodanig veranderd heeft zodat hij toepasbaar zou zijn voor woonbehoeftes (Figuur 
5,3). Hierbij is de basis functie van een woning om beschutting te verlenen. Wanneer deze behoefte 
voldoende vervuld is, elient de woning bescherming te geven. Dit gaat zo verder totdat het als laatste de 
esthetische behoefte van het individu moet vervolmaken. Esthetica is hierdoor niet minder waard, 
alleen minder urgent. Het speelt zeker een rol maar dan alleen als de onderliggende behoeftes al 
voldoende ingevuld zijn. Een mooi gebouw wordt pas gewaardeerd als het zorgt voor een gevoel van 
veiligheid, vredigheid en vriendschap. 

Balans 
E en thuis moet een evenwicht vinden tussen de behoefte aan vrijheid en die aan geborgenheid. Het 
gaat om de behoeften om te zien en de wens niet alles te laten zien. Deze balans tussen openbaarheid 
en privacy moet naar eigen inzicht gecontroleerd kunnen worden. E en thuis ontstaat in relatie met de 
rest van de wereld. Het bestaat in een sociale context. Het paradoxale is dat het tijd kost om van een 
huis een thuis te maken maar dat de tijd het ook weer een huis kan maken. Veranderingen in het leven 
worden veranderingen in wonen waardoor gewoontes en wensen worden bijgesteld. Een echt thuis 
ondervangt deze variatie (Knies, 2004) . 

Zelfstandig wonen 
Bij 'succesvol oud worden' hoort zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst zonder hulp van anderen 
(Goumans, Mandemaker, Van Overbeek & Schippers, 2004). Onder de Nederlandse bevolking staat 
80% hier positief tegenover, terwijl slechts 6% hier negatief op reageert. Ouderen reageren er positiever 
op (90%) dan personen die jonger zijn dan 60 jaar (76%) (Verzijden & Fransen, 2004). De overheid wil 
stimuleren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (VWS, 2005). De zorgsector gaat, 
onder invloed van de privacywetgeving, steeds meer voor kleinschalige verpleeg- en 
woonvoorzieningen. Bewoners kunnen in deze laatste voorzieningen, indien mogelijk, tot aan het einde 
van hun leven blijven wonen. De verpleeghuizen zelf willen zich vaak ontwikkelen tot expertisecentra 
voor mensen met complexe zorgproblemen (CBZ, 2003). 
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Fi uur 5,4 

Relatie tussen leefgebieden voor 'Aging-in-Piace' 

!t. 
L{)9eerkamer 

;. 
Bèrging 

Vlekken Plan 

Belangrijke eigenschappen van de voordeur 

(~~) 
V8f$1Mng 

Eleklronisch 
S..nlorenslót 

1;1300 

WeQklapbaar 

Belangnjke eigenschappen van de keuken 

De hoogte van het plafond en de gewenste afmetingen van 
ramen en gebruiks[uncties voor zittende en staande mensen 

-s 1800·· 

_ ..... ="'~ 1200=-1350_ 

~ -400 · 

Kleurcontrasten in de wonino 

Lichte Kleur 

Enigszins Getint 

Schematische uitwerking van verschillende woninggerelateerde voorschriften, regels en 
eigenschappen 

Uitwerking gebaseerd op de voorschriften en suggesties uit Bijlage 20. 



Voor- en nadelen 
Deze toenemende nadruk op zelfstandigheid is gunstig in verband met het, vooral in de zorg, dreigende 
personeelstekort (Van der Windt & Talm a, 2006). Een nadeel is dat de oudere meer zelf moet regelen, 
door ofwel particuliere hulp in te huren, ofwel een beroep te doen op het eigen sociale netwerk (Van 
Campen, Kooiker & Tinunermans, 2004). Dat laatste kan tot gevolg hebben dat de druk op de 
mantelzorg in 2020 groter zal zijn dan nu (De Boer, Schellingerhout & Timmermans, 2003). 

Kwaliteit van leven 
De kwaliteit van leven kan, ondanks de mogelijke nadelen, niettemin door zelfstandig wonen worden 
vergroot (Veenhoven, 2000). Hiervoor is een goed ontworpen, 'levensloopbestenclige', woning en 
omgeving nodig. Onder mom van het paradigma 'use-it-or-loose-it' kan actieve deelname aan de 
maatschappij het fysisch , psychologisch en sociaal functioneren van de bewoners bevorderen (Becker, 
2003) . Als gevolg hiervan zal het helpen van mensen langer thuis te blijven een positief effect op deze 
mensen hebben. 

Allochtonen 
D e woonwensen van allochtonen vertonen minder verschillen met de autochtone bevolking dan 
misschien wel wordt aangenomen. Culturele verschillen worden pas relevant als aan de basale 
behoeften voldaan worden . Ook allochtonen zoeken een ruime, rustige en veilige omgeving waarin 
men zelfstandig kan blijven wonen (Humanitas, 2003; TSAC, 2001) . Uit de inventarisatie van de 
verschillen kwamen de volgende wensen naar voren: een grote hal, een grote keuken waar ook gegeten 
kan worden, extra logeerruimte en een aparte gastenkamer zodat bezoekers niet door privé-vertrekken 
heen hoeven. Allochtonen ouderen van Turkse afkomst willen daarbij graag dat het toilet gescheiden is 
van de badkamer. Het toilet moet hierdoor een wastafel hebben en het liefst vanuit de hal bereikbaar 
zijn. Marokkaanse ouderen zien een balkon liever grenzen aan de keuken dan aan de woonkamer. Dit is 
omdat de keuken als vrouwenruimte gezien wordt in tegenstelling tot de woonkamer die meer de 
mannenruimte is (Echarrouti, Eski, Van Oordt & V enema, 2003). Zowel voor Turken als voor 
Marokkanen geldt een voorkeur voor een afgesloten keuken (Humanitas, 2003) . Bij beide groepen is er 
een groot verschil tussen wens en werkelijkheid, wat betreft het type woning en de kwaliteit van de 
woonomgeving. Dit verschil hangt vooral samen met de beperkte financiële mogelijkheden (fSAC, 
2001) . Turkse en Marokkaanse ouderen hebben veel vaker een concrete verhuiswens dan andere 
ouderen. Dit kan het gevolg zijn van de ongeschiktheid van de woning, maar ook andere redenen, zoals 
de omvang van de woning of de buurt, kunnen meespelen (Schellingerhout & De Klerk, 2004). 

Oplossingen 

Voorschriften en suggesties 
Vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar de vergrijzing en de daarbij samengaande 
problemen (Figuur 5,4). De woninggerelateerde voorschriften en suggesties die hierbij aangedragen 
werden zijn verzameld en onderverdeeld per locatie in de woning (Bijlage 20). Bij deze bronnen 
behoren, naast bijvoorbeeld de woonkeur (SKW, 2003), het handboek voor toegankelijkheid (Wijk, 
Drenth & Van Ditmarsch, 2003) en het bouwbesluit (Van Overveld Bouwbesluit Advies, 2006), ook 
rapporten over domotica (o.a. Van der Leeuw, 2004c) en de levensloopbestendige woningen van 
Humanitas (Humanitas, 2000, 2001). Z o worden nieuwe inzichten over zorg en ICT ook meegenomen. 
De oplossingen moeten meer voor- dan nadelen hebben. Eventuele hinder van oplossingen die (nog) 
niet noclig zijn, moet vermeden worden. De interventies moeten doelmatig, efficiënt en een zelfstandige 
keuze van de bewoner zijn (Van Vliet, 2004). 
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Fi uur 5,5 
Functioneel programma van eisen voor domotica en personenalarmering in de woning 

1. Actieve personenalarmering' 

2. Passieve personenalarmering door middel van inactiviteitmeting" 

3. Brandalarmering" 

4. Inbraaksignalering' 

5. Aan-/uitzetten van de woning bij de woningingang 

6. Woning in dag-/nachtstand zetten in de slaapkamer 
(in combinatie met functies personenalarmering, inbraakala.rmering, nachtoriëntatieverlichting en uitzetten 

inbraakalarmering bij het 's nachts uit bed opstaan) 

6. Automatische verlichting en uitzetten inbraakalarmering bij het 's nachts uit bed opstaan 
(in combinatie met functie dag-/ nachtstand van de woning) 

7. Alarmstand van de woning 
(in combinatie met functies 1 t/ m 4 (de vier typen alarmering) en aan-/uitzetten van de keuken, inclusief 

herstelmogelijkheid) 

8. Openen van voordeur van de woning en wooncomplex door de alarmcentrale • 

9. Aan-/uitzetten van de keuken 
(via werkbladve.rlichting) 

lO.Lamp in hal gaat automatisch aan bij binnenkomen 

lt.Verlichting automatisch aan bij binnenkomen badkamer 

12.Bewoner kan zien wie voor de toegangsdeur van het complex staat 
(bij toepassing in meergezinsbouw) 

.a) Ontvangst op alarmcentrale. De centralist ziet automatisch gegevens van bewoner en kan een spreekluisterverbinding 
openen met de bewoner ter verificatie van de situatie. 

Gebaseerd op: Bijlage 22 (Van der Leeuw, 2004c). 

Fi uur 5,6 

De zeven uitgangspunten voor een goed ontwerp volgens 'Universa} Design' 

1. Onpartijdig ontwerp 

2. Flexibel gebruik 

3. Simpel en intuïtief gebruik 

4. Waarneembare informatie 

5. Foutentolerantie 

6. Weinig fysieke inspanning 

7. Ruimte voor gebruik en toenadering 

Gebaseerd op: Bijlage 23 (Connel,Jones, Mace, Mueller, Mullick, Ostroff, Sanford, Steinfeld, Story & 
V anderheiden, 1 997) . 



Resultaten litetatuurstudie 

Domotica 
Domotica is het geïntegreerde systeem dat alle elektrische toestellen in de woning bedient en beheert, 
met als doel een verhoging van comfort, de flexibiliteit, de communicatie, de veiligheid en het rationele 
energieverbruik (Kaiser, 2000). Door middel van versterking, preventie, compensatie en ondersteuning 
van het menselijk functioneren kan domotica helpen de kwaliteit van leven te verbeteren (Van 
Bronswijk, Bouma & Fozard, 2002) . Dit kan zowel direct als indirect. Domotica kan het dagelijkse 
leven in de woning veraangenamen. Het binnenklimaat kan bijvoorbeeld beter afgestemd worden aan 
de wensen en behoeften van de bewoner. Een zogenaamde 'daymaker' kan een demente bewoner 
ondersteunen in het dag-/nachtritme (Van der Leeuw, 2004b). Bovendien kan domotica ingezet 
worden om eventuele zorg te vergemakkelijken (CBZ, 2003). Zo kan door middel van alarmering en 
contact via een beeld-, of spreekluisterverbinding de bewoner op afstand geholpen worden. De wensen 
en behoeften van de gebruiker blijven hierbij essentieel (Bijlage 21) . Knelpunten op het financiële, 
gebruikers, organisatorische en het technische vlak renunen de implementatie van domotica in de 
praktijk af. Hierbij lijken de organisatorische lmelpunten het moeilijkst op te lossen, aangezien hierbij 
alle andere knelpunten als het ware samenkomen. Het lijkt er sterk op dat de technologische 
knelpunten op den duur zullen verminderen en uiteindelijk verdwijnen (Van Nispen, 2004). Voor de 
daadwerkelijke toepassingen is uitgegaan van het functionele programma van eisen voor domotica en 
personenalarmering (Figuur 5,5). Vrijwel alle tot nu toe in Nederland gerealiseerde domoticaprojecten 
in de ouderenhuisvesting zijn in meer of mindere mate gebaseerd op ditzelfde 'Functioneel Programma 
van Eisen' (Van der Leeuw 2004c). 

Universa! Design 
Universa! Design gaat om het bruikbaar ontwerpen van producten en omgevingen. De nadruk ligt 
hierbij op de grote diversiteit tussen mensen. Groot en klein, jong en oud, afgetraind en afgetakeld, 
iedereen moet een ontwerp meteen kunnen gebruiken (Story, Mueller & Mace, 1998). Universa! Design 
helpt ontwerpers na te denken over fundamentele architecturale concepten, over de betekenis van 
gelijkheid voor iedereen en over de manieren waarop een omgeving ontworpen kan worden zodat deze 
geschikt is voor verschillende en veranderende behoeften (Knecht, 2004) . De ontwerper moet zich 
richten op de variatie en niet op de gemiddelden. Een ontwerp moet hiervoor benaderd worden vanuit 
het standpunt en mogelijkheden van verschillende gebruikers. Hiertoe zijn zeven uitgangspunten voor 
een goed ontwerp geponeerd (Figuur 5,6). Deze uitgangspunten onderkennen de grote variëteit van de 
mensheid . Geen mens is hetzelfde. Door middel van de uitgangspunten kunnen de gevonden 
oplossingen geïntegreerd worden in de wereld van de gebruiker. 

Effect 
Elk ontwerp heeft macht. Een ontwerp kan het dagelijkse leven en het gevoel van vertrouwen, comfort 
en controle van de gebruiker beïnvloeden (o.a. Slangen-De Kort, 2002). Door verbeteringen in het 
ontwerp is een deel van de ziektelast ten gevolge van verlies aan kwaliteit van leven po tentieel 
vermijdbaar. Deze ziektelast kan worden uitgedrukt in DAL Y's, oftewel Disability Adjusted Life-Years 
(Bijlage 13). 1 ~ Volgens Van Vliet (2004) is de vermijdbare ziektelast voor senioren plusminus vier tot 
vijf maal hoger dan die voor de gemiddelde Nederlander. De door bouwkundige interventie 
vermijdbare ziektelast voor de gehele Nederlandse bevolking ten opzichte van de gezondheidssituatie in 
1994 wordt op ongeveer 712.000 DALY per jaar geraamd. Hiervan hoorde 414.000 DALY (58%) bij de 
toenmalige twee miljoen senioren (Van Vliet, 2004). 
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Aging-in-Place 
Een on voor thuis veroudeten met een 

Wonen 
De toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning blijken steeds belangrijker te 
worden naarmate de oudere zelf meer beperkingen krijgt (I\VZ, 2002). Het belangrijkste 
kenmerk van 'Aging-in-Place' is de mogelijkheid zelfstandig thuis te wonen (Goumans, 
Mandemaker, Van Overbeek & Schippers, 2004) . Dit geldt voor alle ouderen ongeacht 
mogelijke beperkingen of land van herkomst (Humanitas, 2003; TSAC, 2001) . Thuis 
wonen is meer dan het hebben van een huis. Een thuis blijkt een huis van, voor en door 
de bewoners (Després, 1991). Een ontwerp kan het dagelijkse leven en het gevoel van 
vertrouwen, comfort en controle van de gebruiker beïnvloeden (Slangen-De Kort, 2002). 
Voordat men kan genieten van het thuis wonen, moet eerst eventuele ongemak worden 
opgelost (Cooper, 1975). Slimme elektronische voorzieningen in de woning, oftewel 
domotica (Van Dale, 2002), kunnen het leven van ouderen ondersteunen en 
veraangenamen (Van Bronswijk, Bouma & Fozard, 2002). Het toepassen van de 
uitgangspunten van Universa! Design helpt ervoor te zorgen dat de gevonden 
oplossingen aanpassingen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn (Knecht, 2004). 
Naast het weghalen van obstakels kan een goed ontworpen thuis ook helpen bij de 
versterking en tevredenheid in het leven (Becker, 2003) . 
Nu, na 'De ouderen' en hun 'Gezondheid' ook, de diverse kanten van het 'Wonen' 
bekeken zijn, moet deze informatie verder uitgewerkt worden naar een 'Aging-in-Place' 
woning. Voordat dit gedaan kan worden, wordt de verkregen informatie omgezet in 
hanteerbare kennis. Deze uitwerking van de resultaten van de literatuurstudie wordt in 
het volgende hoofdstuk toegelicht. 



Aging-in~Place 

Uitwerking resultaten: Integratie 
Scenario 

De bewoners 
- (Leef)Tijdsgenoten 
- Leefstijlen 
- Sociale milieus 
- Leefstijldustets 

Ziektebeeld 
- GezondheidsprofieLV 
-' Levensverwachting 
- Gezondheidsstadia 
- V eraoderingen in functioneren 

Psychische aspecten 
Controle 
Veilig, V reelig & Vriend 
Controle, Veilig, Vreelig & Vriend 
Woonbehoeften 

- Leefgebieden 
- Architectonische dimensies~ 
- Uitwerking 

V oorwaarden 
Controle, Veilig, Vredig & Vriend 

-Controle & Veilig 
~Controle & Vredig 
-Controle &Vriend 

Het ontwerp 
De woning 

een cbtonische ziekte 

-. 

Het leveri: is dynamisch. Fysieke, mentale en sociale kenmetken veranderen voordurend. De menselijke 
diversiteit zorgt ervoor dat iedereen weer anders reageert ~ooimeijet & Van Vliet, 2004). 
Aandoeningen kunnen leiden tot beperkingen die vervolgens weer kunnen leiden tot een handicap 
(TNO, 1980). Fluctuaties in inkomen, tijdsbesteding, interesses etc. bepalen de leefstijl (Penninx, 
2004a). Deze en andere veranderingen hebben allemaal gevolgen voor de woonbehoeften (o.a. Hagen 
en Mandemaker, 2003). Om met deze dynamische aspecten van het leven om te gaan, moet de variëteit 
aan informatie omgezet worden in meer gestructureerde data. Hierdoor kan meer inzicht verkregen 
worden in de kenmerken van de bewoners van de te ontwerpen 'Agihg-in-Place' woning. De nadruk 
van 'Aging-in-Piace' is gelegd bij de overgang van een gezond leven naar het leven met beperkingen. 
Vandaar dat er wordt gekeken naar ouderen in de groep van 65 tot 74 jaar (Van den BergJeths, 

. , Timmermaos, Hoeymans & \X!oittiez, 2004). Doormiddel van een scenario wordt de gevonden 
informatie geïntegreerd tot hanteerbare kennis. Dit scenario beschrijft de levensloop van een fictief 
ouder echtpaar. Beginnend vanaf het vijfenzestigste levensjaar worden alle significante gebeurtenissen 
tot de dood beschreven. Met behulp van de kennis 20 opgedaan tijdens de literatuurstudie worden de 
effecten van deze gebeurtenissen op de gemoedstoestand en de concrete gevolgen op de woning 
beschreven. 

. .. 

20 Deze kennis bestaat onder meer uit de categorieën van ouderen (Bijlage 03), de invloed van controle (Bijlage 16), de 
•' 

ke en · en de betekenis van thuis 
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Fi ur 6,1 

De vooroorlogse generatie 
(1910 - 1930) 

Sober 
T radirioneel 

Behoefte aan strenge wet- en 
regelgeving 

De stille gemmtie 
(1920-1940) 
Traditioneel 

Weinig tolerant 

Lokaal georiënteerd 
i\ngst voor individualisering 
Behoefte aan strenge wet- en 

regelgeving Niet h.iërardtisch ingestdd 
Gericht op immateriële waarden Gericht op immateriële wáarden 

'Oude ouderen' Jan én 

De indeling vanJan en Mien in de huidige generaties van ouderen en hun waardeoriëntaties 

Gebaseerd op: Bijlage 03 (NIZW, 2005). 
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De indeling vanJan en Mien in de sociale milieus van de 15-80 jarige Nederlandse bevolking 
Gebaseerd op: Bijlage 03 (Spangenberg et al., 2001). 

Fi ur 6,3 
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TerugtredersJ 

Bcschc·rming 

De indeling van Jan en Mien in de zes leefstijlclusters van 50-plussers in Nederland uitgezet 
naar sociologische (individueel versus collectief) en psychologische dimensie (vitaliteit 
versus passiviteit) 

Gebaseerd op: Bijlage 03 (Hagen & Mandemaker, 2003). 



Scenario 

De bewoners 
Voor de bewoners wordt er gekeken naar het leven van Wilhelmina Maria de Vries (01-04-1940) en 
Johannes Willem Hendrikus Bakker (30-09-19 39), oftewel Mi en en Jan Bakker. Dit echtpaar 
representeert de doorsnee oudere . Zelfs de namen zijn doodnormaal (Meertens, 2006; Van Nifterick, 
2006). Alhoewel het aandeel allochtonen onder de ouderen groter wordt, blijft de meerderheid 
autochtoon . Daarom zijnJan en Mien beiden Nederlands. Jan is 1,76 meter, weegt 81 kilo en heeft dus 
iets overgewicht. Nlien is 1,65 meter en met haar 73 kg is ook zij te zwaar (CBS Statline, 2005). Staand 
zietJan de wereld op 1,6 meter en zittend kijkt hij op 1,2 meter rond. Mi en ziet respectievelijk op 1,5 en 
1,2 meter (Steen bekkers & Van Beijsterveldt, 1998). 21 Hoewel beiden niet veel aan sporten doen, is Jan 
de actiefste van het stel. Jan en Mien krijgen verschillende eigenschappen zodat ze een zo groot 
mogelijke groep vertegenwoordigen (Bijlage 24). 

(Leej)T!Jdsgenoten 
Eén onderscheid is gemaakt met behulp van de generaties van Becker (Becker, 1996). Jan wordt 
gerekend tot de Stille Generatie (1920-1940), terwijl Mien bij de Protestgeneratie (1940-1955) wordt 
ingedeeld (Figuur 6,1). 22 Beiden behoren tot de elektromechanische generatie en zullen dus meer 
moeite hebben met de software geïnspireerde interface van de huidige elektrische apparatuur (Rama, 
2001 ). Voor de levensloop wordt gekeken naar Liefbroer & Dykstra (2000). Jan en Mien zijn redelijk 
onderwezen, maar hebben niet doorgeleerd, verlieten vroeg het ouderlijk huis, zijn vroeg gaan 
samenwonen, en hebben twee kinderen gekregen. Jan heeft zijn leven lang in een fabriek gewerkt. Mien 
was secretaresse, maar is er even tussenuit gegaan om voor de kinderen te zorgen. 

Leefstijlen 
Het echtpaar van 'Aging-in-Place' verschillen ook binnen de sociale milieus of leefstijlsegmenten van 
Motivaction (Spangenberg, Lampert, Moerland, Boerboom & Van der Lelij, 2001) en de zes 
leeftijdsclusters van Hagen en Mandemaker (2003). 

S oàa/e milieus 
Bij de sociale milieus neigtJan meer tot de Traditionele Burgerij en Mien meer tot de Postmaterialisten 
en een beetje tot de Ontplooiers (Figuur 6,2) . Jan wil dan ook graag in de buurt en bij de kinderen 
blijven wonen, terwijl Mien vooral met gelijkgestemden wil wonen. Ze hecht ook meer waarde aan het 
contact met vrienden en kennissen (Bergema, Blok & Motivaction, 2004). Aangezien dit uitstekend 
aansluit bij de huidige woonomgeving zijn er zeker geen verhuisplannen. 

Leefst!Jiclusters 
De zes leefstijlclusters van Mandemaker en Hagen (2004) geven een overzicht van de ouderen aan de 
hand van twee assen (Figuur 6,3) . Een matrix met een sociologische dimensie (individueel versus 
collectief) en een psychologische dimensie (vitaliteit versus passiviteit) onderscheidt zes verschillende 
groepen. Binnen deze matrix verschuivenJan en Mien in verloop van tijd. Deze verandering ligt 
voornamelijk bij de psychologische dimensie. Van Verankerde gaatJan naar Samenlever. Mien gaat van 
Ongebonden naar Onafhankelijk, waarbij Mien tijdens haar passievere perioden meer een Dynamische 
Individualist is. Jan blijft dus het meer collectieve type, terwijl Mien in beginsel individueler is. Alhoewel 
Jan extroverter is dan Mien, is hij wel preutser. Daarbij neemt Mien vaker het woord wanneer het op 
officiële zaken aankomt. Concluderend is Jan dus meer de typische 'oude' zwijgzame oudere, terwijl 
Mien de 'nieuwe' mondigere oudere vertegenwoordigt. 

21 Bij het vaststellen van de ooghoogte dient er rekening mee gehouden worden dat mensen meestal niet volledig gestrekt 
rondlopen (Steenbekkers & Van Beijsterveldt, 1998). 
22 Hoewel de scheiding uiteraard nooit zo direct te stellen is, werkt het goed als globale graadmeter. Bovendien wordt er zo 

een breder sn<ocrrurn iiiiiii!ll!l 
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A ni11 JT-i.;'J ... J"1nce 
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Fi uur 6,4 

Type I: "CARA en/ of kanker" (11,2%) 
Gaat gepaard met lichamelijke beperkingen en een relatief grote kans op depres sie 

Type II: "'Overige' chronische ziekten"' (10,5%) 
Hierbij spelen lichamelijke beperkingen geen noemenswaardige rol (bijv. hypertensie of rugklachten) 

Type III: "Cognitieve stoornissen" (12,0%) 
Heeft verder geen andere ziekten of beperkingen 

Type IV: "Ernstige gewrichtsklachten" (15,1 %) 
Gaat samen met lichamelijke beperkingen en een grote kans op depressie en/ of cognitieve stoornissen; 

Type V: "Hart- en vaatziekten en/ of diabetes" (17 ,7%) 
Gaat gepaard met problemen met het gezichtsvermogen 

Type VI: "Gezond" (33,5%) 
Hebben geen van de genoemde gezondheidsproblemen. 

De indeling van Jan en Mien in de zes gezondheidsprofielen voor Nederlandse 65-plussers in 
1993 

Toelichting figuur : De gezondheidsprofiel van Jan en Mien is voor de duidelijkheid grijs ingeklemd . 
. a) Onder 'Overige' chronische ziekten vallen ziekten die niet specifiek zijn voor ouderdom 

Voor meer informatie betreffende de figuur, zie Bijlage 14. 

Gebaseerd op: Portrait, Deeg & Lindeboom, 2000; Schoemakers-Salkinoja & Timmermans, 2001. 

Fi ur 6,5 
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Dood 
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De gezondheid van Jan en Mien onderverdeeld in verschillende gezondheidsstadia, 
gedurende de tijdspanne van 'Aging-in-Piace' 

Weergave gebaseerd op: de schematische uitwerking van het ziekteverloop uit Bijlagen 25 & 26. 



Ziektebeeld 
'Aging-in-Place' draait om de veranderingen bij de ouderen en de effecten hiervan voor de woningen en 
de kwaliteit van het leven. Het krijgen van een chronische ziekte is een belangrijke verandering in het 
leven van de mens met vele mogelijke effecten (o.a. De Klerk, 2002). Om het effect van chronische 
ziekten inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van gezondheidsprofielen (Bijlage 14). 

Gezondheidsprofiel V 
De levensloop van Jan en Mien speelt zich af binnen het gezondheidsprotiel type V: hart- en 
vaatziekten en/ of diabetes (Figuur 6,4). Dit gaat gepaard met problemen aan het gezichtsvermogen. 
Deze combinatie komt regelmatig voor, waarschijnlijk omdat diabetes een belangrijke risicofactor is 
voor zowel hart- en vaatziekten als voor bepaalde gezichtsstoornissen. Dit profiel beschrijft het 
grootste deel van de populatie met een chronische ziekte (Portrait, Deeg & Lindeboom, 2000). 
Bovendien is dit een groep die door het groter wordende allochtone aandeel belangrijker gaat worden. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij alle etnische groepen suikerziekte vaker wordt gerapporteerd dan 
bij autochtonen (Schellingerhout, 2004b). Mien en Jan krijgen beiden alleen die eigenschappen die bij 
dit gezondheidsprofiel horen. 

Levensvenvachting 
V oor de ontwikkeling van hun levens wordt er gekeken vanaf 65 jaar. De resterende levensverwachting 
is gerelateerd aan het gezondheidsprofiel. Dit houdt in datJan en Mien nog respectievelijk 8,3 en 12,0 
jaar leven. Jan wordt dus 73, terwijl Mien langer doorleeft en 77 wordt (Portrait, Deeg & Lindeboom, 
2000). Aangezien dit gezondheidsprofiel zich kenmerkt door vervroegde sterfte is dit onder het 
gemiddelde van de gehele populatie. 

Ziekte?;erfoop 
Binnen de begrenzingen van het gezondheidsprofiel wordt een zwaar maar toch reëel ziekteverloop 
geschetst (Bijlage 25 & 26). Hiervoor worden de verschillende stadia en de interacties van de ziektes 
nader bekeken (Bijlage 27 & 28). Verbeteringen in de functionele status worden ook ingecalculeerd. De 
specifieke chronische ziekten die binnen het profiel vallen worden allemaal meegenomen. 
Risicofactoren en preventiemaatregelen zijn bekeken om een logische volgorde van complicaties te 
krijgen. Prevalentie en incidentie cijfers hebben gediend als indicator voor het verschijnen van de 
ziekten (RIVM, 2005). De levensverwachting is echter doorslaggevend geweest in de vorming van de 
levensloop. Aangezien Mien langer leeft, is zij de hoofdpersoon van het scenario. 

Gezondheidsstadia 
Het verhaal begint met suikerziekte bij Mien en alleen een algemene veroudering bij Jan. Wat er volgt is 
een dynamische combinatie van complicaties en verbeteringen, waarbij vooral Mien het zwaar krijgt. 
Om deze informatie werkzaam te maken is het grillige verloop van de gezondheid ingedeeld in 
verschillende gezondheidsstadia. Dit is grafisch afgebeeld met Figuur 6,5. Mien krijgt naast de 
suikerziekte, last van haar ogen, een depressie, problemen tijdens het lopen, een voetamputatie en ligt 
een tijd in bed. Door de loopproblemen wordt ze minder mobiel en krijgt ze een rollator. Verdere 
verslechtering bij het lopen worden ondervangen door een rolstoel. Ze blijft daarbij echter ambulant. 
Voor Jan valt het eerst allemaal wel mee. Naast de algemene ouderdom krijgt hij last van staar en is er 
een hoorapparaat nodig. Dan krijgt hij zomaar opeens een beroerte waardoor hij verlamd raakt. Een 
tweede beroerte is fataal en laat Mien alleen achter. Het verloop van de ziekten is een gevolg van een 
samenspel van verschillende ziektes maar ook van de levensloop van de partner. Zo volgt bijvoorbeeld 
Mi en doktersadvies niet op omdat ze te druk bezig is met het zorgen voor, en om, Jan. Als gevolg 
hiervan verwaarloost ze haar voetverzorging. Door complicaties, die onder meer versterkt worden door 
diabetes, moet de voet geamputeerd worden. Hierdoor wordt ze nog minder mobiel en is er een 
rolstoel nodig. Een gedetailleerd overzicht in wat er op medisch gebied gebeurd is te vinden in de 
Bijlagen 25 t/m 28. 
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Maslow's Hierarchy ojNeeds (1954) Cooper's Bouwkundige Hierarchy of Needs (19 7 5) 

Integratie van de behoeftepiramiden van Maslow en Cooper in de drie V's van 'Aging-in
Place': Veilig, Vriend en Vredig 



Uitwerking resultaten 

Veranden.ngen in fundioneren 
De effecten van de ziekten op het functioneren vanJan en Mi en zijn voor verschillende 
persoonsgebonden kenmerken vastgesteld. Hiervoor is onder ander gebruik gemaakt van 
functioneringsevaluaties van RIVM (2005) en De Klerk (2000) (Bijlage 08). Het effect op het 
functioneren heeft verder vorm gekregen door middel van gegevens en conclusies uit de medische 
uitwerking. Bijlagen 29 & 30 geven een gedetailleerd overzicht van de veranderingen in functioneren. In 
lijn met het gezondheidsprofiel zijn er geen problemen met het geheugen en zijn de 
functioneringsproblemen voornamelijk minimaal. Zo zijn de gezichtsproblemen en de hoorproblemen 
maar matig. Het directe effect van de suikerziekte bij Mienis nihil, alhoewel de complicaties zeker 
effect hebben. De functioneringsproblemen worden in de loop van tijd erger. Loopproblemen, een 
voetamputatie en verdere achteruitgang zorgen ervoor dat Mien minder mobiel wordt. Daarbij stapelen 
de problemen op en krijgt Mien tot tweemaal toe een lichte depressie, waardoor haar sociale activiteiten 
tijdelijk stoppen. Jan krijgt pas echt problemen na zijn beroerte. Er is intensieve revalidatie nodig om 
meer uit de beschadigde rechterarm te halen. Bovendien maken de spraakproblemen het moeilijk om 
de zo gewilde sociale contacten te onderhouden. 

Psychische aspecten 

Controle 
De psychische aspecten van 'Aging-in-Place' omvatten ondermeer de kenmerken voor zelfstandigheid 
als de benodigdheden voor een thuis (Figuur 6,6). Bij beide aspecten speelt een gevoel van controle een 
belangrijke rol. Om controle uit te kunnen oefenen is een keuzemogelijkheid essentieel. Een ontwerp 
voor thuis verouderen moet dus aanpasbaar zijn. Een gezond leven is meer dan een leven zonder 
ziekten. Men wil een comfortabelleven waarbij men kan doen en laten wat men wil. Veranderingen zijn 
alleen nodig als er een verschil is tussen de werkelijke en gewenste situatie: 'If it ain't broke, don't fix it'. 
Controle is een rniddel om comfortabel te leven. Ofschoon verhogen van de kwaliteit van leven het 
uiteindelijke doel van 'Aging-in-Place' is, kan een woning dit maar beperkt waarborgen. Het kan wel de 
zelfstandigheid vergroten door eventuele gevaren en ongemakken te minimaliseren en daar te 
ondersteunen waar mogelijk (Becker, 2003). 

Veilig, Vredig & Vriend 
Hoewel de gezondheid niet volledig te beheersen is, is deze wel degelijk te beïnvloeden. Een veilige 
omgeving verkleint de kans op ongevallen. Veranderingen in de leefstijl kunnen de risicofactoren op 
ziekten verminderen. Zo vergroten een te hoge bloeddruk, cholesterol gehalte, stressniveau en 
overgewicht allemaal de kans op chronische aandoeningen (RIVM, 2005). Fysieke en psychische 
ondersteuningen hebben invloed op de mate waarin een ziekte daadwerkelijk een beperking wordt. Om 
deze aspecten van zelfstandigheid mee te nemen in het ontwerp voor 'Aging-in-Place' worden de 
termen 'Veilig', 'Vredig' en 'Vriend' geïntroduceerd. Iemands kwaliteit van leven is afhankelijk van de 
individuele beoordeling van zijn of haar lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren (RIVM, 2005). 
'Veilig', 'Vredig' en 'Vriend' representeren de positieve invulling van deze domeinen. De termen 
vertegenwoordigen ook de kenmerken die een woning moet hebben om het een 'thuis' te maken 
(Figuur 6,6). 'Veilig' en 'Vredig' staan hierbij respectievelijk voor de fysieke en mentale aspecten 
waaraan een woning moet voldoen. 'Veilig' beschrijft de voldoening van de basale grondbeginselen van 
de woningplattegrond. Het is pas echt 'Veilig' als dit in de toekomst ook zo is en als dit daadwerkelijk 
gevoeld wordt. Het gevoel van zekerheid die hieruit voortkomt, vloeit over naar een 'Vredig' gevoel. 
'Vredig' omvat echter ook de mogelijkheid in eigen kunnen, de mogelijkheid op zelfontplooüng en 
esthetische behoeften. Bij 'Vredig' hoort die persoonlijke ontwikkeling waarbij men zichzelf het 
prettigst voelt. Dit kan terugtrekking, een verhoogde activiteit of de continuering van het gewone leven 
zijn. 'Vriend' beschrijft de ondersteuning bij het controleren van de fysieke en psychische wereld door 
vrienden en kennissen, maar ook door levenloze objecten. Dit ondersteunen moet zowelletterlijk als 
figuurlijk opgevat worden. Sociaal contact alleen kan al helpen prettiger in het leven te staan. 
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Een on~rp voor thuis verQudetcn 

Fi ur 6,7 
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Binnen ~•r-------------------~• Buiten 
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Schematische weergave van de woonwensen per leefgebied gedurende het 
gezondheidsstadium 'Suikerziekte' van Mien voor de vijf architectonische dimensies: 
Privacy, Oriëntatie, Relatie, Tijdsbesteding en Waardeoordeel 

Voor meer informatie betreffende de figuur, zie Bijlage 31 voor de leefgebieden & Bijlage 32 voor de vijf 
architectonische dimensies. 



Uitwerking tesultaten 
.,. ... , .. _,Jtie 

Controle, Veilig, Vredig & Vriend 
'Aging-in-Place' vereist dat de bewoner de drie V's onder controle heeft. Dit wil niet zeggen dat er altijd 
iets veranderd moet worden. Het gaat erom dat de woning niet alleen 'Veilig', 'Vriend' en een 'Vriend' 
is, maar dat het ook zo beleefd wordt. 'Aging-in-Place' draagt zo bij aan een verbeterde kwaliteit van 
leven. 

Woonbehoeften 
De veranderingen in de gezondheid hebben diverse effecten op het leven. Ziektes beïnvloeden niet 
alleen het functioneren maar ook de woonbehoeften van de mensen. Een thuis voor ouderen houdt 
hier rekening mee. De 'Aging-in-Place' woning krijgt een basis die gebaseerd is op de gevonden 
voorschriften inclusief de domotica invullingen. 

Leefgebieden 
Om de gevolgen van de veranderingen duidelijk te maken is gekeken naar die activiteiten en plekken die 
belangrijk kunnen zijn in een woning. Deze activiteiten en plekken worden aangeduid met leefgebieden 
(Bijlage 31). Deze leefgebieden worden, per gezondheidsstadium, gekoppeld aan architectonische 
dimensies. 

Architedonisrhe dimensies 
Deze architectonische dimensies beschrijven dynamische eigenschappen van de verschillende 
leefgebieden. Zo ontstaat er meer inzicht in de gewenste indeling van de woning. Er is voor gekozen 
om naar vijf architectonische dimensies te kijken: mate van Privacy, richting van de Oriëntatie, 
onderlinge Relatie, Tijdsbesteding en Waardeoordeel (Bijlage 32). De gewenste invulling van deze vijf 
architectonische dimensies wordt beïnvloedt door de behoefte aan een gevoel van controle samen met 
Veiligheid, Vredigheid en Vriendschap. 

Uitwerking 
Figuur 6,7 geeft een overzicht van de uitwerking van :M.ien bij het begin van het scenario. De uitwerking 
van de andere gezondheidsstadia zijn te vinden in Bijlage 33. Het dynamische karakter van de 
levensloop zorgt ervoor dat de gewenste woning eigenlijk altijd veranderd. Problemen die hierbij 
kunnen optreden kunnen zowel intern als extern zijn. Een voorbeeld van een intern probleem is als 
bijvoorbeeld de slaapkamer een open relatie met de omgeving en tegelijkertijd een privé-sfeer moet 
uitstralen. Door goede architectonische maatregelen kan dit worden ondervangen. Een 'extern' 
probleem treedt op als de bewoners tegenovergestelde wensen hebben wat betreft een indeling. 
Hiervoor moet net als in het huwelijk zelf een consensus of alternatief worden bereikt. De regels van 
Universa! Design helpen met het oplossen van deze discrepanties (Knecht, 2004) . Tijdens de uitwerking 
van de aanpassingsmogelijkheden van de woning worden de effecten van de verschillende stadia nader 
toegelicht. 
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Voorwaarden 

Controle, Veilig, Vredig & Vriend 
Een belangrijk aspect dat uit het scenario volgt, is dat het ouder worden kan zorgen voor het verkleinen 
van de actieradius. Dit gaat gepaard met een kleiner wordende wereld. Het (sociale) leven in en om het 
huis wordt daardoor dus steeds belangrijker. Dit pleit voor een verhogen van de mogelijkheid van 
interactie met de omgeving vanuit het eigen huis. De interactie vindt hierbij plaats door middel van alle 
aspecten van de zintuiglijke waarnemingen: zien, horen, tast, reuk en proeven. Dit gebeurt in relatie met 
buiten én binnen de woning zelf. Omdat gezondheid bij ouderdom een grote rol speelt, worden zowel 
(ver)zorg(ing) als zelfstandigheid zeer belangrijke aspecten. 'Aging-in-Place' dient daarbij beperkingen te 
ondervangen en verbeteringen te ondersteunen. Het is belangrijk daarbij de mentale en aspecten van de 
verschillende gewaarwordingen niet te vergeten . Een 'thuis voor de ouderen' moet dus Veilig, Vredig 
en een Vriend zijn. Daarbij is het essentieel dat het de bewoner een gevoel van controle te geven en 
diens geloof in eigen kunnen versterkt. 

Controle & Veilzg 
Idealiter zorgt een woning ervoor dat de bewoner alles kan doen wat gezien de eigen beperkingen 
mogelijk is. 'Aging-in-Place' moet dus zo min mogelijk beperkend zijn en zoveel mogelijk helpen het 
wonen in alle aspecten te ondersteunen. Uiteraard moet 'een thuis voor de ouderen' dermate aangepast 
zijn dat het geschikt blijft bij beperkingen van de bewoner. Naast toegankelijkheid en veiligheid moet 
'Aging-in-Place' ook de zekerheid bieden dat verslechtering van de huidige conditie opgevangen kan 
worden . Als dit goed gebeurt, wordt de zelfstandigheid en het gevoel van veiligheid en controle 
vergroot en zo dus de kwaliteit van leven. De geruststelling die hiervan uitgaat pleit voor een 
vergevorderde status van ondersteuningsmogelijkheden. Dometica kan met de alarmeringen en de 
andere functies zowel de veiligheid als het gevoel van veiligheid voor de bewoners helpen verbeteren. 
Uiteraard moet het niet gebruiken van de ondersteuning ook een reële optie zijn. In zoverre 
aanpassingen de zelfstandigheid niet onnodig verminderen, kunnen ze alvast worden ingezet. 
Verdergaande ondersteuningen, zoals beugels bij de douche, zijn in beginsel wel aanwezig maar worden 
niet ingezet. De bewoners hebben zo zelf de mogelijkheid de mate van ondersteuning te controleren. 

Controle & Vredig 
Doordat de beperkingen het moeilijker maken om buitenshuis een actief leven te leiden, zullen er meer 
activiteiten binnenshuis gaan plaatsvinden. De faciliteiten hiervoor dienen aanwezig te zijn: Een 
werkbare ruimte met adequate klimaatomstandigheden (bv. licht, geluid, en temperatuur) die het liefst 
niet elke keer na gebruik direct opgeruimd hoeft te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een tafel 
om een puzzel neer te leggen, een bureau voor de computer, maar ook een lekkere stoel voor het tv

kijken of het lezen van een (studie-) boek en de krant kan hierbij horen. Daarnaast hoort er uiteraard 
een plek te zijn voor het koken, het eten, het slapen en het wassen. Dometica kan helpen de gewenste 
activiteiten langer zelfstandig te vervullen. Een beperkte mobiliteit en uithoudingsvermogen stellen 
hierbiJ andere en strengere eisen aan de positionering van de verschillende functies. Een centrale plek in 
directe relatie met deze functies is ideaal. Deze plek kan gebruikt worden indien bedlegerigheid 
optreedt. Dit gebied zal dan als epicentrum fungeren. 

Bij iemand waarbij de wereld zich steeds meer rond de eigen woning afspeelt, wordt het onderscheid 
tussen privé en (semi-)openbaar steeds belangrijker. Als je eigen leven grotendeels buiten de woning 
afspeelt, voldoet deze als hij vooral privé is. Echter met een kleinere wereld komt de (semi-)openbare 
ruimte dichterbij. Als er een verzorger nodig is, zou het fijn zijn als deze een eigen gebied heeft buiten 
de privé-sfeer. Deze verschillende gebieden vereisen dan ook een goede afscheiding en dus een goede 
vormgeving. Hierbij moet het mogelijk zijn om vanuit de privacy van je eigen plek het openbare te 
observeren. 
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Uitwerking resultaten 

Controle & Vriend 
De connectie of contact met de buitenwereld wordt dus belangrijker wanneer men zelf minder in staat 
is om naar buiten te gaan. Er moet hierbij echter nadrukkelijk opgepast worden, want meer is in dit 
geval niet altijd beter. Alle zintuiglijke ervaringen hebben een optimum, dat wil zeggen dat er ook een 
sprake kan zijn van een overmaat aan prikkels. Voor slechtziende mensen is het soms nodig om de 
mate van licht te beperken om geen verblinding te veroorzaken. De lay-out van 'Aging-in-Place' moet 
er voor zorgen dat er verschillende mogelijkheden zijn tot contact. Hierbinnen moet het mogelijk zijn 
de mate van prikkels naar gelieve aan te passen. Door de buitenwereld dichterbij of zelfs in de woning 
te brengen, kunnen ook minder validen hiervan genieten. De ingang en het balkon, of bij rijtjeshuizen 
de achtertuin, spelen hierbij een belangrijke rol. Als zowel aan de voor- als achterkant van de woning 
zitmogelijkheden zijn, kunnen deze gebruikt worden voor contact met de omgeving. Hierbij hoort ook 
de mogelijkheid om met vrienden, de buren of willekeurige voorbijgangers te praten . Het voordeel van 
twee van die zitgelegenheden is dat er zo een privé en een semi-openbaar gebied gemaakt kan worden. 

Contact met de buitenwereld bestaat uiteraard niet alleen uit een visuele relatie, een telefoongesprek kan 
ook erg belangrijk zijn . De wetenschap dat je contact kan krijgen, op welk gebied dan ook, met een 
hulpverlener kan de gemoederen temperen. Domotica helpt hierbij met de ondersteuning op fysiek, 
mentaal en sociaal gebied. Aangezien 'Aging-in-Place' op meerdere manieren ingevuld kan worden 
moet de domotica dat ook kunnen. De domotica moet dus flexibel worden toegepast. 

Het ontwerp 
Voor het ontwerp van 'Aging-in-Place' is er voor nieuwbouw gekozen. De benodigde architectonische 
ingrepen kunnen hier van te voren aangebracht worden. Wanneer er dan veranderingen nodig zijn 
kunnen ze snel en eenvoudig toegepast worden. De ondersteuning die de aanpasbare 'Aging-in-Place' 
woning biedt, wordt zo optimaal benut. De nieuwbouw is bewust locatieloos gelaten. 'Aging-in-Place' 
kan hierdoor gemakkelijker als sjabloon voor andere ouderenhuisvestingprojecten worden gebruikt. 
De financiële aspecten van het ontwerp zijn niet meegenomen. Hoewel de investeringskosten zijn vast 
te stellen, is het berekenen van monetaire gevolgen van aanpassingen in de woning met de huidige 
kennis niet mogelijk. Er dient echter wel degelijk rekening gehouden met het kostenplaatje. Bij het 
ontwerp worden daarom geen radicale dure oplossingen aangedragen. 

De woning 
De kleinere woning is als uitgangspunt genomen voor het ontwerp voor thuis verouderen met een 
chronische ziekte. Uit de analyse van de bestaande woningvoorraad blijkt dat ouderenhuisvesting 
vooral gericht is op de kleine woning (VROM, 2000) . Succesvolle aanpassingen in de kleinere woning 
kunnen waarschijnlijk ook in een grotere woning toegepast worden. De kleinere woningen omvatten 
zowel de rijtjes- als de flatwoning. Hiermee is het ontwerp direct relevant voor meer dan 65% van de 
woningen die de doelgroep van 65-74 jaar bewonen. De resterende 35% zijn voornamelijk vrijstaande 
en twee-onder-één-kap woningen (CBS Statline, 2006b). Dit zijn de grotere woningen, bewoond door 
de meer welgestelde personen (VROM, 2000). De economisch minder bedeelde zullen niet dezelfde 
hulpmiddelen kunnen gebruiken als de meer welgestelde ouderen. Ouder worden met genoeg geld om 
voor alles ondersteuning te kopen is makkelijker dan rond komen van een karig pensioentje. 'Aging-in
Place' moet echter geen zuiver theoretisch model. Het dient namelijk realistisch te zijn. Daarom heeft 
het ontwerp voor 'Aging-in-Place' gesloten wanden aan de zijkanten van de woning. Deze twee 
parallellen muren symboliseren de eigenschappen van de meergezins- en de rijtjeswoningen. 
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Integratie 
Ter illustratie van de dynamische aspecten van het leven is er een scenario ontwikkeld. 
Dit scenario kijkt naar de levensloop, het gedrag en de behoeften van een fictief echtpaar 
Oan en Mien). Dit echtpaar is een representatie van de oudere bevolking. Zo wordt de 
kennis over de ouderen, de gezondheid en het wonen gebundeld. De overgang van 
gezond leven naar het leven met beperkingen is gekozen als uitgangspunt om de 
veranderingen in het leven te bekijken. Het resulterende scenario is op de eerste plaats 
gebaseerd op een ziekteverloop met accumulerende (chronische) ziekten. Uiteraard is dit 
verloop niet rechtlijnig. Bovendien resulteert een ziekte niet per definitie in een handicap 
(o.a. TNO, 1980). Voor het scenario zijn veranderingen in de fysieke gezondheid 
gekoppeld aan fluctuaties van de bewoners op het mentale en fysieke vlak. Door deze 
wisselwerking in het scenario wordt de realiteit beter benaderd. Het resulterende 
gezondheidsverloop is geschematiseerd weergegeven met behulp van gezondheidsstadia. 
Per gezondheidsstadium wordt de verandering in het leven van de bewoners gekoppeld 
aan de gewenste eigenschappen van verschillende activiteiten en plekken. Alle fysieke, 
mentale en sociale aspecten van de bewoners en de omgeving kunnen worden 
samengevat in de behoefte aan een gevoel van controle samen met Veiligheid, 
Vredigheid en Vriendschap. 
Met behulp van een scenario werden in dit hoofdstuk de effecten van het leven op de 
wensen en behoeften in de woning verduidelijkt. Een ontwerp voor thuis verouderen 
moet deze afwisseling kunnen incorporeren. De effecten van de veranderende 
woonbehoeftes op het ontwerp voor een 'Aging-in-Place' woning wordt uitgewerkt in 
het volgende hoofdstuk. 
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Aging-in-Place 

'Aging-in-Place' ontwerp: De Woning 
Resultaat 

Basis woning 
Flexibel 
Privacysferen 

Uitwerking 
Zes perioden 
De plattegronden 

-Symboliek 
- Dometica 

een chronische ziekte 

Plattegrond en uitleg van de woningindeling behorend bij de periode in het leven van Jan en Mien 
met daarin gezondheidsstadia: 'Suikerziekte' en 'Ouderdom' 

Plattegrond en uitleg van de woningindeling behorend bij de periode in het leven vanJan en Mien 
met daarin gezondheidsstadia: 'Loopproblemen' en 'Hardhorend~ 

De echte uitdaging van 'Aging-in-Place' zit in de implementatie van alle kennis in een ontwerp. Het 
dynamische leven en de bijkomende woonwensen moeten in één thuis samenkomen. Een echt ontwerp 
voor thuis verouderen moet vrij zijn van fysieke en mentale obstakels en moet ruimte bieden voor 
persoonlijke ontwikkeling (o.a. (Veenhoven, 2000; Becker, 2003; RIVM-WI-10-FIC Collaborating 
Centre,. 2002). 'Aging-in-Place' moet 'Veilig', 'Vredig' en een 'Vriend' zijn. Hiervoor is een gevoel van 
controle essentieel (o.a. Cooper, 1975; Slangen-De Kort, 1999). De 'Aging-in-Place' woning wordt 
ontworpen op bas:is van het ontwikkelde scenario. Dit scenario omvat de gewoontes, voorkeuren en 
behoeften behorende bij het dynamische leven van het fictieve echtpaar van 'Aging-in-Place' Gan en 
Mi en). 
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Fi ur 7,1 

'Aging-in-P hce :· Basisphttegrond 

Basisplattegrond van de aanpasbare 'Aging-in-Place' woning, met aanduiding van de locatie 
van de 'Sluisdeur' en de driedeling in privacysferen: Privé, Semi-privé en Semi-openbaar 



Resultaat 

Basis woning 
Het resultaat van 'Aging-in-Place' is een woning voor het resterende leven van het fictieve echtpaar Jan 
en Mien (Figuur 7,1). Deze basis plattegrond is aanpasbaar aan de wensen van de bewoners op elk 
specifiek moment. Alle relevante voorschriften en suggesties (Bijlage 20) zijn hierin opgenomen. 
Hierdoor is de woning standaard volledig toepasbaar voor verschillende niveaus van functioneren. 

Flexibel 
Doordat 'Aging-in-Place' zoveel mogelijk open gehouden is, kan de woning op verschillende manieren 
ingedeeld worden. Daarbij zijn de verschillende activiteiten en plekken, oftewel de leefgebieden (Bijlage 
31), zoveel mogelijk vrij in de woning gelaten. Uiteraard zijn de keuken, badkamer en wc 
locatiegebonden. De rest van de leefgebieden woning is echter vrij ingedeeld. Deze gebieden zijn dan 
ook multifunctioneel te gebruiken. Vanuit deze basiswoning is het mogelijk de woning verder aan te 
passen naar gelang de persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij kunnen de mentale en sociale 
eigenschappen, oftewel de architectonische dimensies (Bijlage 32) van de woning ook worden 
veranderd. Door het inzetten van schuifdeuren en flexibele wanden die al in woning voorhanden zijn 
kan dit snel en zonder al te veel moeite gebeuren. De bewoner heeft zo directe en gerichte controle 
gekregen over alle aspecten van de woning. Zo kan de behoefte aan Veiligheid, Vredigheid en 
Vriendschap naar eigen inzicht worden ingevuld. 

Privacysferen 
In de woning zijn er drie aparte privacysferen gecreëerd: Semi-openbaar, Semi-privé, en Privé (Figuur 
7,1). Dit is gedaan door het plafond dieper in de woning te verlagen en het tegelijkertijd verkleinen van 
de raamgrootte (Bijlage 34) . Bij binnenkomst, via de entree, geven het hoge plafond en het grote raam 
de ruimte een (semi-)open(baar) gevoel. Deze ruimte is bedoeld om een vrije interactie met de 
buitenwereld aan te gaan. Vanaf de keuken is het plafond iets verlaagd. Deze verlaging, gekoppeld aan 
het kleinere raam, maakt deze ruimte uitermate geschikt voor de meer teruggetrokken activiteiten. Als 
laatste is er het gebied waar, in de basisvariant van de woning, het bed staat. Hier zorgt het relatief lage 
plafond en kleine raam voor een knusse, privé sfeer. Door deze gradatie in privacy kan de overgang van 
openbaar naar privé beter afgestemd worden op de behoeften van de bewoners. 
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Zes perioden binnen de schematische weergave van de gezondheid in verschillende 
gezondheidsstadia voor Jan en Mien, gedurende de tijdsspanne van 'Aging-in-Place' 



'Aging-in-Place' ontwerp 

De 

Uitwerking 

Zes perioden 
Zes verschillende perioden in het leven van Jan en Mien zijn gedefinieerd om de toepassing van 'Aging
in-Place' duidelijk te maken (Figuur 7 ,2). Elke periode beschrijft andere eigenschappen en voorkeuren 
zodat de diversiteit in het leven duidelijk zichtbaar is. Hierbij is de nadruk gelegd op veranderende 
ontwikkelingen en interessante tegenstellingen in de woonbehoeften vanJan en Mi en. De kwaliteit van 
leven wordt bij de uitwerking zoveel mogelijk verbeterd. Zo wordt de zelfstandigheid bevorderd door 
het ondersteunen van de gewenste activiteiten. Per periode wordt de woning verder aangepast aan de 
wensen en behoeften van de bewoner(s) op dat moment. 

De plattegronden 
De uitwerking van twee gezondheidsperiaden ('Suikerziekte & Ouderdom' en 'Loopproblemen & 
Hardhorend') staan in dit hoofdstuk; de andere vier zijn opgenomen in Bijlage 35 t/m 38. 

Symboliek 
Of deuren open of dicht zijn, moet niet letterlijk genomen worden. Het openstaan van de voordeur is 
bijvoorbeeld symbolisch voor een algemene aanmoediging tot sociaal contact. De deur tussen de entree 
en het woongebied geeft aan hoe specifiek de mensen toegelaten worden. Deze deur is daarom tot 
'Sluisdeur' omgedoopt (Figuur 7,1). Als deze 'Sluisdeur' open staat mag vrijwel iedereen verder in het 
leven komen. Als de deur dicht is wordt er maar een selectieve groep vrienden en familie binnen 
gelaten. Vervolgens wordt het aantal stoelen bij de grote tafel gebruikt om aan te geven hoeveel mensen 
gewenst zijn. Naarmate Jan meer last krijgt van zijn slechthorendheid, wil hij bijvoorbeeld liever niet 
teveel mensen tegelijkertijd over de vloer hebben. 

Domotica 
De domotica inpassingen zijn niet in de tekeningen aangegeven. Dit is omdat de functies er van het 
begin al in zitten en verder niet veranderen. De domotica moet hiervoor wel zodanig in de woning 
geïntegreerd zijn dat het aan de vele veranderingen kan aanpassen. 23 Wanneer een speciale domotica 
functie belangrijker wordt, zal er in de tekst even bij stilgestaan worden. 

2' Hierbij is ervan u.itgeg<~an dat de domotica toepassingen flexibel zijn toegepast. Jammer genoeg wil de realiteit nog wel 

Nis 
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Uitwerking van het levensverhaal vanJan en Mien Bakker tot 2006, inclusief de periode met 
daarin de gezondheidsstadia: 'Suikerziekte' en 'Ouderdom' 
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Vanaf het begin heeft Mien suikerziekte (diabetes mellitus type II), terwiJl bij Jan een algemene veroudering vast te stellen 
is. Mien lijkt hier nog helemaal gezond, op wat overgewicht na. Ze heeft echter al een tijdje diabetes mellitus type 2. Dit is 
nog niet opgemerkt omdat het tot nu toe symptoomloos is verlopen. In de loop der jaren, vond i'vlien dat Jan wel erg 
lange armen nodig heeft voor zijn geliefde detectives. Jan had het zelf ook al gemerkt, maar vond het niet zo'n vaart 
lopen. Na een bezoekje bij de huisarts, voor zijn jaarlijkse griepprik, en vervolgens de opticien, heeft Jan nu al een tijdje 
een leesbril. Dit maakt ook het lezen van de krant een stuk makkelijker. Jan heeft nergens verder last van, alleen wordt hij 
tegenwoordig ouder geschat dan dat hij eigenlijk is. Hij merkt zelf ook dat hij niet meer de jongste is; de reserves zijn 
sneller op en hij kan niet meer zoveel als hij vroeger kon. Bovendien lijkt hij tegenwoordig vatbaarder voor koudjes. i \ls 
er een virus rondzwerft, is de kans groot dat hij het te pakken krijgt. 

Nu de kinderen de deur uit zijn en ze beiden gepensioneerd zijn, kunnen ze echt gaan genieten van de oude dag. Na een 
kleine periode van omschakeling, bevalt het leven zeer goed. Ze genieten van de vrije tijd en het samenzijn met vrienden 
en familie. Jan werkt als vrijwilliger bi) de plaatselijke voetbalclub en is al jarenlang trouwe supporter. Het blijft echter 
voornamelijk bij supporter, sporten wordt er niet veel gedaan. Ook al vindt Jan zelf dat het naborrelen zeker training 
vereist. i'vlien is ook vaak en graag de hort op. Meestal 'voor de persoonlijke ontwikkeling', maar ze is ook veel bij 
vrienden te vinden. Zo af en toe gaan ze een dagje weg, maken ze een boswandeling of gaan gewoon lekker winkelen. 
Van tijd tot tijd trakteren ze zichzelf, en eventueel anderen, op een etentje en afgelopen zomer zijn ze beide gezellig met 
zijn tweetjes naar Spanje gegaan. 's Avonds blijven ze meestal thuis, kijken wat tv of lezen of bellen wat. 

2006 
Terwijl Jan zich bezig houdt met zijn vrijwilligerswerk, maakt Mien steeds meer contact met leeftijdgenoten in de buurt. 
Ze wonen hier al een tijd, maar nu lijken ze pas echt wat tijd te hebben om nieuwe vrienden te maken. Mien is hierbiJ 
actief bij de plaatselijke ouderenvereniging. Ook trekken ze er nu vaker op uit om oude vrienden te bezoeken. Mien 
merkt echter wel, dat ze daarbij goed op moet letten. Ze moet steeds vaker naar de wc en "Ik vertik het op een openbare 
wc te gaan zitten." Na verloop van tijd worden de ritjes spaarzamer. "îvlina heeft er gewoon geen zin meer in". Zij vindt 
het allemaal wel best, zeker omdat ze tegenwoordig lekker aan het afvallen is. Nadat ze met pens10en is gegaan, heeft ze 
meer de tijd gekregen om te koken en deze tijd heeft ze goed gebruikt. Hierdoor was ze, van "volslank" naar "stevig" 
gegaan. Nu komt het er allemaal weer af. Ze eet nog evenveel, maar nu heeft ze gewoon meer trek. "Ik heb het de laatste 
tijd ook zo druk, bij de ouderenverenig1ng. Vandaar ook dat ik wat vermoeider ben de laatste tijd." Daartegenover krijgt 
ze wel steeds vaker commentaar dat ze er slanker uitziet. Ze maakt Zich er dan ook geen zorgen over. 

Mien heeft wel wat op te merken over Jan. Volgens haar heeft hij weer last van zijn ogen. Jan wil er weer niets van weten; 
"Het is gewoon ouderdom." Als hij uiteindelijk toch naar de dokter gaat blijkt hij staar (Seniel Cataract) te hebben. 
Hadden ze allebei gelijk. Aangezien het nog niet ver gevorderd is, wordt besloten de operatie nog even uit te stellen. 



Plattegrond en uitleg van de woningindeling behorend bij de periode in het leven van Jan 
en Mien met daarin gezondheidsstadia: 'Suikerziekte' en 'Ouderdom' 

111-1 

I .. 

Doordat het merendeel van het leven vanJan en Mien zich buiten de woning afspeelt, is de indeling 
nog niet extreem belangrijk. Toch zit er nu al een tweedeling in de woning. Aan de ene kant moet de 
woning de mogelijkheid bieden om mensen af en toe uit te nodigen. Hiervoor zijn de voordeur en de 
'sluisdeur' geopend. Aangezien het eten een belangrijke rol speelt bij de sociale contacten hoort ook 
de keuken tot de (semi-)openbare ruimte. Er mogen veel mensen binnen komen. Aangezien Jan en 
Mien er graag op uit trekken is de tafel niet volledig bezet: Ze zijn ook graag bij andere mensen op 
bezoek. De tafel representeert met het genieten van het eten en de mogelijkheid tot sociaal contact de 
belangrijkste elementen in het leven. Doordat er genoeg mogelijkheden zijn om de wereld zelf te 
ontdekken is de tafel parallel aan het raam gezet. Zo wordt de mogelijkheid om naar buiten te kijken 
weliswaar verkleind maar is er wel de mogelijkheid iets terug te trekken. Het drukke buitenshuize 
leven maakt vooral de domotica toepassing om de woning met één knop uit te zetten geliefd. 

De andere functie van de woning is die van toevluchtoord. Het is een plek waar Jan en 
Mien zich van de wereld af kunnen sluiten. Doordat ze er vaak zelf op uit zijn, hebben ze niet 
regelmatig mensen over de vloer. Hierdoor kan de indeling redelijk open blijven. Na een drukke dag 
willenJan en Mien wel eens tijd voor zichzelf hebben. Als gevolg hiervan is de zithoek doormiddel 
van de grote bank van de rest van de woning afgekeerd. Zo ontstaat er een meer afgesloten gebied 
om lekl<:er met zijn tweeën te zijn. De zelfstudie van Mien vereist een kamer die wat afgesloten is van 
de rest zodat rustig gewerkt kan worden. Vandaar dat het bureau afgeschermd wordt van het meest 
openbare gedeelte. De hygiënische functies worden gezien als 'noodzakelijk kwaad' en is duidelijk 
privé. Dit geldt in mindere mate ook voor de berging naast de entree waar de was wordt gedaan. Het 
slapen is ook duidelijk privé en is daarom ook afgesloten, zowel door de flexibele muur als door de 
kasten die ook het woongebied afschermen. De slaapkamer kan nu het best gesymboliseerd worden 
als een bedstee: Er is voldoende ruimte om te slapen maar meer zit er niet in. 

Ten slotte heb je de keuken. Deze werkt als buffer tussen het openbare en het privé-gebied van de 
woning. Dezelfde muur die een werkkamer maakt, zorgt ervoor dat er echt 'door' de keuken gelopen 
moet worden om bij de zithoek te komen. Hierdoor ontstaat er een mentale barrière die de 
tweedeling privé-openbaar mogelijk maakt. 
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Uitwerking van het levensverhaal van Jan en Mien Bakker voor 2010 tot 2011, inclusief de 
periode met daarin de gezondheidsstadia: 'Loopproblemen' en 'Slechthorend' 

u•rq 

Bedgebonden 
'Ambulant' 

l A>opprublemcn 
Depres,icf 

Slechtziend 
Su.ikerziektt: 

Dood 

2010-2011 

Dood 
Ouderdom 
Staar 
Skcbthvrend 
Beroerte 

Als Mi en in 2010 steeds vaker kramp in de benen krijgt, wordt het leven opeens overhoop gehaald. Na aandringen van 
Jan is er een afspraak met de dokter gemaakt. Mien blijkt atherosclerose te hebben. Doodgewone aspirine vermindert de 
pijn en helpen afsluitingen in de bloedvaten tegen te gaan. Daarbij moet l'vlien echt extra gaan bewegen. Regelmatige 
voetverzorging en betere schoeisel is ook nodig. Dat dit niet voldoende is, blijkt als de symptomen erger blijven worden. 
De kramp, die in het begin af en toe en bij grotere inspanning voordeed, komt nu regelmatiger. Op haar been komen 
wondjes steeds vaker en hardnekkiger voor. Op een gegeven moment wordt de pijn zo erg dat Mien er tijdens het slapen 
last van heeft. De medicijnen die ze krijgt lijken iets te helpen, maar nog niet genoeg. Dit is echter nu nog niet met 
zekerheid te zeggen. 

Omdat lopen steeds sneller gepaard gaat met pijn, wordt er vaker stil gestaan om de pijn te verrrunderen. Ondanks 
persoonlijk "aangetekend" bezwaar heeft l'vlien een collator gekregen. Dit helpt met het rusten. Hoewel ze nog steeds fel 
tegen is: "Wilhelmina Maria de Vries deed altijd alles zelf en dat zou ze bliJven doen.", merkt ze zelf ook wel dat het 
makkelijker is. Toch is ze er eigenlijk niet blij mee. Ze is namelijk nog lang niet zo oud. En bovendien is een rollator 
irruners alleen voor mensen die alleen nog maar kunnen schuifelen. l'vlien kan nog gewoon lopen, alleen niet zo ver meer. 
Dus doet ze het gewoon maar wat rustiger aan. Thuis blijven bevalt haar wel. Heeft ze ook meer tijd voor har zelfstudie. 
Van de voorgeschreven extra beweging komt dus niet echt veel terecht. De verergerde vermoeidheid helpt hierbij ook 
niet. Al met al wordt de bewegingsvrijheid danig ingeperkt. Het helpt ook niet dat l\1ien koppiger dan een ezel kan zijn. 
Op een gegeven moment is de pijn echter echt niet meer te houden. Na halfhartig tegenstribbelen van Mien, "Het gaat 
best", wordt er besloten een bypass operatie te doen. Dit heeft het gewenste resultaat. De symptomen zijn nagenoeg weg. 
Er is wel revalidatie nodig. Deze sessies worden gecombineerd met de behoefte aan extra beweging. Omdat een bypass 
alleen het gevolg en niet de oorzaak wegneemt, dient Mien haar leefwijze gezonder te maken. Als voorzorgmaatregel 
blijven dieet, beweging en wat aspirine de beste methode. Door de slechtere doorbloeding is het handig om de benen 
warm te houden. Dit gaat onnodige pijn tegen. Verder moet Mien nu extra alert zijn op wondjes en moet ze echt meer 
bewegen. Buiten deze veranderingen in leefwijze en de dagelijkse inname van aspirine is er niets dat hoeft te gebeuren. 
Het dieet wordt irruners wel goed opgevolgd. Als gevolg van dit ingrepen gaat het steeds beter. Kramp komt alleen nog 
opzetten bij het lopen van extreem lange afstanden. Even uitrusten en dan kan ze er weer tegenaan. 

Tegelijkertijd met de Mien's beenproblemen heeftJan last gekregen van doofheid. Jan merkte het zelf op tijdens een 
bijeenkomst van de hele familie. Hij had moeite om een gesprek te volgen met zoveel mensen die tegelijk praten. Het 
gehoorverlies is niet heel dramatisch, maar een gehoorapparaat is wel nodig. Hoewel het handig is, wordt het 
gehoorapparaat niet altijd gebruikt. Zoals velen voor hem, voeltjan zich niet op zijn gemak om het apparaat in te doen. 
Door deze renuningen wordt het sociale leven meer beperkt tot intiemere ontmoetingen. Het na borrelen bij de 
voetbalclub verandert in naborrelen bij Jan thuis. 



Plattegrond en uitleg van de woningindeling behorend bij de periode in het leven van Jan 
en Mien met daarin gezondheidsstadia: 'Loopproblemen' en 'Slechthorend' 
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CJ D 

Alhoewel het een hele tijd erg goed ging, hebben recente ontwikkelingen de levens vanJan en Mi en 
danig op de kop gezet. Mien verschuilt zich van de wereld, omdat ze zich toch wat schaamt voor 
haar been en rollator. Jan blijft ook vaker thuis, maar nodigt de wereld juist binnen. Zijn sociale 
contacten komen nu naar hem toe. 

Als compromis hebben ze onderling afgesproken dat de eettafel de ontvangstruimte/ 
ontmoetingsplek blijft maar dat deze wordt afgeschermd van de rest van de woning. Direct sociaal 
contact wordt door Mien niet aangemoedigd, maar Jan nodigt zo vaak mogelijk kennissen uit. 
Vandaar dat de entree gesloten is maar de 'sluisdeur' open staat. De hoorproblemen verkleinen wel 
het gewenste aantal personen van het bezoek. Omdat Jan meer contact wil met de buren wordt de 
tafel gedraaid. De spelende kinderen en eventuele voorbijgangers kunnen zo goed bekeken worden. 
Stiekem maakt Mien hier ook gebruik van, alhoewel zij meer gebruikt maakt van het balkon. Dat is 
meer privé. 

Om aan de behoefte aan privacy te voldoen, is zowel het eet- als het slaapgebied van het woongebied 
afgescheiden. Aangezien slapen voor Mien belangrijker is, is hier meer ruimte voor vrij gemaakt. 
Mien's problemen bij het lopen gekoppeld aan de schaamte verkleinen haar wereld wel. De (klein-) 
kinderen zijn echter van harte welkom. Het logeerbed maakt het mogelijk dat zij af en toe 
overnachten. Doordat degenen die hier gebruik van maken bij de meest intieme vrienden horen, is de 
ruimte verder niet afgesloten. 2~ De communicatie mogelijkheden van de domotica verzorgen het 
andere deel van sociale contacten van Mien. 

De werkruimte is nu bij de woonkamer geplaatst. Het afsluiten van de ontvangstruimte zorgt ervoor 
dat er ongestoord gewerkt kan worden. Onderling contact is echter vergemakkelijkt. De behoefte er 
even uit te zijn wordt meer en meer door het balkon vervuld. Eerder werd deze bijna niet gebruikt. 
Nu is vooral Mien er duidelijk vaker te vinden. Daarom is de toegang vanuit de zithoek opengezet. 

2~ Uiteraard zal dit in het echt wel gedaan worden en is het eventueel nodig om ook matrassen in de ontvangstruimte te 
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Aging-in-Place 
Een ontwerp voor thui 

De Woning 
De echte uitdaging van 'Aging-in-Place' zit in de implementatie van alle kennis in een 
ontwerp. De voorschriften en suggesties uit de vorige hoofdstukken zijn in één basis 
woning geïntegreerd. Deze 'Aging-in-Place' woning heeft verschillende woningindelingen 
waarin bewust een onderverdeling in drie privacysferen is gemaakt (Semi-openbaar, 
Semi-privé en Privé). Door de bewoner zelf directe en gerichte controle te geven, is de 
woning naar eigen behoefte aan te passen. Om het effect van de levensloop op de 
woonwensen van de bewoners duidelijk te maken, zijn er zes verschillende perioden in 
het leven van de bewoners gedefinieerd. Elke periode komt met andere specifieke 
wensen en behoeften. Als gevolg van deze veranderde voorkeuren is er steeds een andere 
indeling van de woning gewenst. Deze wens is voor zes verschillende perioden 
uitgewerkt. Deze uitwerking is geschematiseerd weergegeven doormiddel van 
veranderingen in de woningplattegrond. Een begeleidende tekst verklaart het hoe en wat 
van de verschillen tussen de plattegronden. Uit deze uitwerking blijkt dat de 
woningindeling niet alleen bepaald wordt door de fysieke eigenschappen van de 
bewoners. Ook de mentale en sociale karakteristieken van de bewoners en de omgeving 
werken door op de woningplattegrond. Hoe de woning vervolgens het beste aangepast 
kan worden, wordt door de bewoners zelf bepaald. Aangezien het leven dynamisch is 
betekent dit dat de woningindeling voor thuis verouderen met een chronische ziekte 
voortdurend moet kunnen veranderen. Zo kan 'Aging-in-Place' altijd aangepast worden 
aan de wisselende behoeften van de bewoners. 
Nu de 'Aging-in-Place' woning ontworpen is, resteert nog de vraag in hoeverre deze 
daadwerkelijk helpt de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk 
gehouden. In hoeverre dit gelukt is, en andere kanttekeningen, worden besproken in het 
laatste hoofdstuk. 
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Discussie & Conclusie: 'Aging-in-Place' 
Discussie 

De Bewoners 
- Ouderen 65-74 jaar 
- Autochtoon 
- Gezondheidsprofiel 
- Persoonlijkheid 

De Woning 
-Veilig 
-Vredig 
-Vriend 
-Controle 
-Omgeving 
-Financiën 

De Theorie 
- W/ aankeur woning 
- Ziektelast 
- Kwaliteit vanleven 
- Toekomst 

Conclusie 

ziekte 

'Aging-in-Place' moet meer zijn dan alleen een huis zonder drempels. Om echt een thuis voor 
verouderen met een chronische ziekte te zijn, moet 'Aging-in-Place' gedurende het gehele leven de 
bewoners helpen de kwaliteit van leven zo ~oog mogelijk te houden. Om dit voor elkaar te krijgen 
dienen de fysieke, mentale en socialebehoeften van de bewoners zo goed mogelijk ingevuld worden. 
Ondanks tegenslagen in het leven moet de woning Veilig, Vredig en een Vriend zijn. Een gevoel van 
controle en een geloof in eigen kunnen spelen hierbij een belangrijke rol. De woning voor 'Aging-in
Place' is uitgewerkt met dit in het achterhoofd. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de invloed en betekenis 
van 'Aging-in-Place'. Hierbij wordt er aandacht besteedt aan: de gevolgen van de gekozen scenario 
benadering, de mogelijke verbeteringen in het leven als gevolg van het ontwerp, de lacunes in dit 
afstudeerverslag en het mogelijke nut van 'Aging-in-Place'. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
korte conclusie. 
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Aging-in-Place 
Een ontwerp voot 
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De specificaties van de bewoners van de 'Aging-in-Place' woning Qan en Mien) 
Toelichting figuur: Aan de rechter kant staat de plek waar deze data eerder behandeld is. 

'Figuur 1,1' is gebaseerd op: CBS Statline, 2004a, 
'Figuur 1,2' is gebaseerd op: CBS Statline, 2004b. 
'Figuur 2,3' is gebaseerd op: CBS Statline, 2004c. 
'Figuur 4,4' is gebaseerd op: Portrait, Lindeboom & Deeg, 1999. 
De cijfers van 'Nederlandse bevolking in 2005' zijn gebaseerd op: CBS Statline, 2006a. 



Discussie 

De Bewoners 
Het ultieme doel van dit afstudeerproject is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle ouderen. 
Voor de uitwerking van 'Aging-in-Place' zijn alle reële ouderen terug gebracht tot twee fictieve met 
hart- en vaatziekten gecombineerd met diabetes. Hiermee is de doelgroep duidelijk verkleind. Bij deze 
verkleining is er steeds een afweging gemaakt tussen specifieke en algemene informatie. Door zoveel 
mogelijk te kiezen voor de grootste groep blijft de overgebleven populatie representatief (Figuur 8,2). 

Ouderen 65-74 jaar 
Een eerste scheiding is gemaakt op basis van de leeftijd. Aangezien de overgang van een gezond leven 
naar een leven met functioneringsproblemen het interessants leek, is de leeftijd op 65-7 4 gezet. Dit 
heeft directe gevolgen gehad voor bijvoorbeeld de generaties waarin de bewoners van 'Aging-in-Place' 
zijn onderverdeeld. Bij de onderverdeling per leefstijl (de segmenten en de clusters) is vervolgens de 
combinatie van leefstijl en generatie doorslaggevend geweest (Bijlage 24). 

Autochtoon 
Aangezien het merendeel van de (ouderen) bevolking autochtoon is, was deze onderverdeling 
eenvoudig. Voor de bewoners is er voor autochtone ouderen gekozen, mede door de grote diversiteit 
binnen de allochtone ouderen. Niettemin is het wel interessant om te kijken wat er zou gebeuren als Jan 
en Mi en, Mohammed en Yasmine was geworden. Of misschien was Mohammed en Mi en o f Jan en 
Yasmine nog interessanter geweest. Deze combinaties komen, zeker onder de ouderen, echter niet vaak 
genoeg voor om representatief te zijn. De opkomende vergrijzing bij de allochtonen zal zeker invloed 
hebben op de toekomst van de ouderenzorg (De Valk e al., 2001). Verschillen in cultuur en 
gezondheidsgebreken maken een gerichte zorg noodzakelijk (Schellingerhout, 2004b) . Het, bij het 
scenario gebruikte, ziekteprofiel: hart- en vaatziekten en/ of diabetes komt door de grote prevalentie 
van suikerziekte juist bij allochtonen veelvuldig voor (Bijlage 12). 

Gezondheidsprofie/ 
Alhoewel gezondheid, gelukkig, vaker voorkomt, is er voor het uitwerken van het ziekteverloop 
gekozen voor het meest voorkomende 'ziekteprofiel': hart- en vaatziekten en/ of diabetes (Bijlage 14). 
Dit is gedaan in verband met de interesse naar de effecten van opkomende functiebeperkingen. Binnen 
dit ziekte- of gezondheidsprofiel is er om dezelfde reden voor gekozen de multirnorbiditeit zoveel 
mogelijk uit te buiten. Aandoeningen worden cumulatief toevoegen aan de hand van mogelijke 
complicaties. Veranderingen in de fysieke gezondheid worden gekoppeld aan fluctuaties van de 
bewoners op het mentale en fysieke vlak. Door deze wisselwerking in het scenario wordt de realiteit 
beter benaderd. De beperkingen die ermee gepaard gaan (Bijlage 29 & 30) zijn gebaseerd op onderzoek 
naar het functioneren in relatie met de aandoeningen (RlVM, 2005); Bijlage 09). Bij de invulling valt een 
persoonlijke voorkeur voor oplopende functioneringsproblemen niet te ontkennen. Naar verwachting 
zal de prevalentie van dit gezondheidsprofiel in de toekomst alleen maar toenemen (Bijlage 11). 

Persooni!Jkhetd 
V oor de reacties op de veranderende levensomstandigheden is gekeken naar de kenmerken die behoren 
bij verschillende categorieën (Bijlage 03). Met inachtneming van de geschetste persoonlijkheid is de 
voorkeur voor de leefgebieden met behulp van de kennis uit de literatuurstudie verder ingevuld. 25 In 
welke mate de bewoners van 'Aging-in-Place' Qan en Mien) uiteindelijke de ouderbevolking 
representeren is moeilijk te bepalen. Ze bezitten echter genoeg overeenkomsten om van nut te zijn. 

2' Met behulp van de kennts opgedaan tijdens de literatuurstudie worden de effecten van deze gebeurtenissen op de 
gemoedstoestand en de concrete gevolgen op de woning subjectief beschreven. Deze kennis bestaat onder meer uit de 

invloed van controle (Bijlage 16), de mogelijke en gebmikelijke reacties van verliesverwerking (Bijlage 17) en de betekenis 
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Discussie & Conclusie 
~ 

De Woning 
Eén basis 'Aging-in-Place' woning is ontworpen voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor 
thuis verouderen. Hiervoor is gekeken naar verouderen met een chronische ziekte met een speciale 
aandacht voor ouderen met hart- en vaatziekten gecombineerd met diabetes. De kenmerken van een 
fictief echtpaar Qan en l'vlien) zijn hiervoor als uitgangspunt genomen. Het resultaat is een open en 
aanpasbare thuis voor ouderen dat standaard is voorzien van alle relevante voorschriften van Bijlage 19. 
Hierbij krijgen de verschillende functies en activiteiten voldoende basisruimte die naar eigen inzicht 
kunnen worden omsloten of uitgebreid. Daarbij is de woning voorzien van drie gradaties van privacy: 
Semi-openbaar, Semi-privé en Privé. Deze voorzieningen kunnen allemaal elireet en gericht worden 
gecontroleerd. Zo wordt er rekening gehouden met de veranderende beperkingen, mogelijkheden en 
levensbehoeften als gevolg van de levensloop van de bewoners. Aangezien kwaliteit van leven een 
subjectief begrip is, is dit niet objectief vast te stellen. Het daadwerkelijke effect van de 'Aging-in-Place' 
woning is daardoor moeilijk te bepalen. Er zijn echter wel bepaalde punten waarnaar gekeken elient te 
worden. 

Veilig 
De eigenschappen van een woning kunnen bij optredende beperkingen het leven belemmeren of juist 
optimaliseren (Slangen-De Kort, 2002) . Door het verschil tussen de gewenste en aanwezige 
ondersteuning te verkleinen, is 'Aging-in-Place' zo veilig mogelijk gemaakt. Bovendien zijn 
risicofactoren, zoals drempels, trappen en gladde vloeren, zoveel mogelijk uit de woning gehouden. Alle 
voorzieningen die noclig kunnen zijn, zijn van tevoren aangebracht. Door deze ondersteuning elireet 
toegankelijk te maken wordt hopelijk terughoudendheid in het gebruik ervan verminderd. Dit is 
bijvoorbeeld een van de redenen voor de grote bergingsruimte naast de entree. Zo is er genoeg ruimte 
om een rollator, rolstoel of zelfs een scootmobiel elireet vanuit of zelfs in de woning te gebruiken. De 
bewoner hoeft dan niet eerst naar een externe garage te gaan. 2r, Dit maakt de woning veiliger. 

Vredig 
Voor een vredig gevoel geeft 'Aging-in-Place' naast veiligheid de bewoners ook zekerheid voor de 
toekomst. De reeds aanwezige ondersteuningen zorgen voor de geruststelling dat eventueel optredende 
functieverliezen opgevangen kunnen worden . 27 Het aanpasbare karakter van de woning maakt het 
bovendien mogelijk het veranderende leven beter in te passen . De wisselende interesses kunnen 
makkelijker een plaats gegeven worden. Hierdoor kan de bewoner zelf de prioriteit van de behoeftes 
vaststellen. Dit maakt het makkelijker de eigen interesse te blijven achtervolgen. Zo kunnen juist die 
behoeften die voor de bewoner belangrijk zijn worden voldaan. 

V riend 
De flexibiliteit van de 'Aging-in-Place' plattegrond geeft de bewoners ook (sociale) ondersteuning. 
Veranderingen in het leven kunnen in de indeling doorgezet worden, aangezien de 'Aging-in-Place' 
woning op meerdere manieren in te delen is. Naar gelang de behoefte kan een activiteit, zoals slapen, 
meer ruimte krijgen en/ of meer nadruk krijgen . Door de flexibiliteit van de woning kan er een 
dynamische terugkoppeling gemaakt worden tussen de fysieke, mentale en sociale behoeften en 
omgeving van de bewoner en de indeling van de woning. Bij de veranderende omstandigheden is er 
ook aandacht besteedt aan de behoefte voor privacy. Zo kan een teruglopend actieradius van de 
bewoner(s) het noodzakelijk maken dat mensen meer thuis worden ontvangen. Door het inzetten van 
de drie verschillende privacysferen (Semi-openbaar, Semi-privé, en Privé) kan het gewenste niveau van 
sociaal contact met de buitenwereld beter gecontroleerd worden. Zo helpt 'Aging-in-Place' aan de 
behoefte aan een vriend te voldoen zonder dat hiervoor de privacy in het geding komt. 

26 Het plaatsen van de scootmobiel in de woning zelf is niet opgenomen in de voorschriften van Bijlage 20, maar kan zowel 
het gevoel van veiligheid, vredigheid als vriendschap vergroten. 
27 Zo kan de · van do motica de onn1st voor een val te verminderen. 
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Sfeerimpressies 'Aging-in-Place' woning voor verschillende gezondheidsstadia 

Wonen ~ Ontvangst 
Perspectief 'Aging-in-Place' voor gezondheidsstadia: 'Suikerziekte' en 'Ouderdom' 

Ontvangst ~ Wonen 
Perspectief 'Aging-in-Place' voor gezondheidsstadia: 'Slecht zien' en 'Staar' 

JVonen ~ Ontvangst 
Perspectief 'Aging-in-Place' voor gezondheidsstadia: 'Loopproblemen' en 'Hardhorend' 

Perspectieven gebaseerd op de uitwerking van de 'Aging-in-Place' plattegronden uit "Aging-in-Place' 
ontwerp: De Woning' en Bijlage 35. 
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'Aging-in-Place' is bedoeld als thuis voor ouderen. Hiervoor moeten de wisselende sociale, mentale en 
fysieke behoeften en omgeving van de bewoners ondersteund worden (o.a. RIVM, 2005). De 
combinatie van een open en flexibele basiswoning met multifunctionele leefgebieden maakt een grote 
variatie in woningindeling mogelijk. Wensen die strijdig zijn met de huidige indeling worden snel 
ingewilligd door de woning naar eigen inzicht te veranderden. Bij strijdige wensen tussen de bewoners 
onderling kan er door subtiele aanpassingen een balans in de woningindeling worden verkregen. 
Doordat 'Aging-in-Place' gemakkelijk, gericht en direct aangepast kan worden, is er een optimale 
afstemming mogelijk met de steeds veranderende woonbehoeften van de bewoners. 

Omgeving 
De functioneringsproblemen die de bewoners van 'Aging-in-Place' ondervinden blijven bewust mild 
genoeg om in de woning te kunnen blijven wonen. Het ontwerp kan inuners niet 'getoetst' worden als 
er niemand aanwezig is. Hoe goed een ontwerp echter ook is, op een gegeven moment is het 
ongewenst of ondoenlijk om nog langer thuis te wonen. Wanneer dit het geval is, wordt uiteraard 
gewoon gebruik gemaakt van het verpleeghuis. Alhoewel deze overgang erg belangrijk is, wordt dit niet 
verder uitgewerkt. Het gaat om de woning en de daar gewenste aanpassingen daarin. Bovendien zullen 
de verpleeghuizen in de toekomst waarschijnlijk steeds dichter tegen een ziekenhuis aangaan zitten en 
alleen de extreme gevallen behandelen (CBZ, 2003). Hierdoor moeten de woningen een steeds hogere 
mate van thuiszorg aankunnen. Hierbij is niet alleen woning maar ook de directe omgeving belangrijk. 
'Aging-in-Place' heeft effect op alles van de deurknop, via woning, buurt, wijk, stad, gemeente, 
provincie, het hele land tot de hele wereld. Zo kunnen zowel een beter bruikbare deurknop als 
medische doorbraken een gunstig effect kunnen hebben op de functioneringsmogelijk.heden van de 
bewoner. Aangezien dit afstudeerverslag draait om de effecten van verouderen in de woning zelf is de 
locatie verder niet meegenomen. Dit wil echter niet zeggen dat dit geen essentieel onderdeel is van 
'Aging-in-Place'. 

Financiélz 
Naast de locatie moet er voor de toepassing van 'Aging-in-Place' in de praktijk uiteraard ook goed 
nagedacht worden over de ftnanciële kant van het verhaal. Hierbij moet niet alleen gekeken worden 
naar de effecten op korte termijn maar ook de lange termijn moet mee genomen worden. Zo kan 
bijvoorbeeld de preventie van ongevallen de kosten van de gezondheidszorg verlagen. Een verhoogd 
gevoel van eigen kunnen kan daarbij zorgen dat er minder thuiszorg benodigd is. Alhoewel de 
daadwerkelijke kosten en baten moeilijk te achterhalen zijn, kan het de moeite waard zijn dit in de 
toekomst verder uit te zoeken. 

De Theorie 
Woonkeur woning 

Bij ouderenhuisvesting wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van het woonkeur eisenpakket (SKW, 
2003; Gesprek Meijer, 2004) of soortgelijke voorschriften en suggesties. Deze voorschriften hebben 
naast een basispakket vaak nog extra aanvullingen met namen als 'gebruikskwaliteit', 'veiligheid' en 
'mobiliteit', waarmee extra waarde aan de woning toegevoegd kan worden (Bijlage 20). Al deze regels 
zijn standaard toegepast in 'Aging-in-Place'. Een echt thuis voor de ouderen is echter meer dan een dan 
een stel voorschriften (o.a. Cooper, 1975; Bijlage 19). Het leven beïnvloedt de fysieke, mentale en 
sociale behoeften en omgeving van mensen (o.a. WHO, NPH, 2001; Essink-Bot & De Haes, 1996). 
Een thuis ontstaat in het leven van de bewoners (Knies, 2004) . 'Aging-in-Place kijkt dan ook gericht 
naar de levensloop van de bewoners en het effect hiervan op de gewenste woningindeling. 
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Sfeerimpressies 'Aging-in-Place' woning voor verschillende gezondheidsstadia 

Wonen -7 Ontvangst 
Perspectief 'Aging-in-Place' voor gezondheidsstadia: 'Depressie' en 'Beroerte' 

J \ 

Wonen -7 Ontvangst 
Perspectief 'Aging-in-Place' voor gezondheidsstadium: 'Ambulant' 

i 

L. \ 
Slapen -7 Ontvangst 

Perspectief 'Aging-in-Place' voor gezondheidsstadium: 'Bedgebonden' 

I " j __ j 
Perspectieven gebaseerd op de uitwerking van de 'Aging-in-Place' plattegronden uit Bijlagen 36 t/ m 38. 
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Kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven kan door geen enkele woning worden verzekerd. Een gelukkig leven is immers niet 
alleen afhankelijk van de woonomgeving (o.a. Bowling, 1997). Goed ontworpen ouderenhuisvesting 
kan de kwaliteit van leven voor ouderen echter wel vergroten (o.a. Veenhoven, 2000; Becker, 2003; 
RIVM-WHO-FIC Collaborating Centre, 2002) . De kwaliteit van leven is afhankelijk van de 
persoonlijke beoordeling van het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren (o.a. RIVM, 2005). Het 
is hierbij essentieel dat de woning helpt de zelfstandigheid te bevorderen (o.a. Goumans et al., 2004; 
Van den Berg J eths et al., 2004). Voor zelfstandigheid is naast een gevoel van controle, het geloof in 
eigen kunnen cruciaal. Als iemand niet gelooft de situatie de baas te zijn, zal die persoon niet proberen 
de situatie naar eigen hand te zetten (o.a. Slangen-De Kort, 1999). Doordat 'Aging-in-Place' eenvoudig 
aan te passen is, zal de situatie minder als obstakel worden gezien . Daarbij biedt 'Aging-in-Place' alleen 
ondersteuning op de punten die ertoe doen. Waar de bewoner geen steun nodig heeft kan geheel 
onafhankelijk en zelfstandig worden geleefd . Wanneer er toch meer ondersteuning nodig is, kan deze 
snel en effectief toegepast worden . De bewoner wordt zo uitgenodigd zelfstandig te zijn, terwijl hij of 
zij zich toch verzekerd weet van een vangnet van ondersteuningen. Als gevolg van de succesvolle 
zelfstandigheid verhoogt hopelijk ook het vertrouwen in eigen kunnen. 

Ziektelast 
In de top tien van ziekte met de grootste ziektelast voor Nederland zitten drie ziekten 28 uit het 
gezondheidsprofiel V: 'Hart- en vaatziekten en/ of diabetes'. Deze drie ziekten veroorzaken bij elkaar 
15,7% van alle verlies aan DALY's 29 (Bijlage 13). Alhoewel er voor 'Aging-in-Place' specifiek is 
gekeken naar de levensloop binnen gezondheidsprofiel V (Bijlage 14), is het positieve effect niet 
beperkt tot dit ziektebeeld. De kracht van 'Aging-in-Place' zit hem juist in het gegeven dat het zorgt 
voor een gevoel van Controle samen met Veiligheid, Vredigheid en Vriendschap. Deze eigenschappen 
zijn cruciaal voor de kwaliteit van leven (o.a. Cooper, 1975; Slangen-De Kort, 1999). Dit geldt voor 
chronische ziekten in het bijzonder (o.a. Heijmans et al., 2003, 2005; Rijken & Spreeuwenberg, 2004). 
Als 'Aging-in-Place' maar een deel van de ziektelast vermindert, kan dit al een grote winst zijn voor de 
gehele samenleving. De verloren levensjaren als gevolg van de ziekten zijn misschien niet direct aan te 
pakken. Echter, 'Aging-in-Place' vermindert de negatieve effecten van de ziekten. Doordat de kwaliteit 
van leven vergroot, daalt de bijdrage van het ziektejaar-equivalent 111

• In hoeverre dit gebeurd is in 
stadium nog niet vast te stellen (o.a. RIVM, 2005). 

Toekomst 
De 'Aging-in-Place' plattegrond is te gebruiken als sjabloon voor toekomstige woningen of voor 
aanpassingen in de bestaande huisvesting. De onbekende toekomst maakt het leven echter 
onvoorspelbaar. Zowel de wensen en de behoeften als de mogelijke aanpassingen veranderen. 
Ontwikkelingen in de ICT zullen doorwerken in de woning en de huidige domotica systemen 
vervangen (o.a l<.aiser, 2000). Nieuwe medicijnen, behandelingsmethoden, preventietechnieken, 
zorginzichten en dergelijke zalleiden tot een ander ziekteverloop (o.a. RIVM, 2005). De toegevoegde 
waarde van 'Aging-in-Place' ligt daarom ook niet bij de directe oplossingen die aangeelragen worden, 
maar bij de meer systematische kijk op het effect van ouderdom in het algemeen en verouderen met 
hart- en vaatziekten gecombineerd met diabetes in het bijzonder. 

28 Deze drie ziekten: Coronaire hartziekten, Beroerte, en Diabetes Mellitus staan respectievelijk op de 1 ", 3e en Ge plaats in de 

top tien van ziekten met de grootste ziektelast in Nederland (Bijlage 13). 
2~ Het aantal D:\L Y's (Disability Adjusted Life-Years) is het aantal gezonde levensjaren dat een populatie verliest door 

Ziekten (RIVM, 2005). 
10 De ziektejaren-equivalenten zijn de jaren die, als gevolg van de ziekte, verminderen in kwaliteit en productiviteit. Door 
middel van een wegingsfactor wordt de ernst van de ziekte verrekend, zodat deze jaren vergelijkbaar worden met de 
'Verloren levensjaren' (RIVM, 2005). 
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Conclusie 

Goed ontworpen ouderenhuisvesting vergroot de kwaliteit van leven voor ouderen (o.a. (Veenhoven, 
2000; Becker, 2003; RIVM-WHO-FIC Collaborating Centre, 2002). Hiervoor is kennis nodig van de 
fysieke, mentale en sociale behoeften en omgeving van de bewoner (o.a. Gezondheidsraad, 2005; 
Knecht, 2004; Van Bronswijk, Bouma & Fozard, 2002). Een echt 'ontwerp voor thuis verouderen' 
zorgt voor een gevoel van Controle samen met Veiligheid, Vredigheid en Vriendschap (o.a. Cooper, 
1975; Slangen-De Kort, 1999). 'Aging-in-Place' formuleert als eerste een ontwerp voor een woning die 
specifiek rekening houdt met het beloop van hart- en vaatziekten gecombineerd met diabetes. In 
tegenstelling tot de welbekende woonkeur woning geeft 'Aging-in-Place' de bewoner gerichte en directe 
controle over de indeling. Bovendien is de 'Aging-in-Place' woning voorzien van gradaties van 
privacysferen 31

• Door deze kenmerken is 'Aging-in-Place' beter in staat in te springen op de levensloop 
van de bewoners en wordt het geloof in eigen kunnen vergroot. Door de 'Aging-in-Place' woning te 
voorzien van directe en gerichte controle en privacysferen wordt een verbetering van de kwaliteit van 
leven voor de bewoners bereikt. Deze verbeterde levenskwaliteit is mogelijk voor alle ouderen die last 
krijgen van een chronische ziekte. Hopelijk draagt 'Aging-in-Place' er zo aan bij dat ouderenhuisvesting 
in de toekomst meer wordt dan alleen een term voor 'beugels bij de wc'. 
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'Aging-in-Place' 
Om echt een ontwerp voor thuis verouderen met een chronische ziekte te zijn, moet 
'Aging-in-Place' gedurende de levensloop van de bewoners helpen de kwaliteit van leven 
zo hoog mogelijk te houden. Hiervoor is een scenario ontwikkeld waarmee alle mogelijke 
oudere bewoners worden teruggebracht naar een fictief autochtone echtpaar met hart- en 
vaatziekten gecombineerd met diabetes. Door de eigenschappen van de bewoners steeds 
te koppelen aan de grootste gemene deler wordt de meerderheid van de bevolking 
gerepresenteerd . De kwaliteit van leven bij verouderen met (of zonder) chronische 
ziekten is afhankelijk van de fysieke, mentale en sociale aspecten van de omgeving (o.a. 
WHO, NPH, 2001; Essink-Bot & De Haes, 1996). Deze aspecten zijn in 'Aging-in-Place' 
geïncorporeerd door bewust rekening te houden met de behoefte van de bewoner voor 
Controle samen met Veiligheid, Vredigheid en Vriendschap. De basis woning van 
'Aging-in-Place' heeft standaard alle relevante voorschriften en suggesties voor 
ouderhuisvesting. Daarnaast heeft het ontwerp een open en directe en gerichte 
aanpasbare indeling met daarin gradaties van privacysferen. Zo wordt er rekening 
gehouden met de veranderende beperkingen, mogelijkheden en levensbehoeften als 
gevolg van de levensloop van de bewoners. Aangezien kwaliteit van leven een subjectief 
begrip is, is het effect van de 'Aging-in-Place' woning moeilijk te kwalificeren. Hiervoor 
is nog meer inzicht nodig (o .a. RIVM, 2005). De negatieve effecten van (chronische) 
ziekten zullen echter verminderden. Door het ontwerp te voorzien van gerichte en 
directe controle over de woningindeling alsmede van gradaties van privacy vergroot 
'Aging-in-Place' zo de kwaliteit van leven bij het thuis verouderen met een chronische 
ziekte. 
Aangezien dit het laatste hoofdstuk is, rest nu alleen nog de referenties en daarna de 
bila en. 
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Bijlagen 

Bijlage 01: Het thema van 'Aging-in-Place' in de context van 'the Theory of Architecture'" 
Tbe Tbeory of Architecture 

The Theory of Architecture helps with designing Aging-in-Place facilities. It is a systematic approach 
that enables us to "read" and understand buildings, or to investigate particular themes in architecture. 
Aging-in-Place is a good example of one of these themes. The theory of Architecture uses the 
instruments of critica! thought and language toperfarm its task. An architect must be able to question 
his task effectively and with some sophistication. By developing the skill of questioning oneself, a 
design and any relevant issue can be approached in a better way. Interesting questions lead to 
interesting answers. Formulating the questions regarding the design of Aging-in-Place facilities is the 
main step in solving it. The thinking that informs and decides any practical decision in architecture is 
called the Theory of Architecture. 

Designing A ging-in-Piace [acilities 
The Theory of Architecture can increase the awareness of one's options and make one's judgement as 
generous as possible. If used correctly it determines the attitude and approach towards designing 
Aging-in-Place facilities. It becomes the organisational principle of the taskin hand. The good designer 
wil! always take care to always remember that s/ he is building for human-beings-who-are-part-of-the
world and that any discipline you introduce in the approach to your design, any system of ordering, 
placing, sizing, must, in whatever way you like, be conneered directly to the human body. If this 
conneetion is lost, everything else is too. 
The Theory of Architecture also helps with designing Aging-in-Place facilities by allowing us to look at 
the world anew. Habit is fata! to creative thought when it is allowed todomina te. The Theory of 
Architecture helps to break through this domination. Emanating from the attempts to understand 
Aging-in-Place we renew our awareness of it. We recreate the world according to the implications . 
What evolves is a new world, where the connections and relationships relevant to Aging-in-Place, 
realign themselves along the networkof realisations thrown up by the Theory of Architecture. 

Questioning Aging-in-Piace 
The Theory of Architecture begins with asking two very simple questions. 
First, we take a good look at the taskat hand: Wbat do I want to do? 
The next question that needs answering is: How wil/ I go about doin.g it? 
.a) Deze bewerking is in het Engels gehouden om zo de nuance van het werkwoord 'to question' beter weer te geven. 

Gebaseerd op: Voorthuis, 1994-2006. 

Bijlage 02: Driedeling in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving in de twintigste 
eeuw 

1900-1945 
De samenleving kenmerkt zich tot na de Tweede Wereldoorlog door trage veranderingen 

enerzijds en sterke fluctuaties zonder duidelijke richting anderzijds. Er is een langzame trend 
naar meer welvaart en overheidsbemoeienis. Er zijn echter terugslagen door de depressie en de 

twee wereldoorlogen. 

1945-1965 
Het tweede deelloopt vanaf 1945 tot halverwege de jaren zestig. De economie groeit sterk en 
er is intensieve overheidsbemoeienis. De dominante normen en waarden blijven onaangetast. 

1965-2000 
Vanaf 1965 neemt de individualisering toe. Dit is gekoppeld aan een afnemende subjectieve 

bestaanszekerheid. Het terugtreden van de overheid zorgt voor een tendens van zwak 
afnemende institutionalisering. 

Gebaseerd op: Liefbroer & Dykstra, 2000. 
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Bijlage 03: Categorieën van ouderen, gegroepeerd in: (Leef)Tijdsgenoten en Leefstijlen 
(LeeOtzjdsgenoten 

Generaties 
De indeling van de Nederlandse samenleving in generaties behoort bij de categorie (leef)tijdsgenoten. 
Generaties worden gevormd door gezamenlijk meegemaakte maatschappelijke ontwikkelingen. Elke 
generatie maakt tussen hun 1 0" en 25c jaar een eigen vormende periode mee. Gedurende deze 
vormende periode worden het merendeel van iemands basisvaardigheden, houding en normen en 
waarden vastgelegd. Hierna zijn mensen minder ontvankelijk voor veranderingen. De persoonlijke 
kenmerken blijven dientengevolge relatief stabiel gedurende de rest van het leven (Rama, De Ridder 
& Bouma, 2001) . De socioloog Henk Becker definieert vijf verschillende genera ties in de twintigste 
eeuw (Becker, 1996) . Deze generaties hebben elk verschillende kenmerken en voorkeuren, die 
bepalend zijn geweest voor de kansen op succes in het leven (Bijlage 03A). 

Generaties en 
Geboortejaar Maatschappelijke situatie Levenskansen 

generatiebese[ 
De vooroorlogse 

1910-1930 
Economische crisis '30 

Beperkte levenskansen 
generatie (91 %) Tweede Wereldoorlog 

De stille generatie 
Wederopbouw na WO-II 

Verbeterde ondetwijskansen 
1930-1940 Economische hoogconjunctuur 

(86 %) 
tweede helft '50 

Veel vraag naar arbeid 

De protestgeneratie 
Ongekende welvaart 

Relatief gunstige levenskansen 
(75 %) 

1940-1955 Ontzuiling en secularisering 
Radicaal ander waardepatroon 

Babyboomers 
De verloren 

1955-1970 
Economische crisis '70 Ongunstige 

generatie (51 %) Massale werkloosheid eerste helft '80 levensperspectieven 

De pragmatische Economisch herstel en groe1 
Betere levenskansen 

> 1970 Minder strijd om goede banen 
generatie (65 %) Kleine omvang 

en inkomens 

Bijlage 03A: De vijf generaties van Becker en hun kenmerken: generatie besef, 
geboortejaar, maatschappelijke situatie en levenskansen 

Gebaseerd op: Penninx, 2004a. 

Van de vijf generaties zijn de eerste drie het belangrijkst voor de huidige groep ouderen (Bijlage 03B). 
Bij de vooroorlogse generatie (191 0 - 1930) staat hard werken en zuinig leven voorop. De stille 
generatie (1930- 1940) kenmerkt zich door vele grote gezinnen en verbeterde sociale voorzieningen. 
De protestgeneratie (1940 - 1955) associeert zichzelf met ingrijpende culturele verandering in hun 
jeugd: "de kloofgeneratie". Deze eigenschappen zullen doorwerken gedurende het gehele leven. De 
focus van dit afstudeerverslag ligt bij mensen van 65 tot 74 jaar. Dit maakt de jaren 1932-1941 het 
uitgangspunt. Hier past voornamelijk de stille generatie bij. Aangezien er echter gebouwd wordt voor 
de toekomst worden de babyboomers van de protestgeneratie ook meegenomen. Door het koppelen 
van de generaties aan uiteenlopende waardeoriëntaties ontstaat een beter inzicht in de verschillen. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het generatiebesef minder wordt. De mensen herkennen 
zich dus steeds minder in een generatie. De pragmatische generatie is hier een uitzondering op, maar 
deze zijn niet relevant voor de doelgroep van ouderen. 

De vooroorlogse generatie De stille generatie 
Sober Traditioneel 

Traditioneel Lokaal georiënteerd 
Behoefte aan strenge wet- en Angst voor individualisering 

regelgeving Behoefte aan strenge wet- en 
Weinig tolerant regelgeving 

Gericht op immateriële waarden Gericht op irrunateriële waarden 

De protestgeneratie 
;\u tonoom 

Onafhankelijk 
Mondig 
K.ritisch 

Niet hiërarchisch ingesteld 

Bijlage 03B: De drie huidige generaties van ouderen en hun waardeoriëntatie 
Gebaseerd op: NIZW, 2005. 
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Bijlage 03: Categorieën van ouderen, gegroepeerd in: (Leef)Tijdsgenoten en Leefstijlen 

(Leef)tijdsgenoten 

Techno/ooie oeneraties 
De technologie die voorhanden is gedurende de vormende periode, blijkt een belangrijke voorspeller 
van het gebruik van nieuwe technieken. Als men is opgegroeid zonder computer zal het gebruik 
daarvan op latere leeftijd minder vanzelfsprekend zijn dan als men er van kinds af aan mee gewerkt 
heeft. Door de ontwikkelingen op technologisch gebied aan (leet)tijdsgenoten te koppelen zijn er drie 
technologiegeneraties te onderscheiden. Deze driedeling verduidelijkt hoe de verschillende generaties 
nieuwe technologie benaderden (Bijlage 03C). Bij het introduceren van nieuwe technologieën is het 
verstandig hiermee rekening te houden (Rama, 2001). 

1. De mechanische generaties (< 19 30) 
Deze groep is niet groot geworden met elektrische apparaten, zoals telefoon, videorecorder en televisie 

2. De elektromechanische generatie (19 30-1960) 
Gedurende de vormende periode van deze groep werden de elektrische apparaten mechanisch bediend 

3. De software generatie (> 1960) 
Deze groep is gewend om te gaan met een software gebaseerde interface 

Bijlage 03C: De drie technologiegeneraties en de techniek van hun vormende jaren 

Gebaseerd op: Rama, 2001. 
Leven/oo 

De levensloopbenadering van Liefbroer en Dykstra (2000) gebruikt geboortecohorten in plaats van 
generaties. De tienjarige geboortecohorten beslaan de eerste zeven decennia van de vorige eeuw. Het 
bekijkt dus de verschillen in levensloop van de mensen geboren tussen 1900 en 1970. Levensloop is 
hierbij gedefinieerd als: "een opeenvolging van posities die een persoon in de loop van de tijd bekleedt" (Liefbroer 
& Dykstra, 2000, p. 20). Het huwelijk is een voorbeeld van een positie. Het trouwen of het scheiden 
is een transitie of gebeurtenis behorend bij deze positie. De kenmerken van verschillende transities 
geven een beeld van het leven van de geboortecohorten. Ten eerste is het belangrijk vast te stellen 
dat een transitie werkelijk optreedt. De frequentie, tijdstip en tijdsspanne van de transitie zijn ook 
belangrijk. De combinaties van transities en posities beschrijven een levensloop. 

S tand.aardisering 
Als er sprake is van standaardisering ontstaat er een grotere uniformiteit in de levenslooppatronen 
van individuen. De variatie in de tijdstippen van diverse belangrijke transities wordt dus kleiner. Ook 
de volgorde van de transities komt meer vast te liggen. Deze standaardisering is bijvoorbeeld terug te 
vinden in de tweede periode van de vorige eeuw. De uitbreidende rol van de overheid is een 
gedeeltelijke reden voor deze standaardisering. Ten dele komt die ook voort uit de relatieve 
uniformiteit in levenswensen. Door de gunstige economische omstandigheden kunnen deze wensen 
sneller worden gerealiseerd. 
De periode erna wordt echter gekenmerkt door de-standaardisatie. Door de verdwijning van de 
normatieve consensus verschilJen de wensen sterker dan voorheen. Het toegenomen gevoel van 
bestaansonzekerheid zorgt voor uitstelgedrag (Liefbroer & Dykstra, 2000). 

Levensloopana!Jse 
De levensloopanalyse zegt iets over de huidige en de toekomstige ouderen (Bijlage 03D). De media 
heeft het steeds vaker over de 'nieuwe ouderen'. Toekomstige ouderen zouden mondiger, kritischer 
en veeleisender zijn. Dit in tegenstelling tot het negatieve stereotype van de fragiele, noodlastige 
ouder uit de jaren zestig en zeventig. De koppeling van waardeoriëntaties aan generaties geeft hierbij 
hetzelfde beeld. De levensloopanalyse maakt duidelijk dat de toekomstige ouderen gemiddeld hoger 
opgeleid zullen zijn. Hierdoor is het niet onlogisch dat deze groep ouderen mondiger zijn. Tevens 
kan de hieraan gekoppelde beschikbaarheid van hulpbronnen (geld, informatie) het deelname aan het 
sociale leven vergemakkelijken (Liefbroer & Dykstra, 2000). Het mondiger worden van de ouderen 
wordt door de meeste verpleegkundigen (78%) beaamt (De Veer, Francke & Poortvliet, 2004). 
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Bijlage 03: Categorieën van ouderen, gegroepeerd in: (Leef)Tijdsgenoten en Leefstijlen 
(Leef)tijdsgenoten 

Andere veranderingen in de levensloop zijn ook van belang. De gestegen arbeidsmarktparticipatie 
kan voor de oudere vrouwen leiden tot verbetering van de financieel-economische positie. Zowel het 
dalende kindertal als de gestegen echtscheidingscijfers verkleinen de directe familie van de 
toekomstige ouderen. Dit zal gevolgen hebben op het sociale netwerk (Liefbroer & Dykstra, 2000). 

In de loop van de afgelopen eeuw is er sprake geweest van een sterke onderwijsexpansie. 
Het aantal jaren dat men voltijd onderwijs volgt is gestegen met zo'n 7 jaar. Het bereikte 
opleidingsniveau is hierbij aanmerkelijk toegenomen. Als gevolg hierop is het 
beroepsprestige van de eerste baan voor schoolverlaters licht gestegen. 

• Een andere verandering heeft plaats gevonden in het verlaten van het ouderlijke huis. Dit 
treedt steeds vroeger en massaler op. 

• Het samenleven met een partner volgt een U-vormig patroon. Mensen die geboren zijn 
vanaf het begin van de vorige eeuw gaan steeds vroeger samenwonen. Bij het 
geboortecohort van 1951 -1960 slaat deze trend om en stijgt de leeftijd waarop men voor 
het eerst gaat samenwonen weer. 
o De leeftijd waarop men voor het eerst trouwt stijgt daarbij echter veel spectaculairder. 

• De meerderheid leeft gedurende de middenfase van het leven met een partner samen. 
o Vrouwen brengen tussen hun twintigste en vijfenvijftigste gemiddeld meer jaren met een 

partner door dan mannen. Tussen hunzesenvijftigsteen vijfenzestigste brengen 
vrouwen echter gemiddeld minder jaren door met een partner dan mannen. De oorzaak 
hiervoor is de grotere kans om weduwe te worden. 

• Een U-vormig patroon is ook kenbaar bij het krijgen van kinderen . Onder cohorten 
geboren na 1945 stijgt de leeftijd waarop men voor het eerst een kind krijgt weer. 

• Het gemiddeld kindertal daalt . Deze trend geldt voornamelijk voor vrouwen met een 
hogere opleiding. Bij zowel mannen als vrouwen is in opeenvolgende geboortecohorten 
een daling te zien in het gemiddeld kindertal. 
o Dit dalend kindertal brengt op termijn een uitdunning van het familienetwerk met zich 

mee. 
• De loopbaan bij mannen verschilt alleen in een kortere actieve periode op de arbeidsmarkt. 

Dit komt vooral door de verlate toetreding, maar ook het gemiddeld vroegere vertrek speelt 
mee. 

• De arbeidslevens van vrouwen zijn dramatischer veranderd. Ten eerste de oudste 
geboortecohorten: deze verlieten in groten getale de arbeidsmarkt tussen hun 
vijfentwintigste en vijfendertigste levensjaar en keerden niet terug. Daarna de vrouwen 
geboren tussen 1931 en 1950: deze verlieten ook op die leeftijd in groten getale de 
arbeidsmarkt, maar traden later opnieuw toe tot de arbeidsmarkt. Ten slotte zijn er de 
vrouwen geboren na 1950: deze zijn veel minder geneigd om op jonge leeftijd de 
arbeidsmarkt te verlaten. 
o Het tweede patroon is te verklaren door het zogenaamde kinderdaL Vrouwen verlaten de 

arbeidsmarkt rond het tijdstip van huwelijk en/ of kinderen krijgen en keren
overwegend in deeltijdbanen- op latere leeftijd terug als de gezinsomstandigheden 
bezigheden buitenshuis beter mogelijk maken. 

o De gestegen arbeidsparticipatie zorgt voor een verbeterde fmancieel-economische positie 
voor vrouwen. 

• Door de veranderingen in sterfte- en vruchtbaarheidspatronen is de norm toegenomen tot 
drie-generatiefamilies, oftewel (klein)kinderen, ouders, en grootouders. 

Bijlage 03D: De Levensloopanalyse: Trends in de levensloop van Nederlandse 
(Leef)tijdsgenoten in de twintigste eeuw 

Gebaseerd op: Liefbroer & Dykstra, 2000. 
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Bijlage 03: Categorieën van ouderen, gegroepeerd in: (Leef)Tijdsgenoten en Leefstijlen 
Lee stilen 

S oeiale milieus 
De sociale milieus of leefstijlsegmenten van Motivaction (Spangen berg, Lampert, Moerland, 
Boerboom & Van der Lelij, 2001) gaan uit van waarden en normen van verschillende groepen. Hier 
wordt dus niet gekeken na een overeenkomstige geschiedenis maar naar de specifieke gedragingen, 
attitudes en voorkeuren. De Nederlandse samenleving blijkt te bestaan uit zeven sociale milieus die 
het alledaagse leven op een eigen kenmerkende wijze organiseren (Bijlage 03E). Deze sociale milieus 
zijn niet gedefinieerd op basis van sociale klassen of socio-economische variabelen, maar op basis 
van persoonlijke opvattingen, waarden en normen die aan de levensstijl van mensen ten grondslag 
liggen (Bijlage 03F). 

sociaal
economische 

status 

hogere 
kla:-;:-:e 

-

hogere 
midden

klasse 
-

midden 
midden
kla~se 

-

lagere 

m.iddcn
klasse 

-

lagen.:: 
kJ:l.SS C 

premodern I 
behouden I bezitten 

modern I postmodern ~ 

I I I 
alg.~me~e 

verw ennen zelf-actualisatie mi x van waarden onentahe 

Bijlage 03E: Sociale milieus in de Nederlandse bevolking van 15 tot 80 jaar in 2000, 
verdeeld naar sociaal economische status en algemene oriëntatie 

Gebaseerd op: Spangenberg, Lampert, Moerland, Boerboom & Van der Lelij, 2001. 

Kenmerken van de sociale milieus 
De leefstijl heeft invloed op de wijze waarop nieuwe technologieën geïntegreerd worden . Net als bij 
de koppeling van generaties aan waardeoriëntaties kunnen sociale milieus aan leeftijd gerelateerd 
worden (Penninx, 2004a). Ondanks de grote diversiteit delen de senioren nog steeds een aantal 
overeenkomstige waarden. In het algemeen zijn senioren meer maatschappelijk betrokken, 
milieubewuster, huiselijker, minder hedonistisch en zijn ze meer gericht op gezondheid. In de 
toekomst zullen er verschuivingen optreden in de verdeling van ouderen binnen de sociale milieus. 
Verhoudingsgewijs kunnen steeds minder ouderen gerekend worden tot de traditionele burgerij . 
Meer ouderen gaan tot de moderne burgerij en de postmoderne categorie horen. De waardeoriëntatie 
verschuift daardoor van 'behouden en bezitten', naar respectievelijk 'bezitten en verwennen' en 'zelf
actualisatie '. De toekomstige senioren verlangen naar eigen regie, zijn kritisch ten opzichte van 
woon- en zorgvoorzieningen en zijn gewend zelf te kiezen met wie ze willen omgaan. Voor het 
sociale leven worden buren met gelijksoortige leefstijl en gelijke interesses belangrijker (Bergema, 
Blok & Motivaction, 2000) . 
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Burgerschapstijl 

Op afstand betrokken, geïnformeerd, 
Nier snel geneigd initiatieven te ontplooien, eerder 

conformistisch, 
Gevoelig voor autoriteit 

Betrokken, lokaal georiënteerd, 
Plichtsgetrouw, behoudend, ongerust, 

<-\ fhankelijk, behoefte aan autoriteit 

Ongeïnteresseerd, ruet betrokken, 
<-\fwiJzend ten aanzien van verplichtingen en 

verantwoordelijkheden 

Maarschappelijk en politiek betrokken, 
Geïnteresseerd en geïnformeerd, participerend, 

!\·iet name intellectuele uitdrukkingsvormen 

Maatschappelijk en politiek betrokken, 
Geïnteresseerd en geïnformeerd, 

Coöperatief, maar ook zelf (politiek) actief, 
.-\u ronoom 

Functionele betrokkenheid op grond van egocentrisme, 
Geïnformeerd, gericht op hoofdlijnen, 

Materialistisch, 'wel de lusten, nier de lasten' 

Geïnformeerd, democratisch, 
Hecht aan vrijheid en onafhankelijkheid, 

Betrokken, maar individualistisch, pragmatisch, 
Niet snel op de barricaden: dan eerder conformistisch 

Communicatiestijl 

Voorkeur yoor passieve nieuwsbronnen, 
Vraaggericht, pragmatisch en confornustisch, 

bijvoorbeeld met betrekking tor ICT: 
Men loopt nier voorop, maar ook nier achter 

Gedesoriënteerd door 'information overload', 
Gebrek aan vaardigheden, 

vooral op her gebied van ICT, 
Behoefte aan eenvoud, duidelijkheid 

Vaardig op het gebied van ICT, 
Gericht op vermaak en gemak, 

Nier sterk gemotiveerd en daardoor passief 

Veelzijdig, Actief, 
\' erschiliende nieuws bronnen, 

Sterk vertegenwoordigd op internet, 
zowel informatief, interactief en voor vermaak 

Gericht op inhoud, 
Voornamelijk gedrukte media, 

Vertegenwoordigd op internet, maar niet vooroplopend, 
Ziet voordelen in het interactieve karakter van internet 

Snel en zappend, 
Vooroplopend in ICT-gebruik, 

Vraaggericht, direct, 
Gericht op hoofdliJnen en snelle bevrediging van 

informatiebehoefte 

Zeer vaardig en ervaren op het gebied van ICT, 
V erschiliende nieuws bronnen, flexibel, 

Selectief in informatieverzameling, onafhankelijk 

5 oeia-demografische kenme1ken 

:Middelbare opleiding, 
Inkomen rond modaal, 

leeftiJd gespreid 

Lage tot middelbare opleiding, 
Leeftijd 40+ , 

Laag tot middelhoog mkomen 

Veelal jonger dan 45 jaar, 
Lage tot middelbare opleiding, 

Inkomen rond modaal 

Hoog opgeleid, 
Hogere inkomens, 
Leeftijd gespreid 

Leeftijd gespreid 
(war meer 35-65), 
Hoge opleiding, 

Inkomen gespreid 

Veelal jonger dan 35, 
Opleiding gespreid, 

Relatief meer mannen, 
Inkomen relatief hoog 

Gespreid inkomen, 
Hoge opleiding, 
Leeftijd gespreid 
(wat meer 35-55) 
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Bijlage 03: Categorieën van ouderen, gegroepeerd in: (Leef)Tijdsgenoten en Leefstijlen 
Lee stifen 

Leefstijlcluster 50-p/ussers 
Het woonbelevingsonderzoek van Hagen en Mandemaker (2003) bekeek de woonbeleving van 50-
plussers. Dit resulteerde in zes motivationele profielen betreffende de ouderenhuisvesting. Deze zes 
'leefstijlclusters' onderscheiden zich op een sociologische (individueel versus collectief) en een 
psychologische (vitaliteit versus passiviteit) dimensie (Bijlage 03G) . Naar verwachting stijgt de 
komende jaren de absolute omvang van alle clusters, met uitzondering van de Onafhankelijken; De 
dalende trend onder de 50-plussers zet zich voort onder de 40- tot 50-jarigen. Het cluster 
Samenlevers zal het meest toenemen. Deze groep kan worden beschouwd als exponent van de 
Nederland se burgerlijke cultuur van de tweede helft van de 20" eeuw. Individualisme, 
zelfverwerkelijking, consumentisme en hedonisme zijn hierbij belangrijke componenten (Van 
Overbeek, 2004). 

vitaliteit 
Vitaliteit 

tndivi dualis te 
Controle 

passiviteit 

Hannonie 

n 

ugtreders 

Bescherming 

Bijlage 03G: De sociologische (individueel versus collectief) en psychologische dimensie 
(vitaliteit versus passiviteit) van de leefstijlclusters bij de Nederlandse 50-plussers in 
2002 

Gebaseerd op: Hagen & Mandemaker, 2003. 

Leefstj;klusters en Leeft!Jd 
Dwars door de motivationele profielen van de leefstijlclusters lopen er leeftijdsgebonden thema's : 
• Alleen de 50-59 jarige zijn eventueel belangstellend voor woningen die niet direct zorggerelateerd 

zijn. De post-gezins-, pre-pensioneringsfase zorgt voor heroriëntatie in het wonen en de sociale 
woonomgevtng. 

• Voor 60-69 jarigen is er vooral aandacht voor welzijn. Men is op zoek naar aansluiting bij anderen 
die in eenzelfde situatie verkeren. Het gaat erom een sociaal netwerk te vinden na de gezinsfase 
en het wegvallen van de sociale context van het werk. Dit (nieuwe) sociale netwerk wordt over 
het algemeen direct gekoppeld aan de woning en de woonomgeving. Deze zoektocht is niet van 
toepassing voor de volleelig verankerden. De angst voor verlies van de eigen positie in het sociale 
netwerk draagt er toe bij dat het fysieke ongemak van een minder geschikte woning op de koop 
wordt genomen. 

• Voor mensen van 70 en ouder speelt zorg een grote rol. De gewenste invulling van de zorg 
verschilt hierbij per leefstijlcluster (Hagen & Mandemaker, 2003). 
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Bijlage 03: Categorieën van ouderen, gegroepeerd in: (Leef)Tijdsgenoten en Leefstijlen 
Lee sti!en 

KenJJJerken va11 de leejsti;!clusters 
Elke leefstijlcluster heeft zijn eigen kenmerken (Bijlage 03H). Onder deze kenmerken valt een eigen 
kijk op de gewenste zorgverlening: 

De Ongebondenen vermijden geïnstitutionaliseerd zorgverlening. Zorg dient anoniem en 
onzichtbaar te zijn. Ze wachten zo lang mogelijk om de zorg thuis te ontvangen. Liever gaan ze 
naar de zorg toe (huisarts). 

• De Dynamische Individualisten verlangen eigen controle over de zorgverlening. Ze houden graag 
het heft in eigen hand, ook wanneer het niet meer kan. 
De Onafhankelijken zijn zeer zelfredzaam en bewust van hun ouderdom. Waar nodig wordt hulp 
gezocht en ondersteunen ze elkaar actief. 
De laatste drie clusters (Samenlevers, Verankerden, en Terugtreders) zijn allemaal sociaal of 
groepsgeoriënteerd. Ze helpen elkaar en zijn niet wars van institutionalisering; de zorg is hun 
contact met de buitenwereld, met jongeren. Collectieve maar kleinschalige huisvesting en 
zorgverlening lijken adequate instrumenten (Hagen & Mandemaker, 2003; Van Overbeek, 2004). 

DeS aJJJenlevers (+ + 19%) 
Hebben het accent op het samen dingen doen . Gezelligheid, knusheid en geborgenheid binnen een groep van 

gelijkgestemde leeftijdsgenoten zijn belangrijk. Wanneer dit rype leven niet gerealiseerd kan worden in de huidige 
woonomgeving is er belangstelling voor seniorenwoningen. Deze dienen dan te liggen in een sociaal homogene 

buurt waar senioren onderling voor elkaar zorgen en waar zorgvoorzieningen onder handbereik zijn. 

De Verankerden (+ 19%) 
/\ccentueren meer bet vrijwilligerswerk en het actief (mantel-) zorgen voor elkaar. Deze groep is verankerd in de 

huidige woonomgeving en is dus weinig verhuisgeneigd. Ze houdt vast aan of blijft onderdeel van het sociale 
netwerk waar men is meegegroeid. Om zo lang mogelijk in huis en de buurt te blijven is er behoefte aan specifieke 

voorz1enmgen. Voor de toekomst voorziet men eventueel een woonomgeving met verzorging. Het sociale 
netwerk blijft hierbij de natuurlijke leefomgeving. 

De Onafhankelzïken (- 17%) 
Zijn ryperend alleenstaande vrouwen van 70 en ouder met een flat of appartement en een lager dan modaal 
inkomen . Er is een duidelijke voorkeur voor 'zelfstandigheid' en het wonen in de stad. Er is behoefte aan 

uitgaansvoorzieningen en niet te intensieve sociale contacten. 

De Terugtreders (+ 16%) 
Zijn beduidend passiever dan de vorige twee sociale clusters. Hun leefwereld is, al dan niet bewust, sterk 

ingeperkt. Qua woonvoorkeur zijn er het enkele overeenkomsten met Samenlevers, minus de echter de actieve, 
sociale en gezellige instelling. Kleinschalige woonprojecten, seniorenwoningen en eventueel inwonen bij de 

kinderen hebben de voorkeur. Door de combinatie van verankering en de passieve houding is de mobiliteit van 
deze groep niet groot. 

De Ongebondenen (+ 15%) 
Bestaan voornamelijk uit 50 t/m 59 jarigen. Een gedeelte hiervan is nog maatschappelijk actief. Belangrijk is het 

volop genieten van het leven en het 'tonen' van vitaliteit en prestige. Dit wordt vooral gesymboliseerd door reizen; 
Men wil (nog) wat van de wereld zien. 

De DynaJJJisc/Je Individualisten (+ 13%) 
Zijn carrièremakers in ruste. Ze leiden een teruggetrokken leven en stellen relatief weinig prijs op (sociale) 

participatie . Voor andere woonsituaties hebben ze alleen belangstelling voor degene met recreatieve 
componenten. Belangrijke waarden zijn privacy en rust. 

Bijlage 03H: Kenmerken van de zes leefstijlclusters bij de Nederlandse 50-plusser in 
2002, geordend naar de, procentuele, verdeling en verwachte, absolute, toename 

Gebaseerd op: Hagen & Mandemaker, 2003; Van Overbeek, 2004. 
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Bijlage 04: Positieve en negatieve associaties bij ouderdom, voor verschillende 
leeftijdsgroepen; 20-40 jarigen, 40-60 jarigen en 60-plussers 

20 - 40 jarigen 40 - 60 jarigen 
Positief Positief 

Wijsheid Wijsheid 
Veel tijd Niets meer moeten 

Duidelijkheid Zekerder ziJn 
Geen dilemma's Kan zeggen wat Je wilt 

Het leven is bepaald Respect 
Familie om je heen 65+ kaart 

Mooie herinneringen Meer tijd hebben 
Je hoeft je niet meer te bewijzen Het voor elkaar hebben 

Zelfverzekerdheid 

Negatief 
Kwaaltjes 
Gebreken 

Eenzaamheid 
Angst voor de dood 

Armoede 
Afhankelijkheid 

Zeuren 
Niet zelfstandig kunnen wonen 

Negatief 
Kwetsbaar 

i\fhankelijk 
l'vlinder mobiel 
Ziek worden 

Voor de maatschappij tel je niet meer 
mee 

Eenzaamheid 
Dat je meer kost dan bijdraagt aan de 

maatschappij 
Geen invloed meer hebben om 

veranderingen in de wereld te brengen 

Gebaseerd op: Verzijden & Fransen, 2004. 

60-plussers 
Positief 

Je hebt het rustiger 
Je hoeft niets meer, je kunt doen wat 

je wilt 
l'vlinder verantwoordelijkheid 

Meer vrije tijd 
Meer relativeringsvermogen 

Negatief 
Tijd te kort om te leven 

Verval Lichaam 
Kwaaltjes 

Niet meer meetellen in de 
maatschappij 

Het altijd over vroeger hebben 
Meer met verwerken van verlies te 

maken hebben 
!'vlinder incasseringsvermogen 
Weinig respect van jongeren 

V eraodering van normen en waarden 



Bijlage 05: Kenmerken van de verschillende fasen van de levenslopen van vroeger en nu 

De 3 fasen van de 'oude levenslopen :·de (geslachtsspecifieke) standaardbiografie 
1 e fase - Leren 

Mannen doorliepen gemiddeld een langere leerfase, bereikten hogere kwalificaties dan vrouwen. 
Vrouwen hadden doorgaans een kortere, vooral beroepsgerichte, leerperiode met gemiddeld lage 

kwalificaties. 

2" fase - \V erken (voor mannen) of Zorgen (voor vrouwen) 
t; De hoofdtaak van volwassen mannen - hun tweede fase- richtte zich op betaald werk, die van volwassen 
~ vrouwen op zorg voor partner, kinderen en zo nodig andere familieleden. 
~ Verreweg de meeste vrouwen die trouwden - bijna 90 procent - wijdden zich na een korte periode van 

betaald werken aan huishouding en zorg voor partner en kinderen, respectievelijk anderen. 
( )ngehuwde vrouwen zagen zich veelal geconfronteerd met zorgtaken ten aanzien van hun ouders. 

3e fase - Pensionering en ouderdom 
Mannen g1ngen na de fase van betaalde arbeid- omstreeks de leeftijd van 65 jaar- met pensioen. 

Gehuwde vrouwen g1ngen feitelijk niet met pensioen: ook na het pensioen van hun partner bleven zij 
belast met de verzorgjogstaak 

De 5 fasen van de 'nieuwe levenslopen :· de (gecombineerde) keuzebiografie 
1 e fase - Vroege jeugd 

In de 'eerste fase van de vroege Jeugd' vinden de primaire leerprocessen plaats in een omgeving van 
verzorg1ng en bescherming door volwassenen die daar ook wettelijk verantwoordelijkheid voor dragen. 

2e fase - J oogvolwassenheid 
De tweede fase, de periode van de jongvolwassenheid, is die waarin de identiteitsvorming naar 

volwassenheid plaats vindt Deze fase kenmerkt zich door een snel toenemende zelfstandigheid, niet alleen 
in leer- en opleidingskeuzen, in woon- en leefstijl, in recreatie en in relatievorming. 

3" fase -Consolidatie en 'spitsuur' 
De derde fase, die omstreeks 30 jaar beg1nt, kenmerkt zich door een zekere consolidatie op de 

verschillende domeinen van het leven, op basis van een afgeronde opleiding, de nodige werkervaring, 
zelfkennis en realisme in het eigen ambitieniveau voor werk, zorg, persoonlijkheidsontwikkeling en 

relaties. 
Bij mannen in de derde fase is de oriëntatie op betaald werk in de zin van continue en volledige deelname, 

nog steeds dominant Deze dominantie is wel relatiever geworden: mannen oriënteren zich meer dan 
voorheen ook op zorg voor kinderen, sociale relaties, reflectie en vrijetijdsbesteding. 

Bij vrouwen is, zeker in vergelijking met haar vroegere, eenzijdig op (onbetaald) zorgen gerichte standaard, 
juist sprake van een snelle ontwikkeling naar meer variatie in deze levensfase. Hun oriëntatie op betaalde 
arbeid is inmiddels steeds vanzelfsprekender geworden maar wordt vaak gecombineerd met oriëntatie op 

andere taken en ac tiviteiten. 

4" fase- Actieve ouderdom 
De v1erde fase, die van de actieve ouderdom vanaf circa 60 - 65 jaar to t doorgaans 80 jaar en zelfs ouder, is 

als zelfstandige levensfase een zeer recent verschijnsel. Het is voo.ral de 'gezonde levensverwachting', de 
periode dus waarin ook ouderen hun leven in redelijke gezondheid doorbrengen, die de opkomst van deze 

nieuwe fase verklaart 
In deze vierde fase heeft bij verreweg de meeste vrouwen en mannen de oriëntatie op betaalde arbeid 

definitief plaats gemaakt voor die op andere levenssferen: sociale relaties, vrijetijdsbesteding en in 
toenemende mate ook ondei\vijs, vorming en maatschappelijke participatie. 

5" fase- Intensieve verzorging 
De vijfde levensfase ten slotte, treedt in als mensen geestelijk of fysiek zo sterk aangewezen raken op 

blijvende intensieve zorg van anderen dat hun mogelijkheden om aan andere levenssferen deel te nemen 
minimaal worden. 

De benaming van de fasen voor de 'oude levensloop' is gebaseerd op: RMO, 2002. 
Gebaseerd op: Evenhuis, 2002. 
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Bijlage 06: Verouderingstheorieën: verklaringen en besprekingen van hoe en waarom de 
mens verouderd 

Fysieke verouderingstheorieiin 
Stochastische • theorieën van veroudering (Omgeving gerelateerde verouderingstheorie j 

• 5 lijtage theorie (IVear and te ar) 
Deze theorie oppert dat fysieke achteruitgang geassocieerd is met factoren in de omgeving zoals ziekte of radiatie . 

i. Dit is slechts een gedeeltelijke verklaring van het verouderingsproces. 

• 5 omatzsche mutatie theone 
Deze theone oppert dat genetische mutaties, veroorzaakt door blootstelling aan alledaagse radiatie, uiteindelijk zorgt voor 
functieverlies, met dood tot gevolg 

o Er bestaat geen experimenteel onderzoek dat door radiatie veroorzaakte verkoning van het leven relateert aan 
veroudering 

Biologische verouderingstheorieèn 
(Intrinsieke c & Omgeving gerelateerde verouderingstheorie) 

• De catastrofale Jouten theorie 
Deze theorie oppert dat veroudering wordt veroorzaakt door fouten in DNA transcriptie of RNA vertaling. 

o Alhoewel data suggereert dat oudere organismen inderdaad gewijzigde proteïnes hebben, verklaard deze theorie de 
meeste veranderingen die met veroudering gepaard gaan niet. ' 

Evolutionaire- genetische theorieën van veroudering d (Intrinsieke verouderingstheorie) 
• Zwakke schakel1 / Hormonale theorie 
Deze theorie oppert dat bij veroudering een specifieke ~'siologische systeem (meestal het hormonale- of het 
immuunsysteem) bijzonder kwetsbaar is (vermoedelijk gedurende enttopische processen)." Falen van de zwakke 
systemen versnelt het disfunctioneren van het hele organisme. 

o Er is weinig bewijs dat falen van deze twee systemen direct bijdraagt aan ouderdom gerelateerde ziekten of 
mortaliteit. In feite, wijzen recente studies erop dat hormonale overactiviteit, in plaats van stilstand, bepaalde 
aspecten van de veroudering reguleert. 

• Vrije-radicalentheorie (Loose cannon theory 0 
Deze theorie oppert dat cellen ouder worden als gevolg van de toenemende beschadiging die ze ondervinden door 
chemische reacties die plaatsvinden binnen de cellen. Tijdens deze opeenvolging van chemische reacties komen er 
gifstoffen vrij, vrije radicalen genaamd. Deze vrije radicalen leiden uiteindelijk tot beschadiging van de cellen en tot 
veroudering van de mens. 

o Er is veel bewijs dat naarmate iemand ouder wordt, neemt de beschadiging steeds meer toe, totdat veel cellen niet 
meer normaal kunnen functioneren of zijn afgestorven.~ 

• 5 nelheid van leven theon·e J 

Deze theorie oppert dat de snellere metabolische processen die bij kleine zoogdieren vaker vertonen ervoor zorgt dat 
deze eerder sterven dan grote zoogdieren. 

o Studies van de metabolische snelheid laten een grote variatie zien bij de correlatie tussen formaat en 
levensverwachting. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van deze theorie. 

• Geprogrammeerde veroudering theorie! (Master doek theory) g 

Deze theorie oppert dat de snelheid waa rmee een organisme veroudert, wordt bepaald door zijn genen. Dankzij deze 
'geprogrammeerde veroudering' wordt een soort in stand gehouden. Oudere individuen van de soort sterven met zodanig 
tempo dat er plaats wordt gemaakt voor de jongere. 

o Deze theorie wordt tegenwoordig minder geloofwaardig geacht. 

.a) Stochastisch: Een willekeurige verandering dat wordt veroorzaakt door, externe, omgevingsvariabelen . 

. b) Bij omgeving gerelateerde verouder.ingstheorieën bevindt de oorzaak van de veroudering zich buiten het lichaam 

.c) Bij intrinsieke verouderingstheorieën is de oorzaak van de veroudering binnen het lichaam te vinden . 

. d) Evolutionaire- genetische theorieën van veroudering: Intrinsieke theorieën waarbij interne fysiologische processen 
verantwoordelijk worden gehouden voor veroudering. 
Developmental-genetic theories: Intrinsic views that hold internal physical processes are responsible for aging . 
. e) De entropie van een systeem kan als maatstaf beschouwd worden voor de ongeordendheidin dat systeem (Van Dale, 
2003) . 
. f) Gebaseerd op: Be ers, J ones, Berkwits, Ka plan & Porter, 2006 . 
. g) Gebaseerd op: Berkow, 1997. 

Gebaseerd op: Thorson, 2000. 
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Bijlage 07: Invulling van de termen van 'the Disablement Process' met behulp van het ICF, 
Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (t• niveau) 

Functies" 
Bl Mentale functies 
B2 Sensorische functies en pijn 
B3 Stem en spraak 
B4 Functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel 
BS Functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel 
B6 Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies 
B7 Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies 
B8 Functies van huid en verwante structuren 

Anatomüche eigenschappen" 
Sl Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel 
S2 "-\natomische eigenschappen van oog, oor en vetwante structuren 
S3 "-\natomische eigenschappen van structuren betrokken bij stem en spraak 
S4 .-\natomische eigenschappen van hart en bloedvatenstelsel, afweersysteem en ademhalingsstelsel 
SS .-\natomische eigenschappen van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel 
S6 Anatomische eigenschappen van urogenitaal stelsel 
S7 .-\natomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging 
SS .-\natomische eigenschappen van huid en verwante structuren 

Actil;iteiten en participatie ' 
D 1 Leren en toepassen van kennis 
02 Algemene taken en eisen 
03 Communicatie 
04 Mobiliteit 
OS Zelfverzorging 
06 Huishouden 
07 Tussenmenselijke interacties en relaties 
08 BelangriJke levensgebieden 
09 !VIaatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven 

Externe jactoren " 
(De factoren kunnen individueel' o[sociaalf z!jn.) 

El Producten en technologie 
E2 Natuurlijke omgeving en door de mens aangebrachte veranderingen daarin 
E3 Ondersteuning en relaties 
E4 Attitudes 
ES Diensten, systemen en beleid 

Persoonlijke factoren g 
Niet verder uitgewerkt h 

.a) Functies: Fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme . 

. b) Anatomische eigenschappen: positie, aanwezigheid, vorm en continuiteit van onderdelen van het menselijk lichaam. 
Onderdelen van het menselijk organisme: lichaamsdelen, orgaanstelsels, organen en onderdelen van organen . 
. c) .-\ctiviteiten: onderdelen van iemands handelen. Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven . 
. d) Externe factoren : iemands fysieke en sociale omgeving . 
. e) Individuele externe factoren: in de onmiddellijke omgeving van het individu, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
plaatsen zoals de woning, de werkplek en de school. Dit niveau omvat de fysieke en materiële kenmerken van de omgeving 
waarmee het individu te maken heeft, alsmede het rechtstreekse persoonlijke contact met ande.ren zoals familieleden, 
kennissen, collega's / klasgenoten/ buren/ medebewoners, en onbekenden . 
. f) Sociale externe factoren: formele en informele sociale verbanden in de gemeenschap of naaste omgeving die individuen in 
die omgeving beïnvloeden. Di.t niveau omvat organisaties en instellingen op het gebied van de werkomgeving, 
buurtactiviteiten, communicatie en transport, overheidsdiensten en informele sociale netwerken. Het omvat zowel wetten, 
regelingen en formele regels als informele regels, houdingen en ideologieën . 
. g) Persoonlijke factoren : iemands individuele achtergrond. De persoonlijke factoren bestaan uit kenmerken van het individu 
die geen deel uitmaken van de functionele gezondheidstoestand. Ze kunnen alle, of elk afzonderlijk, een rol spelen bij het 
krijgen van functioneringsproblemen, op elk niveau . 
. h) Persoonlijk factoren omvatten o.a.: leeftijd, ras, geslacht, opleiding, ervaringen, persoonlijkheid en karakter, 
bekwaamheden, andere aandoeningen, lichamelijke conditie in het algemeen, levensstijl, levensgewoonten, opvoeding, 
redzaamheid, sociale achtergrond, beroep en ervaringen uit het heden en verleden. 

Gebaseerd op: RIVM-WHO-FIC Collaborating Centre, 2002. 
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Bijlage 08: Invloedrijke externe en persoonlijke factoren bij het ontstaan van 
participatieproblemen, aan de hand van 'The Disablement Process' 

Omgevingsfactoren (Externe factoren) 
Medische behandeling en revalidatie 

Ondersteuning bij een aantal activiteiten 
Hulpmiddelen 

Zorgvoorzieningen 
Aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving (bv. woning of openbaar vervoer) 

Persoonsgebonden factoren (Persoonlijke factoren) 
Leeftijd 
Geslacht 
Etniciteit 

Opleidingsniveau 
Lichamelijke conditie 

Psychische kenmerken 
Persoonlijkheid 

Stemming 
'Coping' mechanismen 

Psychosociale kenmerken 
Levensgeschiedenis 

Levensstijl 
Sociale achtergrond 

Beroep 
Ervaringen (uit het heden en verleden) 
Aanwezigheid van partner of kinderen 

Sociale steun vanuit de omgeving of vanuit een specifieke levensopvatting of geloof 

Gebaseerd op: Gezondheidsraad, 2005. 
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Bijlage 09: Type beperkingen bij Nederlanders van 16 jaar en ouder in 1995, naar 
leeftijdscategorie: 16-54 jaar, 55-74-jaar en> 74 jaar en chronische ziekte (In Odds Ratios) a 

Leeftijdscategorie 

16-54 jaar 

55-74 jaar 

> 74 jaar 

Chronische ziekten 

/\stma 

Hartkwaal/ hartinfarct 

Beroerte 

Maag/darmstoorrussen 
Ziekten aan gal of lever 

Nierstenen of nierziekte 

Suikerziekte 

Rugaandoening/ hernia 

Gewrichtsslijtage 

Gewrichtsontsteking 

Epilepsie 

Kanker 

Zintuiglijke beperkingen Motorische beperkingen 

Zien 

3,13 

8,04 

2-,19 
0,10 
0,95 
1,37 

1,00 
1,80 

1,86 
1,38 

1,63 

Horen 

3,10 

11,29 

0,99 
1,10 
0,60 

1,24 
1,20 
0,98 

0,95 

Arm/ hand Zitten en Persoonlijke Huishoudelijke 
Lopen 

-functie staan 

1,18 

2,27 

1,56 
0,85 
1,44 
1,20 
1,40 

0,77 
1,72 

1,58 

3,28 

2,31 
0,58 
0,70 

1,68 

2,69 
1,58 

2,69 

2,15 
8,73 

2,29 

3,00 

verzorgzng 

1,96 

4,67 

1,37 
1,59 

- • •• ~ < 

activiteiten 

1,44 

5,33 

1,22 

2,80 
J' ' ~~ ' '• ~ I I ' I ' -

3,00 
1,26 
1,43 

2,99 
0,88 
3,58 

2,55 
0,84 
1,44 

3,26 
0,98 
2,70. 

2,88 
0,77 
0,97 

2,07 
4,24 
4,02 
,3,32 
0,64 

Toelichting bijlage: Alle significante verschillen zijn voor de duidelijkheid vetgedrukt en ingekleurd. De twee meest 
bepalende chronische ziekten per beperking hebben een andere kleur gekregen . 
. a) Odds ratios ziJn getallen die de kansverhouding tussen de desbetreffende categorie en de referentiecategorie aangeven. Een 
odds ratio groter dan 1 wijst op een grotere kans op lichamelijke beperkingen dan de referentiecategorie, een odds ratio kleiner 
dan 1 duidt op een lagere kans. Bij de chronische ziekten is het niet hebben van de ziekte steeds de referentiecategorie 

Gebaseerd op: De I<Jerk, 2000. 
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Bijlage 10: Puntprevalentie en jaarincidentie (absoluut) van veel voorkomende ziekten" in 
Nederland 2000, naar geslacht en bij ouderen: 65-74 jaar en 75-Elussers 

Prevalentie** Incidentie*** 
Mannen Vrouwen Vrouwen 

Ziekte/ aandoening 65-74 
Infectieziekten maagdarmkanaal b b 
Maagkanker 1.400 1.700 690 2.000 
Dikke darm- en endeldarmkanker 10 200 12.400 8.300 16.400 1.500 1.200 
Longkanker 5.800 4.900 1100 910 1.900 720 
Huidkanker c 5.700 9.100 4.100 7.700 1.000 440 
Borstkanker 27.300 30.500 2.000 2.300 
Prostaatkanker 13.300 19.300 2800 2.600 
Non-Hodgkin lymfomen 1300 1.500 290 250 250 360 
Diabetes mellitus 55.300 45.200 6600 4.700 7.700 8600 
Dementie d 4.100 15.900 1.200 4.400 1.400 9.500 
Schizofrenie 840 150 1.400 570 20 20 270 160 
Depressie 10.000 8.300 26.300 30.100 4.100 2.900 7.700 9.600 
Angststoornissen 2.800 1.700 7.000 6.900 1.400 700 2100 1.200 
Afhankelijkheid van alcohol 
Ziekte van Parkinson 3.800 6.800 3.600 8.600 410 930 590 1.100 
Multiple sclerose 770 160 990 430 0 0 0 0 
Epilepsie 3.000 3.200 3.000 2.700 600 460 320 530 

Gezichtstoornissen 
- maculadegeneratie 2.800 6.900 4.900 17.100 140 820 430 1.400 
- diabetische retinopathie 6.400 6.000 6.900 21200 960 470 1.200 890 
-glaucoom 11700 12.800 13.400 1.100 1.200 1.800 1.600 
- staar I. 7.200 10.200 12.700 21.000 

Lawaai- en ouderdomsslechthorendheid 7.400 7.300 5.400 12500 
Coronaire hartziekten " 10.000 10.800 14.200 
Hartfalen 42.900 10.900 17.800 
Beroerte 36.20()c 52.800 6.700 11.300 
Aneurysma van de buikaorta b b 570 
Verkoudheid b b 
Ontsteking neusbijholten b b 9.000 
Ontsteking amandelen b b 1.000 1.500 
Longontsteking b b 
Acute bronchi(oli)tis b b b 
Influenza b b b 
Astma 15.400 10.600 770 2.900 
COPDr 37.500 40.200 6.100 4.700 4.000 4.000 
Zweren maag en twaalfvingerige darm 4.900 6.000 1.600 1.600 1.200 2.200 
Inflanunatoire darmziekten 230 460 470 100 40 20 
Acute urineweginfecties b b b 13.000 
Constitutioneel eczeem 3.200 5.900 950 2.100 1.300 
Contacteczeem 23.300 40.500 11.500 24.000 20.400 
Decubitus b b 690 230 410 
Reumatoïde artritis 6.200 21 900 2.600 
Artrose g 

Nek- en rugklachten 
Osteoporose 
Heupfractuur 9.400 
Verkeersongevallen 5.100 
Privé-ongevallen 

Suïcide~eos!nsen~ h 

Toelichting bijlage: De vijf meest voorkomende ziekten per categorie zijn voor een snel overzicht ingeklemd . 
. a) alle in Volksgezondheid Toekomst Verkenningen geselecteerde ziekten en aandoeningen, die relevant zijn voor ouderen . 
. b) kortdurende aandoeningen en acute letsels, waa1voor geen prevalentiecijfers zijn te geven . 
. c) melanoom, pleiveiselcelcarcinoom en basaalcelcarcinoom . 
. d) hierbij moeten worden opgeteld circa 23.000 personen met dementie in verpleeghuizen (peildatum 30-9-1999) 
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.e) doorgemaakt hartinfarct en angina pectoris . 

. f) Chronic Obstructive Pulmonary Disease: chronische bronchitis en emfyseem . 

. g) alleen artrose van de ledematen; nek- en rugartrose vallen onder nek- en rugklachten . 

. h) silicide en medisch behandelde suïcidepogingen. 
*) Gegevens z1jn gebaseerd op basis van zorgregistraties en gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2000; 
afgerond op 100-tallen (<1000, dan afgerond op 10-tallen) (Bronnen: zie nationaalkompas.nl). 
**) Prevalentie is het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (puntprevalentie) of in 

een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periodeprevalentie), absoluut of relatief (RlVM, 2005). 
***) Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, 

absoluut of relatief (RIVM, 2005). 
Gebaseerd op: Van den BergJeths, 2004. 

Bijlage 11: Prevalentie van tien (clusters van) ziekten in 2000 en 2020, bij doortrekken van de 
trend in de prevalentie uit het verleden, en de schatting van het aantal patiënten in 2000 en 
2020 voor de bevolking van 65 jaar en ouder * 

2000 2020 

Prevalentie per 
Absoluut Verandering van Absoluut aantal 

aantal patiiinten prevalentie per patzinten van 65 
1.000 personen van 

van 65 jaar en 1.000 personen van jaar en ouder door 
Ziekte/ aandoening 

65 jaar en ouder 
ouder'' 65 za ar en ouder" trend/ demografj_e 

Kanker 42 91.000 geen trend 137.000 
Diabetes mellitus 98 211.000 +23 386.000 
Psychische aandoeningen h 93 200.000 trend onbekend 288.000 
Dementie 94 203.000 ( trend onbekend 281.000 d 

Beroerte 59 127.000 +9 217.000 
Overige ziekten v/ h zenuwstelsel' 21 45.000 -5 51.000 
Hartziekten r 140 301.000 +16 497.000 
.-\stma/COPD 125 268.000 +37 515.000 
Ziekten v/h bewegingsapparaat g 423 911.000 +6 1.331.000 
Ernstige gevolgen ongeval 29 62.000 +6 107.000 

Toelichting bijlage: De voor 'Aging-in-Place' relevante ziekten zijn grijs gekleurd, bovendien zijn de corresponderende 
verandering van prevalentie per 1.000 personen van 65 jaar en ouder vetgemaakt . 
. a) berekend op basis van leeftijd en geslachtspecifieke prevalentiecijfers 
.b) overspannen, depressie, nervositeit 
.c) inclusief 30.300 verpleeghuispatiënten met dementie (peildatum 1-1-2000) 
.d) aanname 39% toename vanwege ontbreken leeftijdspecifieke cijfers 
.e) o.a. multiple sclerose en ziekte van Parkinson 
.f) gevolgen van hartinfarct, angina pectoris, hartfalen, vernauwing bloedvaten in buik en benen 
.g) artrose van heupen of knieën, chronische gewrichtsontsteking, ernstige of hardnekkige aandoening van rug, nek, 
elleboog, pols en hand 
• Bronnen origineel: SCP, RIVM-VTV, NKR; CMR-N, LMR, CBS-bevolkingsprognose 2002. 

Gebaseerd op: Gezondheidsraad, 2005. 
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Aging-in-Place 
Een ontwerp vooa: cbuie 

Bijlage 12: Gerapporteerde chronische aandoeningen per herkomstgroep bij SS-plussers in 
2003, aan de hand van de etnische groepen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, 
Molukkers, en Autochtonen 

Turken 
Marok- Surina- Anti/- Moluk- Au toch-
kanen mers lianen kers tonen 

Heeft suikerziekte 28 31 28 22 .20 10 

Heeft ooit gehad: 
Beroerte, hersenbloeding of herseninfarct 12 5 11 6 9 9 
Kanker 6 3 8 2 4 11 

Heeft afgelopen jaar last gehad van: 
Ernstige hartaandoening 21 9 13 5 9 10 
Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijoen 44 51 21 13 10 10 
Hoge bloeddruk 50 41 -· 42 37 . 30 29 
Astma, chronische bronchitis of cara 29 13 8 5 15 14 
Ernstige/hardnekkige darmstoornissen 21 23 10 6 5 9 
Ernstige/hardnekkige aandoeningen aan de rug (incl. hernia) 45 34 30 19 10 21 
Gewrichtsproblemen 56 52 43 33 25 34 
Andere lansdurise ziekte of aandoenins 36 26 20 14 15 18 

Toelichting bijlage: Significant verschil met autochtonen is vetgedrukt en grijs gekleurd. 
* Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht 

Gebaseerd op: Schellingerhout, 2004b. 

Bijlage 13: Top 10 van ziekten met het grootste verlies aan DALY's" in Nederland in 2003 

Coronaire hartziekten 
Angststoornissen 
Beroerte 
Depressie en dysthyrnie 
COPD 
Diabetes mellitus 
Longkanker 
Alcoholafhankelijkheid 
Artrose 
Dementie 

Verloren levensjaren Ziektejaar-equivalenten DALY's DALY's 
(%van selectie) (%van selectie) (% van selectie) (%van totaa~ b 

15,6 9,4 11,6 7,6 
0,0 12,3 7,9 5,1 

9,6 6,4 

0,0 9,3 

5,4 4,8 

3,6 5,7 

12,1 0,4 

1,7 5,2 

0,0 5,9 

3,8 3,3 

7,5 '-4,9 
5,9 3,9 

5,0 

4,9 

4,6 

3,9 

3,8 

3,5 

3,2 

3,2 
3,0 

2,5 

2,5 

2,3 

Toelichting bijlage: De voor 'Agiog-io-Place' relevante ziekten zijn grijs gekleurd, bovendien zijn de corresponderende 
percentages van de DALY's als percentage van het totaal vetgemaakt 

.a) Het aantal DAL Y's (Disability Adjusted Life-Years) is het aantal gezonde leveosjaren dat een populatie verliest 
door ziekten . 
. b) De Top 10 van ziekten is verantwoordelijk voor ongeveer 65% van de totale ziektelast. 
Gebaseerd op: RIVM, 2005. 



Bijlagen 

Bijlage 14: Waarschijnlijkheidsverwachtingen en gezondheidsaspecten van de zes 
ge zon dh . d fi I d N d I d 65 I . 1993 * ei spro Ie en voor e e er an se -plusser m 

Gezondheidsprofielen 
I IJ JIJ IV V VI 

CARA '01JCrige' 
Cognitieve 

Ernstige Hart- et/ 
en/ of chronische gewrichts- vaatziekten Gezond 

freq. kanker :rjekten 
stoornissen 

klachten en/ of diabetes 
Populatie frequentie (n=214D 11,2% 10,5% 12,0% 15,1% 17,7% 33,5% 

Zelfrapportage test fysieke 0 0.47 1 I 0.41 1 
mogelijkheden " 1 0.22 0.18 1 0.02 0.17 

2 0.15 0.81 037 
3 0.14 0.61 I 0.42 

Test dagelijkse handelingen 0 0.37 0.41 0.44 0.45 0.09 I 0.15 0.56 
(Vest) h 1 0.59 0.59 0.55 0.49 0.78 0.85 0.44 

2 004 0.05 0.13 

MMSE' 0 0 85 1 1 0.68 0.67 0.79 1 
1 0.15 0.32 0.33 0.21 

CES-D d 0 0.82 0.66 0.96 0.86 0.33 I 0.72 0.80 
1 0.16 0.34 0.04 0.14 0.67 0.28 0.20 

Zien 0 0.87 1 1 1 1 0.42 1 
1 0.13 0.58 

Horen 0 0.87 0.93 0.94 1 0.62 ' 0.85 0.95 
1 0.10 0.07 0.06 0.38 I 0.15 I 0.05 

Chronische longziekten N 0.86 0.33 1 1 1 I 1 1 
(COPD)c y 0.13 0.67 

Meclische Behandeling N 0.90 0.50 1 1 1 1 1 
(COPD) y 0.10 0.50 

Hartziekten N 0.77 1 1 1 1 0.81 
y 0.23 1 0.19 

Medische Behandeling N 0.79 1 1 1 1 1 
(Hartziekten) y 0.20 1 

Perifeer vaatlijden N 0.88 1 1 1 1 0.39 1 
y 0.11 0.61 

Meclische Behandeling N 0.92 1 1 1 1 0.67 1 
(Perifeer vaatlijden) Y 0.08 0.33 

Diabetes N 0.89 1 1 1 1 0.50 1 
y 0.10 0.50 

Medische Behandeling N 0.91 1 1 1 1 0.60 1 
(Diabetes) y 0.09 0.40 

Beroerte N 0.92 1 1 1 1 0.67 1 
y 0.07 0.33 

tvledische Behandeling N 0.95 1 1 1 1 0.74 1 
(Beroerte) y 0.05 0.26 

Artritis en A.rtrose N 063 053 0.72 0.64 0.64 1 
y 0.37 0.47 028 0.36 1 0.36 

l'vledische Behandeling N 0.83 1 1 1 0.06 1 1 
(Artritis en Artrose) Y 0.16 0.94 

Kanker N 0.88 038 1 1 1 1 I 1 
y 0.11 062 

Medische Behandeling N 0.93 065 1 1 1 1 1 
(Kanker) y 0.07 035 ~ 

'Overige chronische N 0.65 1 1 1 1 
ziekten' y 0.34 1 1 

Toelichting btjlage: De voor' Agtng-tn-Place' relevante gezondhetdsprofielts voor de dLUdelijkhetd tngekleurd. 
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Aging-in-PJace 
Een ontwerJ? voor thuis verot.J.deten m~.-.;.c~o•.tO:J; 

*) 6 gezondheidsprofielen geïdentificeerd met 21 smeungen (n = 
2141), met behulp van een 'Grade of Memhership Analysis' op de eerste golfvan de USA data . 
. a) Bij de zelfrapportage test fysieke mogelijkheden is gevraagd of de respondent: een trap met 15 treden op- en af kan lopen 
zonder onderweg te hoeven stoppen, gebruik kan maken van privé of openbaar vervoer, en of de eigen teennagels geknipt 
kunnen worden. De score is 0 als alle activiteiten zonder problemen kunnen worden uitgevoerd , en loopt op tot 3 als alle 
activiteiten moeilijkheden geven . 
. b) Bij de test dagelijkse handelingen werd iedere respondent getimed bij het aan- en uittrekken van een vest. De score is 2 
als deze handeling niet gedaan kan worden. De score is 1 indien de handeling wellukte maar meer tijd kost dan het mediaan . 
. c) tvllviSE = Minimal Mental State Examination. De MMSEis een veelgebruikte methode om de cognitieve status van 
mensen vast te stellen. De totale score is lager als er meer cognitieve beperkingen zijn. Gewoonlijk wordt een score van 
23/24 gebruikt als indicator voor cognitief beperkt . 
. d) CES-D = Centre for Epidemiologie Studies-Depression. De CES-D wordt gebruikt om de emotionele functioneren van 
de ouderen te meten. De totale score varieert van 0 tot 60 en individuen met een score boven de 16 worden als depressief 
gezien . 
. e) COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease, verzamelnaam voor chronische, irreversibele, (i.t.t. astma) diffuse 

vernauwingen van de luchtwegen (o.a. chronische bronchitis, chronische bronchiolitis en emfyseem) 0 ochems, J oosten, 
Deen, 2000). 
Gebaseerd op: Portrait, Lindeboom & Deeg, 1999. 

Bijlage 15: Vijfbelangrijke type van ontkenning van ziekte (Weinstein & Kahn, 1955) 
1. Complete ontkenning van de ziekte 

2. Ontkenning van belangrijke handicap 
(nadruk op de minst beangstigende aspecten van de ziekte) 

3. Minimalisering van de ziekte 

4. Projectie van eigendom van de ziekte 

5. Tijdelijke verdringing 

Gebaseerd op: Bell, Bel! & Lewis, 1973. 

Bijlage 16: Karakteristieke inadequate reacties gerelateerd aan de angst en mogelijke 
afhankelijkheid bij ziekte 

De Kinderlijke reactie 
De patiënt is te angstig gezien de realistische gevaren 

De Passieve reactie 
De patiënt wil eigenlijk verlenging van de ziekte om zo de afhankelijkheidsbehoeften te legitimeren 

De Vijandige reactie 
De patiënt is extreme kritisch: de natuurlijke, aan ziekte gerelateerde, angst wordt zo niet op de 

normale manier behandeld 

De Controlerende reactie 
De patiënt probeert om te gaan met de eigen afhankelijkheidsbehoeften door ontkenning en het 

onmisbaar maken voor anderen 

De S uperzelfttandige reactie 
De patiënt wordt sterk en besluievaardig om gevoelens van zwakte of afhankelijkheid te 

overkomen: De patiënt neigt de ziekte te ontkennen en optredende beperkingen te tarten 

Gebaseerd op: Bel!, Bel! & Lewis, 1973. 



Bijlagen 

Bijlage 17: Controle: Kenmerken en belangrijke theorieën bij het beheersen van de realiteit 

Het menselijk bestaan is doordrongen van het najagen van controle over het eigen leven, aangezien 
controle ontelbare persoonlijke en sociale voordelen verschaft. Controle refereert aan de capaciteit 
om de realiteit te beheersen . Deze beheersing kan zowel slaan op de mogelijkheid een situatie te 
veranderen of op de mogelijkheid veranderingen tegen te houden. Als de verandering te maken heeft 
met een stressvolle situatie wordt er wel over aanpassing of 'Coping' gesproken. 'Coping' is 
gedefinieerd als het aanpassings- en probleemoplossend vermogen waarmee de persoon tracht aan de 
eisen en taken van het leven te voldoen. 

Wanneer men geen controle heeft over zaken die het leven negatief beïnvloeden, leidt dit tot 
bezorgdheid, apathie of wanhoop (Bandura, 1997) . Voor een beter begrip van de invloed van 
controle is het handig een onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve controle. De 
objectieve controle is de controle die men daadwerkelijk heeft, terwijl de subjectieve controle de 
waargenomen of gevoelde controle beschrijft. De mate van subjectieve controle beïnvloedt de 
manier hoe mensen de situatie inschatten. Bij een hoog gevoel van controle zien mensen een situatie 
eerder als uitdagend dan als een bedreiging. Wanneer een situatie als uitdagend beoordeeld wordt, 
kunnen mensen beter functioneren. Ze hebben namelijk meer zelfvertrouwen en zijn beter in staat de 
aanwezige mogelijkheden te gebruiken (Lazarus & Folkman, 1984). Het gevoel van controle is een 
gedegen voorspeller van fysiek en mentaal welzijn en heeft gedurende het hele leven een algemeen 
positief effect (Skinner, 1996) . Zo is het gevoel controle te hebben over een omgeving positief 
gerelateerd aan de mate van tevredenheid over die omgeving (Lowenthall, 1977) . Een gevoel van 
controle wordt geassocieerd met zelfachting (Taylor, 1986; Taylor & Brown, 1988) en kan helpen als 
voedingsbodem voor preventieve en genezende veranderingen in de leefstijl (Betrand & Lachman, 
2003) . Een gevoel van onvermogen controle uit te kunnen oefenen kan leiden tot een vermindering 
in aanpassingsvermogen, activiteit en fysieke gezondheid bij ouderen (Parmelee & Lawton, 1990). Dit 
wordt gevonden bij ouderen die zelfstandig wonen (Mancini, 1980), die wonen in verzorgingshuizen 
(Parmelee, 1982; Ziegier & Reid, 1983) en die de overgang van zelfstandig naar geïnstitutionaliseerd 
wonen maken (Arling, Harkins & Capitman, 1986). 

'Controle' en 'Aoino-in-P/ace' 
Bij ontwerp en inrichting van de omgeving moet geprobeerd worden de controle voor alle gebruikers 
zo hoog mogelijk te maken. Hiervoor zijn minimaal beslissingsbevoegdheid, keuzemogelijkheden en 
kennis nodig. De symboliek en uitstraling van de omgeving kunnen hierin een belangrijke bijdrage 
leveren. De omgeving kan negatieve emoties, zoals frustratie, angst, depressie of verwarring, 
veroorzaken maar ook verminderen. Aan de andere kant, kan de omgeving ingezet worden om 
gezondheid bevorderend gedrag mogelijk te maken en te bekrachtigen. De omgeving kan langs deze 
wegen onomkeerbare ziekteprocessen vertragen of draaglijker maken, herstelprocessen versnellen, 
chronische en/ of acute gezondheidsproblemen voorkomen, en zelfs gezondheid en welzijn 
bevorderen (Slangen-De Kort, 2002) . Dit maakt de mogelijkheid controle uit te oefenen op de 
omgeving uitermate belangrijk voor 'Aging-in-Place'. 

Onderomkling van controle 
Het proces van controle bevat drie verschillende onderdelen: 
1. 'Agent' (Controleur), beschrijft de persoon of groep die de controle uitoefent. 
2. 'Means' (Middel) staat voor de manier waarop de controle uitgeoefend wordt. 
3. 'Ends', (Doel) ten slotte, refereert naar de gewenste en ongewenste uikomsten waarover controle 

uitgeoefend wordt (Skinner, 1996). 

111 



112 

A.ging-in-Place 
Een onQverp voor thuis 'Verouderen ~et 

Bijlage 17: Controle: Kenmerken en belangrijke theorieën bij het beheersen van de realiteit 

Agent (Controleur van de mntrole) 
Voor 'Agent' geldt dat de controle zowel zelf ('Direct personal con trol') of via derden ('Proxy 
control') verkregen kan worden. Gebrek aan controle kan veroorzaakt worden door persoonlijke 
onbekwaamheid of door sociale factoren. Deze twee oorzaken hebben verschillende effecten op de 
motivatie, emotie en gedrag van de 'Agent' (Bandura, 1997). 

Means (Middel waarop de controle wordt uitgevoerd) 
De 'Means', of middelen, om controle uit te oefenen zijn zeer divers. Deze middelen worden 
gebruikt om discrepanties tussen de gewenste en de werkelijke situatie te minimaliseren . \'Vanneer er 
een verschil is tussen de gewenste en de werkelijke situatie, zijn er 'Coping-' of 
aanpassingsmechanismen noclig om deze kloof te dichten. De mogelijke mechanismen vallen allemaal 
binnen twee uitersten: er wordt gefocust op het optredende probleem of op de daarbij 
corresponderende emoties (Bijlage 17 A). Hierbij sluiten de twee uitersten elkaar niet per definitie uit. 
Om controle te behouden wordt vaak een combinatie van deze uitersten als aanpassingsmechanisme 
gekozen (Slangen-De Kort, 1999) . 

Algemeen f- Categorisering ~ Gedetailleerd Focus 
Veranderen van de Actief aanpassen van Veranderen van het huis Zuiver probleem 

-····-----·-··---····· ··-·····~---··-·-···-····· 

fysieke omgeving de fysieke omgeving Gebruik van hulpinstrumenten gericht 
Aanpassen van de Formele hulp f'()~~~le _~()~g[ tafeltje-dek~je ...................... 

sociale omgeving Betaalde thuiszorg 

! Informele hulp Hulp van kinderen of vrienden 
Persoonlijke Bijstellen eigen gedrag _!:I_I}I~~.P~_rtner 
verandering of dat van de partner Gedrag aanpassen 

~ . 

Mentale adaptatie ~Q.~~~().Pl():!:!!_t:~_g, probleem blijft Z1tiver 
Gedrag opgeven en;otionee(ge1icht 

Bijlage 17 A: Aanpassingsmechanismen naar detailniveau en focus 
Gebaseerd op: Slangen-De Kort, 1999. 

De mentale adaptatie aan de bestaande realiteit bevat twee onderdelen. Ten eerste het opheffen van 
de discrepantie tussen de realiteit en de daarvan afwijkende persoonlijke overtuigingen (cognitieve 
incongruentie) . Ten tweede het verminderen van de stress die deze discrepantie oplevert (Bijlage 
17B). 

Mentaal opheffen van de discrepantie tussen de bestaande en de persoonlijke realiteit " 
o Assimilatie: mensen interpreteren de realiteit overeenkomstig hun bestaande overtuigingen 
o Accommodatie: mensen veranderen hun overtuigingen overeenkomstig de bestaande realiteit 

Verminderen van stress over de bestaande realiteit b 

o Inperken ambities 
o Verlagen van verwachtingen 
o Positivisme: het beste maken van de bestaande realiteit door er iets positiefs in te zien 
o Positieve sociale vergelijking: de eigen problemen gunstig vergelijken met die van anderen 
o Positieve tijdelijke vergelijking: de huidige omstandigheden zien als verbetering van vroeger of als 

voorbode van een betere toekomst 
o Prioriteiten herorganiseren 
o Optimisme over de eigen toekomst 

Bijlage 17B: Twee onderdelen van de mentale adaptatie aan de bestaande realiteit 
.a) Piaget's 'theory of cognitive development' onderscheidt twee manieren om cognitieve incongruentie op te lossen 
(Piaget, 1970) . 
. b) Pearlin & Schooler's cognitieve strategieën om stress te verminderen (Pearlin & Schooier, 1978). 

Gebaseerd op: Bandura, 1997. 
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Bijlage 17: Controle: Kenmerken en belangrijke theorieën bij het beheersen van de realiteit 

De zelfstandigheid van een persoon hangt af van de mate waarin de discrepantie tussen de gewenste 
situatie en de werkelijke situatie opgelost kan worden. Zowel het veranderen van de fysieke omgeving 
verkiezen als persoonlijke verandering resulteert uiteindelijk in tevredenheid. Toch zal in het begin 
van een aanpassingsproces de voorkeur uitgaan naar het actief aanpassen van de fysieke omgeving 
(Slangen-De Kort, 1999). 

Ends (Doe/t;an de uitget;oerde controle) 
De 'Ends' van de controle bepalen de richting van het aanpassingsproces. Daarnaast worden ze 
geacht de betrokkenheid en inzet van personen te beïnvloeden. Hierbij spelen de motivatie, 
behoeften en doelen een belangrijke rol (Slangen-De Kort, 1999). Doelen zijn de situatiespecifieke 
uitwerking van algemene behoeften. Deze worden met meer of minder enthousiasme, of motivatie 
nagestreefd (Locke, 2000). Voor de uiteindelijke motivatie van het nastreven van een doel kan 
gekeken worden naar de behoeften van mensen. 

'Hierarchy of N eeds' 
De 'Hierarchy of N eeds' van Maslow (1954) is waarschijnlijk de bekendste behoeftetheorie. 
Deze theorie kent vijf fundamentele behoeften (Bijlage 17C). 

Love / Belonging 
(Behoefte oan so<iaal contact) 

Safety 
(Behoefte aan veiligheid en zekerheid) 

Physiological 
(Liehomclijkc behoeften) 

Bijlage 17C: De vijf fundamentele behoeften in Maslow's 'Hierarchy of Needs' 
Gebaseerd op: Maslow, 1954. 

Love & Belonging (Sociaal contact), Es teem (Waardering & Erkenning), en Self-actualisation 
(Zelfontplooüng) representeren de zogenaamde hogere behoeften. Deze beschrijven de 
fundamentele menselijke behoeften tot groei en zelfverwezenlijking. De Physiological 
(Lichamelijk) en Safety Needs (Veiligheid & Zekerheid) vallen onder de lagere behoeften en 
staan voor de fundamentele biologische behoeften van de mens. 

De bevrediging van de hogere psychologische behoeften zijn afhankelijk van de mate waarin de 
lagere biologische behoeften voldaan zijn. Een persoon kan en wil zichzelf pas verwezenlijken 
als de fundamentele behoeften naar tevredenheid is ingevuld. De motivatie hangt dus af van 
welke lagere behoefte nog niet voldoende bevredigd is. 
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Bijlage 17: Controle: Kenmerken en belangrijke theorieën bij het beheersen van de realiteit 

'Self-determination theory' 
Deci en Ryan (2004) beschrijven in hun 'Self-deterrnination theory' drie intrinsieke 
psychologische behoeften: 

1. Competentie 
De behoefte aan competentie verwijst naar de menselijke noodzaak om effectief met de 
omgeving om te gaan. 

2. Verwantschap 
Verwantschap benadrukt de universele behoefte naar de interactie en verbondenheid met 
andere mensen. 

3. Autonomie 
Autonomie heeft te maken met de universele drang om de gevolgen in de hand te hebben, 
om wilskrachtig en in lijn met de persoonlijke gevoelens te kunnen handelen. Het gaat er 
hierbij niet om dat men onafhankelijk is van anderen maar het gaat om een gevoel van 
vrijwilligheid en keuzevrijheid tijdens het handelen. 

Deze behoeften zouden universeel gelden en zijn de voedingsbodem voor zelfstandigheid, 
optimale persoonlijke ontwikkeling en psychologische gezondheid. Autonomie en Competentie 
zijn direct gerelateerd aan de mogelijkheid controle uit te oefenen. Dankzij de mogelijkheden 
of hulp die derden bieden, heeft ook Verwantschap een niet onbelangrijke invloed op de 
controle. Gecombineerd zorgt de gekregen controle ervoor dat de omgeving aangepast kan 
worden naar gelang de eigen behoeften. Dit is een grote stap op weg naar zelfstandigheid (Deci 
& Ryan, 2004) . 

Aangezien de behoeften van zowel de 'Hierarchy of Needs' als de 'Self-determination theory' 
universeel zijn, zullen alle mensen deze nastreven. Als er een discrepantie waargenomen wordt tussen 
de gewenste en de werkelijke invulling van behoeften zullen mensen gemotiveerd worden deze 
situatie te veranderen (Slangen-De Kort, 1999). Wanneer iemand gemotiveerd is om de bestaande 
situatie aan te passen zijn er nog diverse variabelen die bepalen of en hoe dit aangepakt wordt. 

Interfererende variabeien bij het uitoefenen van controle 
Ucus o Contro/' 

Ten eerste moet iemand geloven dat de ongewenste situatie überhaupt aan te passen is. Of iemand 
denkt dat een situatie te controleren is, hangt af van diens inschatting wie of wat de controle heeft. 
Deze inschatting wordt meestal 'Locus of Con trol' genoemd. Mensen met een interne 'Locus of 
Control' geloven dat gebeurtenissen afhankelijk zijn van hun eigen gedrag. Mensen met een externe 
'Locus of Con trol', daarentegen, zien gebeurtenissen als afhankelijk van geluk, kans, het lot of van 
invloedrijke anderen. Zij geloven dus niet dat ze zelf controle uit kunnen oefenen op situaties 
(Rotter, 1975) . Bij een externe 'Locus of Control' zal een gemotiveerd persoon dus geen controle 
proberen uit te oefenen. De oriëntatie van de controle heeft onder meer invloed op het ziektebeeld 
van een persoon. Zo hebben mensen met een externe 'Locus of Control' vaker last van het 
tegelijkertijd voorkomen van twee of meer chronische of acute aandoeningen, oftewel 
multimorbiditeit (Van der Linden, Van der Akker & Buntinx, 2001) . Een interne 'Locus of Con trol' 
blijkt te beschermen tegen het optreden van extra aandoeningen bij multimorbiditeit (Van den Akker, 
1999) . Mensen met een chronische, oftewellangdurende, aandoening ervaren een slechtere algemene 
gezondheid dan mensen uit de algemene Nederlandse bevolking. Meerdere chronische aandoeningen 
zorgen daarbij voor een nog slechtere algemene gezondheidsbeleving (Rijken & Spreeuwenberg, 
2004) . 
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Com etentie 
Een tweede belangrijke variabele bij de uitvoering van controle is de competentie van de persoon. 
Competentie kan omschreven worden als het geheel van persoonlijke, sociale en omgevingsartributen 
dat de persoon de capaciteit geeft effectief met de omgeving om te gaan (Slangen-De Kort, 1999). 
Controle kan uiteraard niet uitgeoefend worden als de persoonlijke capaciteiten niet toereikend zijn. 

Hoe meer mogelijkheden iemand tot zijn beschikking heeft, hoe groter de kans dat deze ervoor kiest 
de fysieke omgeving te veranderen. Opleidings- en kennisniveau, de woonsituatie en de 
aanpasbaarheid van de woning zijn hierbij de belangrijkste indicatoren van welke aanpassingsstrategie 
gekozen wordt. Vasthoudendheid en flexibiliteit zijn twee relevante disposities die gerelateerd zijn 
aan de twee extremen van de aanpassingsstrategieën. Vasthoudendheid is de volharding waarmee 
mensen hun doelen blijven nastreven, zelfs bij barrières of lage slagingskansen. De mate van 
volharding blijkt positief gerelateerd aan het aanpassen van de omgeving. De flexibiliteit van mensen 
beschrijft de capaciteit of bereidheid om geblokkeerde doelen op te geven of bij te stellen. Wanneer 
flexibele mensen denken dat ze niet genoeg capaciteiten hebben kiezen ze vaker voor het aanpassen 
van hun eigen instelling (Slangen-De Kort, 1999). 

'Ecological model of Adaptation' 
In Lawton & Nahemow's 'Ecological model' (1970) wordt het gedrag (Behavior) en de emotie 
(Affect) van de persoon bepaald door de interactie tussen de persoonlijke competentie 
(Competence) en de druk van de omgeving (Environmental Press) (Bijlage 17D). Gedrag is 
hierbij omschreven als zijnde aangepast versus onaangepast, of 'Adaptive versus Maladaptive 
behavior'. Het gaat hier om de toereikendheid van de actie. De nadruk ligt dus op het resultaat 
(Adaptation level) en niet op de methode. De druk van omgeving, oftewel 'Environmental 
press', beschrijft de eisen die een specifieke omgeving aan een persoon stelt. Het niet halen van 
een balans leidt to t niet toereikend gedrag en de hiermee samengaande negatieve gevoelens. 

Negative affect 
Maladaptive behavior 

St rong 

Envlronmental prCS$ 

Bijlage 17D: Schematische weergave van de interactie tussen de persoonlijke 
competentie (Competence) en de druk van de omgeving (Environmental 
Press) in de 'Ecological Theory of Adaptation, 



U6 

Aging-in-Place 
Een Qn~erp v"Oor thuis ~oud~e.n.a:u~t eèn 
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Wanneer de druk en de competentie in evenwicht zijn, zal het leven aangenaam zijn. Naarmate 
de tijd verstrijkt zullen volgens Nahemow & Lawton (1970) de verhoudingen veranderen. Zo 
verlaagt gewenning de druk van de omgeving. De competentie kan zowel vergroten of 
verkleinen. Wanneer de druk van de omgeving niet uitdagend genoeg is, zal iemand zich gaan 
ontspannen en zal zo de balans herstellen. Het tegenovergestelde gebeurt als de druk zich net 
buiten het originele competentieniveau bevond. Door de motivatie om in balans te komen kan 
de competentie verhoogd worden. Alhoewel het model te theoretisch is om goed te 
operationaliseren zijn er diverse studies die de grondbeginselen ervan lijken te ondersteunen 
(Slangen-De Kort, 1999). Een doel dat aan de bovengrens van de competentie ligt, zorgt hierbij 
dus voor de motivatie om de situatie actief te veranderen. Dit pleit ervoor om de omgeving 
uitdagend te houden. Hierbij moet de omgeving uiteraard voldoende zekerheid bieden om te 
voorkomen dat de balans verkeerd doorslaat 

'Perceived S elfefficary' 
De 'Perceived Self-efficacy', oftewel het geloof in eigen kunnen, beschrijft de inschatting door het 
individu van de eigen capaciteiten om bepaalde specifieke handelingsstrategieën te organiseren en uit 
te voeren (Bandura, 1986). Deze derde variabele bij de uitvoering van controle hangt nauw samen 
met de competentie. Waar het bij de competentie gaat om de mogelijkheden die iemand 
daadwerkelijk heeft, gaat het bij 'Perceived Self-efficacy' om het geloof in deze persoonlijke 
mogelijkheden. Dit geloof in eigen kunnen kan per specifieke functie anders zijn (Bijlage 17F). De 
dimensies van de 'Perceived Self-efficacy' variëren niet alleen in niveau, generaliteit en kracht maar 
kunnen ook in de loop der tijd veranderen (Bandura, 1997). 

Niveau 
(binnen een bepaald functiedomein) 

Simpele taken 
Gemiddelde taken 
Belastende taken 

Generaliteit 
(over meerdere activiteiten of alleen een bepaalde functie) 

Gradatie van gelijkheid van de activiteiten 
Verschijningsvorm van de capaciteiten 

(Gedrag, Cognitief, AffectieQ 

Kwalitatieve eigenschappen van situaties 
Karakteristieken van de persoon waar het gedrag naar toe gericht is 

Kracht 
Een zwak geloof in eigen kunnen verandert snel door weersprekende ervaringen 
Mensen met onverzettelijke overtuigingen in de 'Self-efficacy' worden niet snel 

overweldigd door tegenslag 

Bijlage 17F: Verschillende dimensies van 'Perceived Self-efficacy' 
Gebaseerd op: Bandura, 1997. 

De mate waarin men overtuigd is van het eigen kunnen heeft directe gevolgen op de uitoefening van 
controle. Bij een hoog 'Perceived Self-efficacy' wordt er gekozen voor een actieve aanpassing van de 
omgeving (Slangen-De Kort, 1999). 
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'Perceived S e!feflicary ' en d.e uitoefenm van controle 
Het geloof in eigen kunnen heeft diverse gevolgen voor de manier waarop iemand een negatieve 
situatie benaderd (Bijlage 17G). Zo zal iemand die gelooft niet in staat te zijn de situatie te 
veranderen dit ook niet proberen (Bandura, 1997). 

Keuze van strategie a 

Mate van flexibiliteit 

Mate van inspanning 

Mate van volharding bij obstakels en mislukkingen 

Mate van veerkracht bij tegenslag 

Mate van belemmerende of behulpzame gedachteprocessen 

Mate van ervaarde stress en depressie bij een belastende situatie 

Mate van de gerealiseerde presentaties 

Bijlage 17G: Invloed van de 'Perceived Self-efficacy' op de manier waarop de controle 
wordt toegepast . 

. a) Directe controle, of persoonlijk invloed, kan door middel van de regulatie van de eigen motivatie, gedachten, emoties 
en acties, of door het veranderen van de karakteristieken in de omgeving, afhankelijk van wat men probeert te bereiken. 

Gebaseerd op: Bandura, 1997 . 

Wetking van 'S e!feflicary' 
De effecten van het geloof in eigen kunnen ('Perceived Self-efficacy') komen tot stand door 
beïnvloeding van cognitieve, motivationele, emotionele en selectie processen. Zo beïnvloedt de 
sterkte van het geloof in eigen kunnen de hoogte van de doelen die men zichzelf stelt en de 
volharding in het najagen ervan (Bandura & Wood, 1989). Uitdagende doelen verhogen zowel het 
motivatieniveau als de behaalde prestaties (Locke & Latham, 2002). De 'Perceived Self-efficacy' 
beïnvloedt ook de mate van gevoelde ongerustheid en stress bij de beoordeling van stressvolle 
situaties (Bandura, Reese & Adams, 1982). Wanneer mensen denken dat situaties te moeilijk zijn 
worden deze vermeden. Als de situatie binnen hun verwachte competentie valt, zal deze wel 
uitgekozen worden. Hoe hoger de 'Perceived Self-efficacy', hoe uitdagender de gekozen situatie 
wordt en hoe standvastiger men de moeilijke activiteiten nastreeft (Bandura, 1997). De 'Perceived 
Self-efficacy' blijkt daarbij een significante determinant voor de behaalde prestaties, zelfs als er 
gecorrigeerd wordt voor onderliggende vaardigheden (Slangen-De Kort, 1999). 
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Bronnen voor de beoordeling van de 'S e!fejjicary' 
Het geloof in het eigen kunnen komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Bandura (1997) onderscheidt 
vier fundamentele informatiebronnen voor de beoordeling van de 'Self-efficacy': 

1. Vorige prestaties 
Voorgaande beheersing van belangrijke situaties helpt bij het verwerven van cognitieve, 
handelende, en zelfregulerende hulpmiddelen voor het bedenken en uitvoeren van effectieve 
methoden om de voordurend veranderde levensomstandigheden te controleren. 

2. Prestaties van anderen 
Plaatsvervangende ervaringen veranderen de 'Perceived Self-efficacy' door het overbrengen van 
competenties en door de vergelijking met anderen. Wanneer men gelooft dat de eigen 
presentaties superieur zijn ten opzichte van de groepsnorm zal de overtuiging in het eigen kunnen 
toenemen. Bij een negatieve geachte presentatie vermindert het geloof in het eigen kunnen . 

3. Sociale invloeden 
V er bale overtuiging en andere sociale reacties kunnen de 'Perceived Self-efficacy' veranderen. Zo 
verhoogt positieve feedback die de persoonlijke capaciteiten benadrukt het geloof in eigen 
kunnen. 

4. Mfectieve en fysiologische reacties 
Somatische informatie over de 'Self-efficacy' omvatten zowel fysiologische als affectieve reacties 
van het lichaam. Deze informatie is vooral relevant bij fysieke presentaties, de gezondheid en het 
omgaan met stressfactoren. Zo zijn tijdens activiteiten waarvoor kracht en conditie nodig zijn 
moeheid, ademtekort en pijntjes indicatoren van de fysieke ineffectiviteit. Emoties kunnen ook 
een belangrijke rol spelen in de beoordeling van het eigen kunnen. 

Generalisatie van de 'Perceived 5 e!fejjicary' 
De 'Perceived Self-efficacy' kan per specifieke activiteit anders zijn. Ervaringen en cognitieve 
inschattingen helpen de beoordelingen te structuren. Onderliggende, zelfregulerende, en gelijktijdig 
ontwikkelende capaciteiten zorgen voor een stabieler beeld in de beoordeling van de 'Self-efficacy'. 
Overeenkomsten in activiteiten en een algemene overtuiging in de 'Self-efficacy' helpen ook mee 
(Bandura, 1997). 

Beoordeling van 'Se!fejjicary ' 
Mensen beoordelen de 'Self-efficacy' aangezien een juiste inschatting de kans op een goed resultaat 
vergroot. Wanneer de 'Self-efficacy' fout beoordeeld wordt, kan dit nadelige gevolgen hebben op het 
financiële, mentale of het fysieke vlak. Volgens Bandura (1997) zijn de problemen met de 'Self
efficacy' bij ouderen gerelateerd aan, fouten bij, de herbeoordelingen van het eigen kunnen. 
Toenemende kennis, bekwaamheden en ervaring compenseren een deel van het verlies in reserve 
capaciteit. Als de inschatting van de 'Self-efficacy' te pessimistisch is, kunnen de effecten destructief 
zijn. Een afnemend geloof in eigen kunnen kan een vicieus proces in gang zetten dat resulteert in 
verminderend cognitief en handelend vermogen. Onzekerheid in de 'Self-efficacy' verkleint zowel de 
reikwijdte van de ondernomen activiteiten als de mate van inzet. Het resultaat is een voortschrijdende 
vermindering van interesses en competenties (Bandura, 1986). 
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Verhogen van de 'Perceived S e!fefficacy' 
Wanneer de reserve capaciteiten achteruit gaan zijn er verschillende strategieën voorhanden waardoor 
het gevoel in eigen kunnen hoog blijft (Bandura, 1997): 

Zo kan men zichzelf, gunstig, vergelijken met anderen. 

• Men kan de nadruk leggen op de functiedomeinen waarbij men goed functioneert, terwijl de 
aandacht op de moeizamere aspecten geminimaliseerd worden. 

• Een andere mogelijkheid is om de inspanning volledig te richten op de functies die belangrijk 
gevonden worden, terwijl de onbelangrijke activiteiten los gelaten worden. De verhoogde 
inspanning kan het verdere verlies in de presentaties stoppen of zelfs ongedaan maken. 

• Als laatste mogelijkheid kan het vinden van andere, wel haalbare, activiteiten het geloof in de 
'Self-efficacy' ook verbeteren. 

1)erceived S e!fefficacy ' en gezondheid 
Gezondheid en ziektes zijn het resultaat van de interactie tussen psychosociale en biologische 
factoren. Psychosociale factoren beïnvloeden biologische systemen dusdanig dat het lichamelijke 
functioneren en de weerstand tegen infecties verminderd kunnen worden (Bandura, 1997) . Bij zowel 
acute als chronische ziekten lijkt een overtuiging in de 'Self-efficacy' gerelateerd aan meer probleem 
gerichte controle. Een laag geloof in de 'Self-efficacy' leidt meer tot emotionele aanpassingen 
(Endler, Kocovski & Macrodimitris, 2001). Bovendien voorspelt de 'Self-efficacy' de functionele 
beperkingen bij chronisch zieken, onafhankelijk van de gevoelde pijn en de duur van de ziekte (o.a. 
Schiaffino & Revenson, 1992) . Bandura (1986) pleit voor een preventieve aanpak die mensen de 
capaciteiten geeft om hun slechte gewoontes en de negatieve eigenschappen van de omgeving te 
veranderen . Iemands leefstijl is immers een belangrijke determinant voor de kwaliteit van leven 
(RIVM, 2005). 

'Percet?;ed s e!fefficacy ' en ze!fstandigheid 
Het mag duidelijk zijn dat het geloof in eigen kunnen een belangrijk concept is bij zelfstandigheid. De 
meeste problemen in het aanpassingsproces hebben te maken met een lage inschatting van de 'Self
efficacy' (Slangen-De Kort, 1999) . Het beïnvloedt niet alleen de inschatting van de voordelen, 
nadelen en geschiktheid van de situatie maar ook de keuze van de controlestrategie en de manier 
waarop deze strategie gevolgd wordt. Niets is zo effectief voor het verhogen van het geloof in eigen 
kunnen als het succesvol controleren van een situatie (Bandura, 1986) . Als het geloof in eigen kunnen 
voor een specifieke situatie groot genoeg is kan het gegeneraliseerd worden naar een algemeen gevoel 
van 'Self-efficacy'. Dit kan bijdragen aan de zelfstandigheid van de persoon. Voor zelfstandigheid 
moet men immers vertrouwen hebben in de eigen capaciteiten (Bandura, 1997) . 
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Kinderlizke/ psychotische mechanismen (Childhood/Psychotic/ 
• Waandenkbeeld (Delusional projection) 
Het zelfmisleidend toeschrijven van ongewilde persoonlijke trekken of gevoelens aan iemand anders om zo het ego te 
beschermen tegen acceptatie van onaangename persoonlijke eigenschappen. ' 
• Ontkenning (Denial) 
Het weigeren te accepteren van een, voor omstanders overduidelijk, pijnlijk aspect van de realiteit of ervanng. ' 
• Vervorming (Distortion) 
Het zelfmisleidend meerpreteren van emotionele conflicten of stress. < 

Onvolwassen mechanismen (Immature) 
• Projectie (Projection) 
Het toeschrijven van ongewilde persoonlijke trekken of gevoelens aan 1emand anders. " 

Fantasie (U se of fantasy) 
Het vluchten naar een fantasiewereld om innerlijke en uiterlijke conflicten op te lossen. 1 

• Hypochonder (Hypochondriacs) 
Het obsessief bezighouden met gezondheid, drugs of artsen, of het voor de behoefte aan afhankelijkheid misbruiken van 
ziektes. J 

• Passief agressief (Passive aggression) 
Het gebruiken van een façade van gehoorzaamheid om gevoelens van weerstand, boosheid of veront:waard.igdheid te 
verbergen. c 

Acteren (Acting out) 
Het omgaan met emotionele conflicten en stress d.m.v. acties i.p.v. met gedachten en gevoelens.' 

Afscheiden (Dissociation) 
Het fragmenteren van de gewoonlijk geïntegreerde cognitieve, perceptuele en motorische processen in het menselijk 
functioneren. < 

Neurotische/ tussenliggende mechanismen (N eurotic/Intermediate) 
Verplaatsmg (Displacement) 

Het verschuiven van niet geaccepteerde gevoelens of impulsen van het daadwerkelijke onderwerp naar een minder 
bedreigend persoon of voorwerp. < 

lntellectualisering / Isolatie (Intellectualization/ Isolation) 
Het concentreren op de intellectuele componenten van de situatie om zo afstand te nemen van de ongerustheid die de 
met de situatie geassocieerde emoties oproepen. " 

Verdringing (Repression) 
Het onbewust uit het bewustzijn verbannen van verontrustende wensen, gedachten of ervaringen.< 

Reactieve formatie (Reaction formation) 
Het transformeren van onacceptabele gevoelens of verlangens naar het tegenovergestelde om ze zo acceptabeler te 
maken. " 

Volwassen meebanismen (l'vfature) 
Altruïsme (Altruism/ Generosity) 

Het constructief helpen van anderen zodat men zelf plezier en persoonlijke voldoening ervaart. 1 

Sublimatie (Sublirnation) 
Het omleiden van emoties naar acceptabele uitlaatkleppen zoals artistieke expressie. d 

Onderdrukking (Suppression) 
Het bewust uitstellen van het omgaan met een impuls of conflict. d 

Anticipatie (Anticipation) 
Het in staat zijn de toekomst te plannen, zelfs als deze onplezierig is. d 

Humor (Humor) 
Het benadrukken van de vermakelijke aspecten van een conflict of stressvolle situatie . 

. a) Volgens psychodynamische theoretici gebruiken mensen verded.igingsmechanismen om onacceptabele gedachten, 
instincten en gevoelens uit de bewuste gewaarwording te houden. < 
.b) Psychotische mechanismen: Verded.igingsmechanismen van de geesteliJk zieken. Laagste niveau van 
aanpassingsmechanismen; niet in contact met de realiteit. d 

.c) Gebaseerd op: HSU, 2006 . 

. d) Gebaseerd op: Thorson, 2000 . 

. e) Gebaseerd op: Freud, 1937 . 

. t) Gebaseerd op: Dr. Sanity, 2004. 

Gebaseerd op: Valliant, 1998. 
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A/oemene cateoorieé'n 
• Home as security aod control 

'Thuis' wordt hierin gezien als het enige gebied waarover het individu controle heeft. Dit gebied zorgt voor een 
gevoel van fysische veiligheid. 

Home as a reflectioo of ooe's ideas aod values 
'Thuis' wordt gezien als een symbool voor henzelf, hoe ze zichzelf zien en gezien willen worden. 

• Home as acting upoo aod modifyiog ooe's dweillog 
De betekenis van 'thuis' ontstaat vanuit het proces van het controleren van en reageren op de woonomgeving. 

Home as permaneoce and contiouity 
'Thuis' wordt hierbij gezien dat als een tijdsproces, het kan alleen ervaart worden in verloop van tijd. Een 'thuis' kan 
ook herinneringen zijn. 

• Home as relationship with family aod frieods 
Een belangrijke betekenis van 'thuis' is, als een plek waar men relaties aangaat en versterkt met de mensen die men 
liefheeft. 

• Home as a ceotre of activities 
'Thuis', als een setting, dient een aantal doelen, waaronder een centrum voor gedrag en voor activiteiten gerelateerd 
aan menselijke fysiologische behoeften. 

• Home as a refuge from the outside world 
Een essentieel kenmerk van 'thuis' is, als anker of toevluchtsoord, ergens waar men even weg kan zijn, waar men de 
mate van sociale interactie kan controleren. Het is een plaats voor privacy en onafhankelijkheid. 

• Home as an indicator of persooal status 
Een van de minder belangrijke categorieën is: het 'thuis' als indicator van sociale starus zien, waarbij met starus vooral 
de sociaaleconomische statliS bedoeld wordt. 

Home as a material structure 
Dit refereert naar de concrete afmetingen, stijl en type van het 'thuis'. Ook de esthetische karakteristieken horen 
hierbij. 

• Home as a place to own 
Bij deze dimensie wordt 'thuis' vaak geassocieerd met een positieve ervaring door de gekochte/ verkregen vrijheid en 
controle om te doen wat men wil, alsmede met een zekere permanentheid. 

Interpreterende tbeorieé'n 

The Territoria! loterpretatioo 
Territorialiteit is een mechanisme waarmee de grens russen mensen aan gegeven wordt door middel van 
personificatie of markeren van een object of locatie, hiermee aangevend dat dit 'eigendom' is van een persoon of 
groep. Het markeren van een object kan iets simpels zijn als een JaS over een stoel hangen om aan te geven dat dit 
'jou' stoel is. Als gevolg hiervan kan men zich, zowel fysiek als mentaal, veiliger en mee.r in controle voelen. Het 
'thuis' als territorium heeft dezelfde uitkomst, hierbij kan eigendom helpen bij het markeren. 

• The Psychological Ioterpretatioo 
o The psycho-analytica! perspective 

Hierbij wordt 'thuis' gezien als een symbool van de individualiteit. De behoe fte om een woning te veranderen en 
om eigen ideeën en waarden te uiten wordt geïnterpreteerd als een onbewuste expressie van het innerlijke. Het 
'thuis' helpt met het integreren van de verschillende kanten van de persoonlijkheid en vergroot mentale 
zelfregulatie. Het 'thuis' definieert en cultiveert de drie verschillende innerlijke niveaus: het Ego, het Id en het 
Superego. 
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Bijlage 19: Verschillende mogelijke betekenissen van thuis: algemene categorieën en 
interpreterende theorieën a 

o 'Maslow's (1954) theory of personality' 
Het 'thuis' moet de hiërarchische menselijke behoeften voldoen, van de meest elementaire fysieke behoeftes, zoals 
een dak boven het hoofd, tot hogere mentale behoeftes, zoals een plek om vrienden te (ver)maken. (De 

aanpassing van deze theorie naar het wonen toe zijn beschreven in 'Resultaten literatuurstudie: Wonen'.) 

o The psychological need for privacy 
Dit is een van de krachtigste concepten. Het verklaart 'thuis' als een sc huilplaats. Onder privacy valt de behoefte 
aan controle over de mate van, bijvoorbeeld, visuele en auditieve inbreuk van buren, de behoefte aan vrijheid om 
te handelen en ook de mogelijkheid tot eenzaamheid. 

o Social recognition and empowering 
Vooral het exterieur van het 'thuis' geeft informatie over de sociale positie van de bewoners, in te.rmen van 
economische en professionele status, politieke associaties etc. In de Verenigde Staten is het moeten aflossen van 
een hypotheek een signaal dat je het 'gemaakt hebt'. Het krijgen van een lening geeft iemand het teken dat hij of 
zij respectabel is. 

o The Socio-Psychological Interpretation 
Hierbij wordt de zelfidentiteit gedefinieerd in relatie tot een breder sociale entiteit. Het heeft meerdere niveaus: 
een persoonlijke zelf, een sociale zelf en een kosmische zelf. Het persoonlijke zelf refereert naar o.a. de gedachten, 
emoties, percepties en het karakter van het individu . Het sociale zelf refereert naar het proces waarbij objecten 
betekenis krijgen in het geheugen van het individu en andere. Het kosmische zelf refereert naar de menselijke 
drang naar een algemene grotere harmonie. Het 'thuis' speelt een cruciale rol in de definitie van de zelfidentiteit 
van mensen. Het fungeert als een dialoog tussen de inwoners en de rest van de gemeenschap. ,-\ls een container 
vol betekenisvolle objecten voorziet het 'thuis' van de informatie benodigd voor het ontwikkelen van de 
zelfidentiteit. 
Het 'thuis' is ook een belangrijk symbool van de sociale identiteit van het individu. Bedoelt of niet, het exterieur 
van het 'thuis' geeft de gemeenschap informatie over de soCiale status van de inwoners. 

• The Phenomenological and Developmental lnterpretations 
Deze twee theorieën gaan ervan uit dat 'wonen' een proces is dat alleen in de loop der tijd beleefd kan worden en dat 
het bepaalde levensgebeurtenissen het begrip 'thuis' beüwloeden. De persoonlijke woongeschiedenis blijkt een sterke 
invloed te zijn op ideeën, beelden en motivaties van het 'thuis'. Het ontwikl<elen van een bekendheid en routine met 
hoe de dingen gedaan moeten worden helpen bij het 'thuis' gevoel. 

.a) De betekenissen Zijn in het Engels gehouden om zo de nuances beter weer te geven. 

Gebaseerd op: Després, 1991 . 
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Algemeen 
0095 
0549G 

0580_ 

0580_ 

HT_ 
0558 
0558 

0549B 

Tuin 
- 0549G 

0549G 
0685 
0685 

Balkon 

0549B 

0549B 
0549B 
0549G 
0559 
0559 
0559 
0559 

- 0559 
HT_ 

- HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

HT_ 

HT_ 
05801\ 

Verblijf 
0549B 
0549B 

0549B 

0549B 
0549B 

0549T 

0549T 

- 05801\ 

- HT_Bb 

Directe omgeving 

Geen uitstekende stoeptegels 
Indien rolcontainers aan voorkant woning: afscherming door muurtje of haag 
Duidelijke bewegwijzering en aanduidingen: groot lettertype, kleurcontrast, eenvoudige 
pictogram/ symbolen 
Eendweligheid en functionaliteit prevaleert vormgeving bij inrichtingselementen als balies, projectmeubilair 
e.d. 
Voordeur, bellenplateau, brievenbus zichtbaar van straat 
Privé buitenruimte 2: 4m" 2, incl. vrij bereikbare gebruiksopp. 1,5 x 1,5 m 
Privé-bwtenruimte in principe gesitueerd op Entree-Niveau (relatie met woonkamer) 
Minimaal 1 privé buitenruimte; zitruimte 2: 1500 x 2500 mm: zitplek rolstoeler 2: 1500 x 1500 mm (zonder 
gebruiksruimte deur). 

Bij eengezinshwzen: tuin min. 6,00 m breed; 12,00 diep 
Tuin bereikbaar via pad i.v.m. tuinonderhoud 
Geen (wind bestwvende) bloeiende planten nabij entrees, deuren, of ventilatieroosters 
Groene en pollenarme planten, geen gevelbegroeiers 

Toegangsdeur balkon moet 180° open kunnen; indien in hoek balkon 90° (kleine ruimte; eventueel naar 
binnen) 
Balkon grenst aan woonkamer: Balkondeur vanuit woonkamer; Doorzichtige balkonafscheiding 
Indien balkon voor woonkamer is gesitueerd dan doorzichtige balkonafscheiding 
Bij appartementen: balkon min. 3000 mm breed; min oppervlakte 12 m"2 
Bezien of uitvoering als serre wenselijk is 
Bij serre goed bedienbare schuifraam of voor ca. 50% te openen raam 
Zo mogelijk bloemenbak integreren 
Voorziening voor drogen wasgoed 
Balkonhekwerk zo open mogelijk uitvoeren 
Borstwering en balustrades met uitzicht vanuit zittende positie naar maaiveld 
Borstwering en balustrades aan buitenzijde balkon 2: 60% doorzichtig 
Vloerafwerking, zonder sprongen, gelijkmatig afschot vanaf gevel naar regenafvoer 
Vloerafwerking stroef en vlak 
Oppervlak terras, balkon en loggia 2: 2400 x 1500 mm (bxd) --> 2 zitelementen 700 x 900 mm + 
Borstwering 2: 1000 mm boven vloer< 13mboven maaiveld 
Borstwering 2: 1200 mm boven vloer 2: 13mboven maaiveld 
Terras, balkon of loggia: Contact--> woonkamer(+/- hoofdslaapkamer) 
Elke woning rechtstreeks contact met buiten via balkon of loggia 

De wonino 

i'vLrumaal 1 verblijfsruimte met woonfunctie + verblijfsntimte met slaapfunctie 
In kleine woning kan gecombineerde woon/ slaapfunctie 
l\1inimaal 1 woonfunctie, slaapfunctie en kookfunctie 
(combinatie woon en kook in verblijfsruimte toegestaan) 
Elke verblij fsruimte elient (mede) rechtstreeks vanaf voordeur via verkeersruimte te worden ontsloten. 
Breedte verblijfsruimten 2: 2400 mm (uitzondering 2: 2100 mm voor verblijfsruimte met kookfunctie) 
\'(foonfuncties (woonruimte, keuken, alsmede berging, toilet, ruimte voor sanitair e.d.) situeren op de 
begane grond (niveau entree) 
Ten minste 2 gelijkwaardige verblijfsruimten van 12 m" 2 naast de gezamenlijke verblijfsruimte 
Volgende ruimten grenzen direct aan elkaar (0580Z) 
- keuken en woonkamer 
- hoofdslaapkamer en badkamer 
- hal en badkamer 
- hoofdslaapkamer en woonkamer 
- hoofdslaapkamer en logeerkamer 
- keuken en berging grenzen bij voorkeur aan elkaar 
Verblijfsruimte; vloeroppervlak minimaal 5 m"2, breedte mi..nimaal1800 mm 
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Bijlage 20: Voorschriften en suggesties voor een ouderenwoning, onderverdeeld per locatie 

Flexibel 

0549T 

0549T 

0549T 
- 0549T 
- 0549T 

- 0549T 

0549T 

0549T 

0580A 
0580A 
HT_ 

Gebruik 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 

0549G 

0549G 
0558 
0558 
0559 

0580M 

- 0683 

- 0685 
- 0685 

Akoestiek 
0549G 
0549G 
0549B 
0549T 
0685 
0685 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

Allergie 
0685 
0685 
0685 
0685 

Mogelijkheid van zinvolle indelingsvarianten door verplaatsbare of verwijderbare (niet dragende) 
binnenwanden of schuifwanden 
Mogelijkheid bieden van verzelfstandiging van ruimten binnen een woning, d.m.v. een eigen toegang, een 
e1gen opgang. 
Verdient aanbeveling deze verzelfstandigde ruimte te koppelen aan een tweede toilet en badruimte. 
Door het aanbrengen van voorzieningen zijn woningen uitbreidbaar in horizontale of verticale zm. 
Door het aanbrengen van voorzieningen zijn woningen onderling koppelbaar 
Toepassing van schuifdeuren en/ of -wanden of verplaatsbare elementen, (bv. wandsystemen, 
keukenwanden, of sanitaire units .) 
VL; schriftelijke VoorLichting aan kopers/huurders mogelijkheden (toekomstig)gebruik, rndelings- en 
uitbreiding van woning 
VL; duidelijk d.m.v. markering of oriëntatiepunten, waar sparingen 0oze) leidingen, leidingvrije zones etc. 
terug te vinden zijn. 
Oppervlakte 70 m"2 (05801\r!) 
Gebouwd volgens drager-inbouwprincipe 
Aanpassingsmogelijkheid aanbrengen: trapplateau-, zweef- of woonhuislift 

Gebruiksruimen van attributen, deuren en ramen overlappen plaatsingsruimte attributen niet 
Gebruiksruimten van deuren en ramen overlappen elkaar niet 
Naar buiten draaiende ramen en deuren dichtbij buurwoningen aan kant van woningscheiding afl1angen 
Bedieningsweerstand schuivende ramen en deuren :S 12 N 
Geen belemmeringen gebruik zonwering, bijv. openslaande deuren en ramen, hemelwaterafvoeren, 
suskasten ed. 
Alle beweegbare ramen en bovenlichten voorzien van een hendel op hoogte van 900-1200 m.m. 
Bedieningselementen tussen 0,9 en 1,2 mboven vloerpeil; 0,5 m vrij uit elke inwendige hoek 
Bedieningselementen o.m. deurbel, brievenbus, handgrepen & deurkrukken, (licht-) schakelaars 
Handgrepen van kunststof 
Bedieningspunten elektra/hang- en sluitwerk tussen 900 en 1200 mm hoogte, 2': 500 mm inwendige 
hoeken 
Maxirnize the number of people who can/will . 
I-1 ... Reach the controls 
I-2 .. Find the indiv1dual controls/keys if they can't see them 
I-3 ... Read the labels on the controls/keys 
l-4 ... De termine the status/ setting of the control if they can't see them 
I-5 ... Physically operate controls and other input mechanisms 
I-6 ... Understand how to operate controts and other input mechanisms 
l-7 ... Conneet special alternative input devices 
M-1 ... Physically insect and/ or remave objectsas regLtired for operation 
M-2 .. Physically handle and/ or open the product 
M-3 .. Remove, replace, or reposition often-used detachable parts 
M-4 ... Understand how to carry out the manipulations necessary 
Aandacht besteed aan plaats en draairichting ramen en deuren 
Aandacht besteed aan bediening en gebruiksgemak van apparatuur 

Afstemming op geluidsbelasting; plattegronden spiegelen 
Toilet en badkamer niet laten grenzen aan slaapvertrekken buurtwoning 
Geluidsisolatie tussen woningen: NEN 1070 kwaliteitscijfer 3. 
Geluidsisolatie tussen woningen: NEN 1070 kwaliteitscijfer 2 
Akoestische maatregelen en geluidsabsorberende materialen 
Geluidsabsorberende plafonds 
Nagalmtijd :S 0,5 seconden 
Geluidsisolatie woningscheidende wanden 2': 0 dB 
Geluidsisolatie van verblijfsruimtescheidende wanden 2': - 20 dB 
Wanden zodanig dat bewoner zelf nagalmtijd kan bijstellen (d.m.v. afwerking en inrichting) 

Lichte goed wasbare gordijnen 
Goed schoon te maken meubels 
Dichte kasten, gesloten tot het plafond of van boven goed schoon te maken 
Geen ruw stucwerk of schoon metselwerk 
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0685 
0685 
0685 
HT_ 
HT_ 

Oriëntatie 
0465 
0465 
0685 
0685 
0685 
0685 
0685 

- 0685 
0685 
0685 
0685 
HT_ 

Vloeren 
0095 
0095 
0685 
0685 
0685 
HT_ 

HT_Bb 

HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 

Verdieping 
0549G 

0096 

0096 
0549B 
0549T 

Algemeen 
0096 
0465 
0580lv! 
0580M 
0580M 
0685 

- 0685 
- 0685 

0685 
HT_ 

Drempels 
0095 
0549B 

- 0549B 
0558 
0580_ 
0580M 
0685 

Goed afneembare wandafwerking 
Richels en randen in detaillering vermeden (stofophoping) en ronde profielen 
Holle plinttegels 
Materialen met schadelijke stoffen, stofdeeltjes uitstoten en allergische reacties vermijden 
Wand- en plafondafwerking stofvrij en goed reinigbaar (vlak) 

Vermijd vreemde inrichtingselementen 
Gebruik voor oriëntatie: objecten, geluiden of geuren 
Helderheidcontrasten helpen bij oriënteren in de ruimte 
},anschaf meubels en vaste inrichting letten op helderheidscantrast 
Zo min mogelijk glimmende materialen (vloeren, tegels, vensterbanken, etc.) 
Plafonds lichte kleur, wanden enigszins gekleurde tint en vloeren een wat donkerder kleur 
Overgangen tussen vloeren en wand gemarkeerd (kleurcontrast) 
Helderheidcontrasten gebruikt om herkenbaarheid te vergroten 
Obstakels (kolommen, muurtjes, vrijliggende trappen) in ruimte voorkomen/ gemarkeerd 
Geen obstakels op onverwachte plekken gestald 
Scherpe hoeken (kozijnen, vensterbanken) vermeden 
Detaillering met afgeronde hoeken en randen 

Vloeren niet glad 
Losse vloerkleedjes van antislip voorzien 
Vloerbedekking met verschillende tastkwaliteiten 
Harde vloerafwerkingen 
Effen vloeren, met als geleidelijnen banen in contrasterende kleuren 
Afwerking stroef en vlak 
Bij randen voorzien van afscheiding :::;: 850 mm bij raam 
Bij randen voorzien van afscheiding:::;: 1000 mm tot 13 m 
Bij randen voorzien van afscheiding:::;: 1200 mm vanaf 13 m 
Geen afscheiding nodig rand < = 1000 mm hoger 
Verticale ruimte tussen vloer en afscheiding ::0: 850 mm 
Openingen in afscheiding ::0: 100 mm, tenzij :::;: 700 mm boven vloer 
Geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm boven vloer 

Plafondhoogte op alie verdiepingen:::;: 2600 mm. 
( )p iedere verdieping: telefoon of hands-free toestel, spreekluisterverbinding met voordeur, toilet, 
wasmachine(aansluiting), slaapkamer bij woonvertrek, voldoende bergruimtes enz. 
Toilet op slaapverdieping 
Plafondhoogte woonverdieping :::;: 2600 mm, slaapverdieping :::;: 2400 mm 
Verdiepingshoogte op alle verdiepingen :::;: 3.00 m. 

Deuren 

i\:[at bij de voordeur die goed vocht opneemt 
Deuren met extra zijpaneel 
Glazen deuren voorzien van veiligheidsglas en markering 
Voorzien van automatische deuren met markering en instelbare open- en sluitsnelheid 
Alle deuren voorbereid elektrische opening m.u .v. meterkast en toilet 
Belangrijke deuren met kleurcontrast aangegeven 
Deuren die veel open staan de kopse kant geaccentueerd 
Op (automatische) glazen deuren op ooghoogte duidelijke markeringen 
Volledig glazen deuren vermijden 
Binnendeurkozijn, met bovenlicht of bovenpaneel voor eventueel tilliftsysteem 

Drempels verwijderd of kanten afgeschuurd 
Geen drempels in verkeersruimten en naar aangrenzende verblijfsruimten. 
Drempels naar badkamer, toilet, bijkeuken, berging e.d. < = 20 mm. 
Binnen woning geen onderdorpels, behalve bij natte cel (bv. toilet/badkamer <= 20 mm) 
Complex drempelvrij, op galeriJen maximaal 20 mm afgerond 
Geheel drempelvriJ m.u.v. badkamer; afgeronde drempel van 20 mm afgerond 
Drempels vermeden 
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- HT -
Gebnlik 

0095 
0095 
0549B 
0549B 
0558 
0558 
0558 
0558 
0580_ 
0580V 
0580M 
0580M 
HT -
HT -
HT_ 
HT -
HT_ 
HT_ 

Afmetingen 

0549B 

0549B 
0558 
0558 
0558 
0580 -
0580 -
0580M 
0580M 

- 0580M 
HT_ 
HT_ 

HT_ 

HT_ 

HT_ 

HT_Bb 

Algemeen 
0465 
0549B 
0549G 
0580_ 
0580 -
0580 -
0685 
0685 
0685 
0685 
0685 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

Gebruik 
- 0095 

Hoogte onderdorpels deuren sanitaire ruimten :S 20 mm, overige geen onderdorpels 

Deurklinken teruggebogen, zodat mouw niet blij ft haken 
Snel te openen 
Gebruiksruimte van deuren mogen elkaar niet overlappen, m.u.v. meterkast, CV -ruimte en berging 
Draairichting van deuren naar verblijfsnlimten is naar binnen 
Openingshoek ~ 9011 

Bedieningsweerstand :S 30 N 
Sluittijd bij deursdrangers > 3 seconden (evt. automatische deuren) 
Grepen goed omvatbaar bedienen :S 30 N 
Teruggebogen deurhendels 
Teruggebogen deurklinken op alle binnendeuren 
Deurdrangers vermijden, als noodzakelijk max. 30 N weerstand 
A.lle deuren kunnen haaks geopend worden 
Bedieningselementen deuren~ 500 mm uit inwendige hoek; 900- 1200 mm boven vloer 
Bedieningselementen elektrisch bedienbare deur~ 500 mm buiten draaicirkel deur 
Sluit- en draaisnelheid elektrisch bedienbare deuren afstemmen op :S 0,5 m/ sec 
Bedieningsweerstand deuren :S 15 N 
Deuren moeten 9011 open kunnen 
Deurkruk bij voorkeur in teruggebogen model 

Vrije doorgang deuren~ 850 mm breed en~ 2200 mm hoog (buiten- en naar verblijfs-, verkeers-en 
voorzieningen functie s) 
Obstakel vrije ruimte tussen deurvlak en tegenoverliggende wand ~ 1100 mm. 
Vrije doorgang 0,85 x 2,1 m (Bb: 2,3 m) (bxh) 
Vrije ruimte naast de deur 0,35 m, aan zijde waar deur naar toe draait 
Vrije ruimte achter elke deur 0,9 x 1,1 (bxl) 
Dagmaat ~ 900 mm 
Vrije ruimte aan slotzijde 500 mm 
Vrije dagmaat van 900 mm m.u.v. meterkastdeur 
Benaderbaar via vrije ruimte van 1850 x 1350 mm of 1500 x 1500 mm 
Aan slotzijde vrije ruimte van 500 mm vanuit een hoek 
Deuren verkeersroute met doorkijkmogelijkheid ~tussen 1050 en 1950 mm boven vloer 
VriJe doorgang deuren~ 850 x 2300 mm (bxh); dagmaat ~ 900, dorpel < 20 mm 
Of: Opstelvlak naast toedraaiende deur; ~ 350 (slotziJde) x 1850 mm -+ vlak 1330 x 1850 mm 
Of: Opstelvlak naast toedraaiende deur; ~ 500 (slotzijde) x 1500 mm -+ vlak 1500 x 1500 mm 
Of: deur situeren-+ doordraaiende-, schuif-, of vouwdeur kan toegepast 
Vrije gebruiksvlak voor deur 1500 x 1500 mm; incl. opstelvlak 
Vrij opstelvlak bij zijwaartse benadering~ 1100 x 1100 mm buiten draaivlak 
Vrij opstelvlak bij frontale benadering~ 900 x 1100 mm (bxd) wegdraaiende deur 
Vrije doorgang deuren ~ 850 x 2300 mm 

&men 

Geef bewoners zicht op wat er buiten gebruikt 
Zicht op openbare ruimte waaraan woning is gelegen, voor- en/ of zijkant 
Voorzieningen voor buitenzonwering bij grote glasoppervlakken op het zuiden 
Glasoppervlakten met doorvalrisico (bv. Balkons en trappen) hebben gelaagd glas 
Alle glasoppervlakken lager dan 1200 mm zijn van gehard glas 
Glasdeuren / -puien markering op hoogte van 1650 mm 
Zoveel mogelijk daglicht zonder dat dit hinder en verwarring oplevert 
Ramen aan eind gang en direct hoog licht (vooral op zonzijde) vermijden 
Glas tot op vloer vermijden 
Bij lichtkoepels -+ licht diffuus binnen, voldoende aanvullende verlichting aanwezig 
Vides -+ minder wenselijk visueel gehandicapten en akoestiek vaak slecht 
Beglazing van borstwering van veiligheidsglas 
Gl.asopeningen; bewoner keuze niveau lichtinval door beglazing of dichtzetten kozijnvakken 
Vensterbanken stevige bevestiging, draagkracht voor gewicht van ~ 1 persoon 

Haak voor hoge klapraampjes 
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- 0549B 
- HT_ 

.-\fmetingen 
0549B 
0549B 

0549B 

0549B 

- 0549G 
0549G 
HT_ 

- HT_ 
HT_ 

Inbraak 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 

0549B 

0549B 

0095 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 

0549B 

0549G 

- 0558 
- 0558 

0558 
0558 
0558 
0558 

0558 

0558 
0558 
0558 
0559 
0580_ 
0580_ 

- 0580_ 
0580_ 

0580_ 

0580_ 

Per verbl.ijfsruimte: ten minste één bedieningshendel beweegbare ramen op 900- 1400 mm 
Bedieningselementen van ramen en ventilatiestroken russen 900 en 1200 mm boven vloer 

Vrije ruimte naast sluitzijde van ramen min. 350 mm. 
Indien niet-doorzichtige borstwering :S 700 mm hoog, m.u.v. keukens 
Opengaande ramen doorvalbeveiliging op 1200 mm hoog m.u.v. ramen op begane grond en die uitkomen 
op balkon) 
Onderkant glaslijn t.p.v. zithoek :S 700 mm boven vloer; Deel (maximaal 1/3) mag hoger i.v.m. e.ts 
draaiende deel 
Boven en/ of naast ramen een strook ?. 250 mm voor bevestigen buitenzonwering 
Indien vensterbanken ?. 250 mm breed 
Glasoppervlakte in gevel voor onbelemmerde daglichtinval is ?. 1/8 van vloeroppervlak 
G laslijn aan zithoek maximaal 700 mm boven vloerniveau 
Geen horizontale kozijndelen 700- 1950 mm boven vloerniveau over breedte ?. 900 mm 

Ramen met dagmaat :S 150 mm worden geen eisen gesteld 
Beweegbare ramen met dagmaat > 150 mm, inbraakvertraging van min. 3 minuten 
Niet beweegbare Lichtkoepels van onbreekbaar materiaal, bevestigd met beveiligde schroeven 
Beweegbare Lichtkoepels NEN 5096 doorklimbeveiliging 
Bij klepramen (ook wc- en badkamerraampjes): vergrendelbare kierstandhouder, dagmaat :S 150 mm, 
ventilatieroosters/ -schuiven 
Glaslatten: aan binnenzijde bevestigen of beveiligde schroeven 

Entree 
Geen opstapje 
Entree in zicht vanaf openbare ruimte 
Bij voorkeur vlak in gevel; Als terugspringt: nis min. 2x zo breed als diep 
.Aansluiting voor verlichting bij alle bereikbare entrees 
;\Is entree in nis, portiek of andere overkapping-> lamp 
Meerdere deuren in gevelvlak, volstaat één centrale buitenverlichting 
.-\lle reëel bereikbare toegangsdeuren voldoende inbraakweeend 
Verharding toegangspad breedte?. 1200 mm 
Buitenzijde voordeur, vrije ruimte van 1500 x 1500 mm; vrije ruimte naast slotzijde deur ?. 350 mm. 
Niveauverschillen toegangspad volgens B.2 
Standaard huisnummer aan slotzijde deur russen 1400 en 1600 mm boven vloerniveau 
Hoogte belschakelaar russen 900 en 1200 mm aan deurslotzijde. 
Hoogte brievenbus russen 700 en 1300 mm boven vloerniveau. 
Niveau entree moet bezoekbare ruimte hebben (woonkamer, woonkeuken, slaap- of vergelijkbare ruimte) 
alsmede bezoekbaar toilet. 
Bij eengezinshuizen: achterdeuren niet rechtstreeks in woonkamer laten uitkomen -> tochtportaal of 
gesloten keuken 
Toegangspad tot aan vrij opstelvlak?. 1,2 m 
Helling toegangspad overdwars <= 1:50 
Mogelijkheid vrij (verhard, horizontaal) oppervlakte van 1,5 x 1,5 m (bij galerij 1,2 x 1,5 bxl) 
Buiten & binnen; Geen helling evenwijdig aan deur 
Buiten & binnen; Helling loodrecht op deur <= 1:50 
Buiten vriJe opstelruimte ?. 0,5 m breed naast slotzijde 
HellingHoogte (interpolatie toegestaan): tot 50 mm <= 1:6, tot 100 mm 1:10, tot 250 mm 1:12, tot 500 
mm 1:18, tot 1000 mm 1:20 
Grotere hoogteverschillen overbrugd d.m.v. (doorloop)l.ift of plateaulift 
Indien helling > 250 mm wenselijk ook trap aan te brengen. 
Binnen vrije opstelruimte ?. 0,35 m, resp. 0,5 m. breed naast slotzijde 
Verlichting (op de galeriJ) bij de voordeur 
;\utomatische verlichting rondom gebouw en entree 
GaleriJ automatische verlichting of goed zichtbare geaccenrueerde grootvlakschakelaars 
Vanaf galerij kan brancard in woning gereden worden 
WenseliJk: A.ctivering/ plaatsing intercom/ spreekluisterverbinding, uitbreidbaar met video-intercom 
\X'enseliJI;:: Omgevingsbesturing: aansruring van verlichting, gordijnen, telefoon en intercom via 
afstandbediening of handsfree 
\,\1 enselij k: Inbraakalarmering en/ of glasbreuksensoren 
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Bijlage 20: Voorschriften en suggesties voor een ouderenwoning, onderverdeeld per locatie 

0580 -
0580V 
0580M 
0580M 
0580M 

- 0580M 
0580M 
0580Z 
0580Z 
0580Z 
0685 
0685 
0685 
0685 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

- HT_ 
- HT_ 

HT_ 
HT_ 
HT_Bb 

0095 
0489 
0549B 

- 0549B 

0549B 

0549B 

0549B 

0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0558 
0558 
0558 
0558 
0558 
0558 
0558 
0558 
0559 
0559 
0559 
0559 
0559 

Wenselijk: Display met 'ik verlaat de woning'-stand 
Automatische verlichting buitendeur 
Bellenplateau tussen 900 en 1200 mm vanaf vloer geplaatst 
Duidelijk zichtbare en voelbare huisnummers russen 1400 en 1600 mm vanaf de vloer 
Duidelijk leesbare naamplaatjes tussen 1200 en 1400 vanaf de vloer 
Logische ordening in volgorde van de huisnummers op het tableau 
Brievenbussloten tussen 700 en 1300 mm vanaf de vloer 
Indicatie: Activering/plaatsing van programmeerbare toegangsregulatie met autorisatie 
Indicatie: Woning ook te ontsluiten indien voorzien van kierstandhouder (0580V) 
Indicatie: Activering/plaatsingmeldings-en zorgregistratie te activeren na binnenkomst 
Deurbel duidelijk gemarkeerd 
Deurbel koppelbaar aan lichtflits- of trilsignalering 
Entree springt in het oog (vormgeving, contrasterende kleur, luifel boven entree) 
Entree en tochtportaal goed verlicht compensatie traag acclimatiseren licht naar donker 
Informatiedragers (bv. Huisnummers) 1400 tot 1600 mm boven vloerniveau 
Informatiedrager; Lettergrootte 1:100 in relatie tot leesafstand 
Informatiedrager; Groot helderheidscantrast (contrasterende kleuren) 
Informatiedrager; Symbolen eenvoudig en begrijpelijk 
Informatiedrager; Voelbare uitvoering waar teksten bereikbaar zijn 
Helling dwars op looproute :S 1:50 
Helling in richting looproute :S 1:25 (steiler tot hoogteverschil100 mm---> hellingbaan) 
Maaswijdte roosters :S 20 mm 
Intercom 2: 500 mm uit inwendige hoek 
Belknoppen 2: 500 mm uit inwendige hoek, tussen 900 en 1200 mm boven vloer 
Belknoppen in contrasterende kleur; huisnummers in reliëf 
Brievenbussen; tussen 700 en 1350 mm boven vloer; 2: 500 mm uit inwendige hoek 
Huisnummer & voordeur aan handgreepzijde naast de voordeur 
VoordeurbeL 950 mm hoog; tuimelschakelaar 2: 1000 mmA2: contrasterende kleur 
Hoogteverschil toegang terrein/ vloer en terrein :S 20 mm 

Voordeur 
Gemakkelijk openen & sluiten 
Overweeg: standaard toepassing elektronisch slot 
Beweegbare openingen (brievenbus, praatluikje e.d.) beveiligd tegen openhengelen van de deur 
Vrije gebruiksruimte binnenzijde voordeur: 
of min. 1500 x 1500 mm, met vrije opstelruimte naast slotzijde 2: 500 mm. 
of minimaal1350 mm breed evenwijdig deur en 1850 diep loodrecht op deur, vrije opstelmimte naast 
slotzijde 2: 350 mm. 
Wand naast de deur in opstelvlak max. 45 graden 
Doorkijkmogelijkheid in of naast voordeur van 600 tot 1950 mm boven vloerruveau, uitgevoerd in gelaagd 
glas. 
Eisen handgreep/ deurduwer: goed omvatbaar, aan drie zijden los van de deur, bovenkant handgreep op 
1050 mm 
Sleutelgat niet onder handgreep 
Slot goed bereikbaar, doornmaat min. 65 mm tussen cilinder en kozijn 
Bij duodeur: slothandgreep op onderdeur op 920 mmofop bovendeur op 1200 mm. 
Niveauverschil rond onderdorpel :S 20 mm. 
In en/ of naast deur doorkijkmogelijkheid tussen 0,9 en 1,95 m boven vloerpeil 
Geheel glazen deur ---> markering op 1,5 m. boven vloerpeil 
Deurbel naast handgreep/ deurknop (bv. Op kozijn) tussen 0,9 en 1,2 m boven vloerpeil 
Intercom met visuele spraaksignalering tussen 1,1 en 1,4 mboven vloerpeil 
Brievenbus tussen 0,9 en 1,2 mboven vloerpeil, bedienbaar met 1 hand 
Achter voordeur vrije oppervlakte 2: 1,35 x 1,85 of 1,5 x 1,5 m 
Huisnummer op 1,6 mboven vloerpeil 
Onderdorpels < = 20 mm (evt. gecombineerd met helling<= 50 mm bij 1:6) 
minimaal 90 cm breed 
kozijn voordeur wegklapbaar paneel voor toegankelijkheid brancard 
Glazen zijpaneel, glas in deur of kijkgatje in de deur (hoogte) 
Deur intercom 
Automatische ontgrendeling vanuit woonkamer en slaapkamer met tweeweg spreek/ beeldsysteem 
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Bijlage 20: Voorschriften en suggesties voor een ouderenwoning, onderverdeeld per locatie 

0559 
0559 

- 0580,-\ 
- 0580V 

0580V 
0580V 
0580M 

- 0580Z 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

- HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

HT_ 

Gang 
0095 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549G 
0549G 

0549T 

0558 
0558 

- 0558 
0558 
0558 
0558 
0558 
0580M 
0685 
0685 
0685 
0685 
0685 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

Ontsluitingssysteem t.b.v. hulpverlening, bv. via magneetkaart, te programma sleutel of noodoproep 
Sleutelgat boven deurkruk en tussen de kruk en het kozijn 
Seniorenslot met trechtervormig sleutelkanaal 
Hang- en sluitwerk ~ klasse 2 Stichting Kwaliteitscentmm Gevelelementen 
Kierstandhouder 
Glaspaneel naast de voordeur veilig glaswerk en markering, of spion 
Voordeurbreedte dagmaat 930 mm 
Intelligent slot toepassen 
Voordeur contrasteert in kleur met directe omgeving 
Doorkijkmogelijkheid in/ naast voordeur 1050 - 1950 mm boven vloerniveau 
Vrije gebruiksvlak voor voordeur 2000 x 2000 mm; incl. opstelvlak 
Voor deur opstelvlak (vlak/verhard/stroef) ~ 1500 x 1500 mm BG; ~ 1200 x 1500 mm VD 
Handgreep ~ drie zijden goed omgrijpbaar 
Bovenkant handgreep tussen 900 en 1200 m; voorkeur 1050 mm 
Sleutelgat boven handgreep 
Toegangsdeur zichtbaar vanaf de straat 
Vrije doorgang ~ 900 x 2300 mm 
Deur moet 90° open kunnen 
Niveauverschil :S 20 rondom onderdorpel 
Of: Gebru.iksmimte ~ 350 (slotzijde) x 1850--> vlak 1330 x 1850 mm 
Of: Gebruiksruimte ~ 500 (slotzijde) x 1500--> vlak 1500 x 1500 mm 

Hal 

Voldoende loopntimte 
Ontsluiting verblijfs1uimte via verkeersmimten 
Verblijfsruimten, toilet en badkamer dienen bereikbaar te zijn via verkeersmimten 
Vrije breedte verkeersstroken ~ 900 mm. 
De som van verkeerstroken voor en na haakse bocht~ 1950 mm. 
VriJe breedte verkeersgebieden ~ 1100 mm (0549T) 
Daglicht in verkeersruimten > + 5 % vloeroppervlakte 
Vermijden van 'hokkerigheid' door het aanbrengen van, vides en/ of overmaat in de verbindingen tussen 
woonfuncties 
Event. Radiatoren in hal aanbrengen buiten verkeersgebieden of vereist vrij vloeroppervlak 
In woning bij voorkeur geen helling, indien onvermijdelijk dan conform specificatie 
Bij alleen deuren in kopwand ~ 1,0 m breed 
Bij deuren in zijwand ~ 1,1 m 

Minimum lengte x vrije hoogte 1 ,5 x 2,3 m. 
rvunimurn breedte plaatselijke vernauwing 0,9 m. 
Breedte deur X(~ 0,85) + breedte gang Y (~ 0,9 plaatselijk) (haaks) ~ 1,95 m. 
Vrije draaicirkel in hal van 1500 mm 
Voldoende breed, loopmimte vrij door voldoende ruimte stalling rollators, rolstoelen etc. 
,-\anbrengen ononderbroken gids- en geleidelijnen in afwijkende kleuren of materialen (licht) 
Bevorderen oriëntatie d .m.v. verschillende texturen wandafwerking; tas taccenten 
Betekenisvolle kleuren voor gang met veel deuren 
Voor overziCht en goede oriëntatie hier en daar glas in wanden toegepast 
Verkeersroutes overzichtelijk en eenvoudig van opzet 
Objecten in looproute helderheidsconu-ast; reflectiefactor markering ~ 0,30 omgeving 
Geen objecten in looproutes onder 2300 mm boven vloer 
Wanden langs looproutes zonder uitsteeksels 
Tastbare afbakening looproute ~ 50 mm boven vloer 
Object in looproute markeren door tastbare waarschuwingsmarkering 
Vrije breedte ~ 1200 mm, bij regelrnatig verkeer ~ 1 500; vrije hoogte ~ 2300 mm 
Vrije breedte ~ 900 mm, l engte ~ 1300 mm, vrije hoogte ~ 2300 mm 
A.an eind looproute keermogelijkheid ~ 2000 x 2000 mm 
,-\[scheiding d.m.v. borstwering 1000 mm bij < 13 men 1200 mm ~ 13 m 
Vent.ilatievoud inpandige verkeersruimte ~ 1x ruimte-inhoud/uur 
Verlichtingssterkte ~ 100 lux op 1 mboven vloerniveau 
In looprichting geen verblinding door verlichtingsarmaturen 
Verkeersstroken ~ 900 mm breed 
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HT_ 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 

Garderobe 
0549B 
0549B 
0549B 

- 0685 

Algemeen 
0096 
0465 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549G 
0549T 
0558 
0558 
0558 
0558 
0558 
0558 
0580_ 
0580 -
0685 
0685 
0685 

- 0685 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 

Treden 
0095 
0096 
0096 
0096 
0096 
0096 
0096 
0549B 
0549B 

Som breedten verkeersstroken voor en na haakse bocht 2: 1950 mm 
Breedte gemeenschappelijke verkeersruimte 2: 1200 mm 
Keerruimte in doodlopende gemeenschappelijke verkeersruimte 2: 1500 x 1500 mm 
Ruimte bestemd voor vluchtroute 2: 10 lux op vloerniveau 
Verkeersruimte 2: 850 mm breed 
Hoogteverschil woningtoegang en aansluitend terrein of vloer:S 20 mm 

In of nabij entreehal1500 x 600 mm (bxd) of 1200 x 1200 mm. 
Plaatsingsruimte buiten gebruiksruimte: 600 x 600 mm of 300 x 1200 mm 
Vrije verkeersruimte t.b.v. gebruik garderobe min. 900 mm breed. 
Aandacht besteed aan veiligheid; geen uitstekende haken 

Tr. en 

Geen zaken onder aan een trap, zoals radiator of kastje -t bezeren val 
Geen trappen in woning 
Bij trap met twee kwarten gevelopeningen aanbrengen aan straatzijde van 800 x 1400 mm. 
Niet situeren in verblijfsruimte -t in verkeersruimte liefst nabij de entree 
Binnentrap uitgevoerd als rechte steektrap of steektrap met één of tweekwarten, geen spiltrap 
Vrij vloeroppervlak boven en onder aan trap 2: 900 x 1200 mm (geen deur overheen, m.u.v. entreedeur) 
Trap met twee kwarten niet toegepast indien plateaulift 
Benodigde ruimte, 1700 x 900 mm voor onderste trede (1700 loodrecht op eerste trede) 
Benodigde ruimte, 950 x 900 achter bovenste trede, aansluitend op verkeersruimte 
Benodigde ruimte, vrije hoogte boven voorkant trede 2100 mmenop 1200 mm voor elke trede 850 mm 
Spijlafstand balustrades :S 90 mm. 
Uitvoeren als rechte steektrap (0549G) 
Bij voorkeur: Rechte steektrap, conform Bouwbesluit (Bb) minimum breedte 0,9 m 
Trap met kwart( en), conform Bb, minimum breedte 0,9 m 
Spiltrap minimum afmeting diameter 2,15 m 
Voor en achter eind trede, vrij oppervlak 0,9 x 1,1 (bxd) 
Projectie van trap binnen minimummaatvoering van trapgat vallen 
Indien kwart( en) kwart van 0,9 x 0,9 m met 5 treden toepassen 
Rechte steektrappen met evt. tussenbordessen 
Vrije breedte 2: 1100 mm tussen leuningen 
Niveauverschillen en opstapjes zo veel mogelijk vermeden 
Onvermijdelijke niveauverschillen gemarkeerd 
Voldoende ruimte aan begin en eind trap 
Vrijliggende trappen vermeden of afgeschermd 
Tot maximaal 1000 mm kan hellingstelsel in combinatie met trap 
Situering nabij personenlift, indien aanwezig 
Rechte trap, vrije breedte 1100 mm (tussen de leuningen) 
Een border/ 1800 mm hoogteverschil, vrije breedte en diepte 2: 1100 mm. 
Dichte trap, stootborden met helling 15"o 
V oeibare markering voor begin en aan eind trap 
Breedte 2: 900 mm, Optrede :S 180 mm, Aantrede 2: 220 mm -t 2 x 0 + ,\ = 560 tot 600 mm 
Hoogteverschil > 0,02 m tussen vloeren, overbrugd door lift of hellingbaan 
2: 1200 mm breed; 2: 2300 mm vrije hoogte, maximale hoogte trap 4000 mm 
Afstand klimlijn tot zijkant trap 2: 300 mm 
Gebruiksvlak 1200 x 1200 mm bovenzijde trap 
Trap ligt in omsloten ruimte, uitwendige scheidingsconstructie is regenwerend 

Traptreden voldoende stroef 
Maak geen gebruik van traproden en traplopers 
Laagpolige soepele vloerbedekking over de volle breedte van de trap 
Bovenkanten treden, vlak en zonder oneffenheden; Dynamische wrijvingscoëfficiënt 0,30-0,90 
Duidelijk kleurverschil trap en de omgeving 
Bovenste treden niet te ver inspringen, onderste treden niet te ver uitsteken 
Enigszins goed (drainerende) bovenkant van de treden 
Dichte trap met stootborden 
Optrede :S 180 mm en aantrede 2: 220 mm. 
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0558 
0558 
0558 
0580_ 
0580_ 
0580_ 
0580_ 
0580_ 
0580_ 
0685 
0685 
0685 
0685 
0685 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_Bb 

Leuning 
0095 
0096 
0096 
0096 

- 0096 
0096 
0096 
0096 
0096 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549G 
0549G 
0549G 
0558 
0558 
0558 
0580_ 
0580_ 
0580_ 
0580_ 
0580_ 
0580_ 
0685 
0685 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 

:t'v1inimum aantrede 0,22 m, maximum optrede 0,185 m 
Vrije hoogte boven voorkant van elke trede 2,3 m (-+ zweeflift) 
(bij voorkeur) Gesloten treden, geen overstekende wel, stootborden onder 15° 
Optrede<= 200 mm, Aantrede 2: 240 mm 
Gesloten traptreden, aan voorzijde afgerond 
Voorzien van duidelijke markeringen in contrasterende kleur 
Onderste treden mag uitsteken met trapwelhoek van 1511 

Bovenste trede mag niet inspringen 
Goed reinigbaar, doch stroef oppervlak treden 
,-\Ueen trappen met dichte treden 
Eerste en laatste trede visueel gemarkeerd 
.-\lle treden even hoog 
,-\ansluiting op- en aantrede hol profiel -+ geen stof en vuil ophoopt 
Herkenbaar verschil tactiele informatie traptreden en bordes 
.Aantrede 2: 240 mm, optrede :S 185 mm 
Treden zonder overstekende wel 
Loopvlak anti slip 
Eerste en laatste trede in contrasterende kleur 
,-\antrede op klimlijn 2: 240 mm; optrede <= 185 mm 

Stevig vast 
Start leuning beneden en boven met een horizontaal deel van ci.rca 30 cm 
Kleine trappen ook leuning, of bijv. hangrepen tussen 0,85 en 1,00 meter boven tredevlak 
Breng tweede leuning aan 
Voldoende stevig: vrije geconcentreerde belasting Frer=1 kN (horizontaal & verticaal) 
Leuningen op voldoende afstand van muur (50 mm), diameter russen 40 en 50 mm 
Eventueel extra spijlen of meer gesloten delen 
Mogelijk leuning langs spil van spiltrap 
Extra leuning bij trappen met bocht 
Ten minste 900 mm russen leuningen 
Twee leuningen bij rechte steektrap en trappen met één kwart 
Trapleuning op 850-950 mm boven voorkant treden 
Leun.ing ten minste op 50 mm afstand vrij van muur of muurplan k. 
Leuningdragers aan onderzijde 
Diameter leuning 40 - 50 mm 
.-\an beide zijden (0549T) 
,-\anloopgedeelten leuningen 300 mm lang ( tactiele waarschuwing) 
Beginnend en eindigend teruggebogen vanaf de trap (i.v.m. blijven haken kleding). 
Leuningen, ca doorsnede 40 mm 
,-\ anbrengen op 0,85 -0,95 mboven voorkant traptreden 
Leuningen t.p.v. uiteinden 0,2 m horizontaal laten doorlopen 
,-\an weerszijden met diameter 30-50 mm 
Leuninghoogte vanaf trap russen 850 en 900 mm 
Leuning 2: 60 mm boven steunen gemonteerd 
,-\fstand leuning en muur bedraagt 50 mm vrije .ruimte 
Leuning loopt minimaal 450 mm door bij eerste en laatste trede 
Leuning geeft voldoende grip 
Leuningen in contrasterende kleur toepassen 
Goed omvattende greep 
,-\an beide zijden, tussen 850 en 950 mm boven voorkant treden 
2: 50 mm afstand russen leuning en wand, doorsnede 30-50 mm 
Uitvoering stroef, handwarm aanvoelend en goed omvatbaar 
Plaatsmg aan beide zijden van trap 
2: 50 mm russen leun.ing en wand 
Hoogte russen 850 en 950 mm boven voorkant treden 
Doorlopend aan begin en eind van trap met minimale lengte aantrede 
i\·iateriaal: stroef en handwarm aanvoelend 
Omvatbare vorm, doorsnede 30- 50 mm 
Belastbaarheid 2: 2000 N 
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Verlichting 
0096 

0096 
0096 
0096 
0096 
0096 
0096 

Lift 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

Traplift 
0096 
0096 

- 0096 
0096 

0549B 

0549B 
0549B 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

Plateaulift 
0558 
0558 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

Kooilift 
0580 -
0580_ 
0580 -
0580_ 
0580_ 
0580 -
0580_ 
0580_ 
0580 -
0580_ 

- 0580 -

Ook goede verlichting bij kleine trap 
Verlicht trap beter dan omgeving; voorkom daarbij spiegeling, verblinding en schaduwvorming 
Verlichting onderste treden beter dan bovenste treden trap; verlichting treden zelf her best 
Ook leuning verlicht 
Een goed verlichtingsniveau kan 32lux ter hoogte van de treden zijn, blijft subjectief 
Twee verlichte hotelschakelaars, onder en boven de trap. 
Eventueel bewegingsderectie bij trap 

Trapplateaulift-+ Vrije breedte trap 2: 1500 mm 
Trapplateaulift-+ Vrij oppervlak voor onderste trede 2: 700 x 1700 Qoodrechr trede) mm 
Trapplateaulift-+ Vnjoppervlak achter bovenste trede 2: 900 x 1100 Qoodrechr) mm 
Trapphneaulift-+ VriJe hoogte 2: 2300 mm boven voorkant treden 
Trapplateaulift-+ Vrije hoogte 2: 850 nun boven een lijn op afstand van 1200 mm treden 
Trapplateaulift-+ Staand: Vrije hoogte 2: 2350 lijn op afstand van 600 mm treden 
Zweeflift-+ Vrij oppervlak voor onderste trede 2: 900 x 1100 Qoodrechr trede) mm 
Zweeflift-+ Vrij oppervlak achter bovenste tree 2: 900 x 1100 Qoodrechr trede) mm 
Zweeflift-+ Vrije hoogte 2: 2300 mm boven voorkant treden 
Zweeflift-+ Vrije hoogte 2: 850 mm boven lijn op afstand van 1200 mm treden 
Zweeflift-+ Omtrek trapgar::O: hor. projectie trap (onder); som zijden trapgat 2: 6400 mm 

Ut 

Let op dar leuning nog aanwezig, voldoende vrije breedte op de trap (ren minste 60 cm.) 
Traplift aan spilzijde bevestigen 
Sroel van traplift ergens geparkeerd zodat geen obstakel vormt 
Als ook regelmatig lopers op trap-+ rail traplift geen obstakel 
Dient ruimtereservering te zijn voor plateaulift of woonhuislift (één of meer primaire ruimten op 
verdieping) 
Woonhuislift, mogelijkheid voor sparing in verdiepingsvloeren van 1200 x 1600 mm 
Opstelruimte op alle verdiepingen voor lift 1100 x 1500 mm 
Tot maximaal 3000 mm vanaf entreeniveau trapplateaulift 
Plateau 2: 900 x 1200 mm 
Hefvermogen 2: 300 kg 
Bedieningselementen; 2: 500 mm uit inwendige hoek; tussen 900 en 1200 mm hoog 
Handgreep op plateau voor staand gebruik 
Opklapbaar zitje, zithoogte tussen 450 en 500 mm 

Oppervlakte plateau 0,9 x 1,2 m 
Hefvermogen minimaal 250 kg 
Tot 1800 mm kan hefplateau in combinatie met trap worden roegepast 
Vloeroppervlak 2: 900 x 1350 mm 
Draagvermogen 2: 350 kg 
Valbeveiliging 900 mm boven plateau 
Spleetbreedte rondom :S 20 mm 
Keerruimte: 2: 2000 x 2000 mm voor plateau 
Loopruim re: Vrije doorgangsbreedte 2: 850 mm 
Loopruimte: Vrije doorgangshoogte 2: 2300 mm (plateau in hoogste stand) 

Maximaal 20 mm hoogteverschil bij stopnauwkeurigheid 
Liften min. 1100 x 2100 binnenmaats 
Spleet russen kooi en vloer maximaal 20 mm breed 
Obstakelvrije opstelruimte voor lift van 1500 x 1500 mm 
Dagmaat liftdeur 2: 900 mm. 
Liftdeur is aan kleur te herkennen 
Voorzien van een opklapbaar zitje 
Aan één zijde voorzien van leuning op 900 mm hoogte 
Oproepknop lift 2: 500 mm uit inwendige hoek 
Grote liftknoppen, geplaatst russen 900 en 1200 mm vanaf liftvloer 

met chip 
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0559 
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0559 
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0580_ 
0580.-\ 
0580.-\ 

Automatische deuren voorzien van sensor 
Achterwand voorzien van spiegel vanaf 1000 mm tot 1800 mm vanaf de vloer 
V oorzien van alarm 
Op logische plek, herkenbaar door goed contrast verlichting 
Liftkooi; lichtgeklemde en duidelijk als zodanig herkenbare vloer 
Liftknoppen met reliëf en in contrasterende kleur 
Tiptoetsen vetmeden 
Etageaanduiding middels spraak 
Lichtsignalering bij alarmering 
Niveauverschil > 3000 mm-+ personenlift, situering nabij hoofdtrappenhuis 
Liftkooi: Vloeroppervlak?: 1050 x 2050 mm 
Liftdeur: Vrije doorgang?: 900 x 2300 mm 
Vrije gebruiksruimte voor liftdeur 1100 x 1500 mm-+ 500 mm als opstelruimte naast slotzijde 
Schuifdeur, ten minste 10 % doorzichtig 
Deur aan korte zijde 
Openingstijd ?: 6 seconden 
Stopnauwkeurigheid + /- 20 mm 
Spleetbreedte :S 20 mm 
Leuningen 900 nun hoog, ten minste langs 1 lange wand 
Opklapbaar zitje bij ?: 3 stopplaatsen; 500 mm zithoogte, 700 mm steunhoogte opgeklapt 
Bedieningselementen tussen 900 en 1200 mm boven vloerniveau 
Bedieningselementen ?: 500 mm uit inwendige hoek 
Bedieningselementen; contrasterende kleur, cijfers in opliggend reliëf, vandalismebestendig 
Spiegel tussen 1000 en 1950 mm boven vloerniveau op achterwand 
Verdiepingsaanduiding visueel op 2000 mm hoogte 
,-\uditief (spreekchip) in liftkooi 
Verdiepingsaanduiding voor lifttoegang visueel tussen 1400 en 1600 mm hoogte 
Aanduiding vertrekrichting; pijlen ca 2000 mm hoogte in liftkooi; Auditief gong 
Aanduiding vertrekrichting; voor lifttoegang pijlen tussen 900 en 1500 mm hoogte 
\' erlichtingssterkte?: 200 lux op vloerniveau 
Ventilatievoud ?: 10 x kooi-inhoud per uur 
Woonhmslift-+ Plaatsingsruimte ?: 1200 x 1600 mm; overige ruimte toegankelijk rolstoelgebruik 
Woonhuislift--> Vloergedeelte bestemd als doorsparing in aanleg demontabel uitvoeren 
Wonmgtoegang > 3 m; opstelplaats voor lift met vrije kooivloer?: 1050 x 2050 mm 
Vrije vloeroppervlakte liftkooi ?: 1050 x 2050 mm 

Vrije breedte trap?: 1100 mm 
Vrij oppervlak voor onderste trede ?: 1100 x 1200 (loodrecht trede) mm 
VriJ oppervlak achter bovenste trede?: 1100 x 1200 (loodrecht trede) mm 
Vrije hoogte?: 2300 mm boven voorkant treden 
VriJe hoogte?: 850 mm boven liJn op 1200 mm voor treden 
Hefvermogen ?: 250 kg 
De installatie moet afsluitbaar zijn tegen gebruik door anderen dan gebruiker 

Woonkamer 

Goedzittende stoel met leuningen, waaruit u goed op kan staan 
Voldoende meters blinde muur 
Lage borstwering en geen horizontale kozijndelen op hoogte zichtlijn 
Schuifdeur (met glas paneel) tussen kamer en slaapkamer 
Gemakkelijk, vanuit rolstoel bedienbaar, hang- en sluitwerk 
Aansluiting( en) CAI (evt. te gebruiken voor (interne) communicatie/ informatie) 
Telefoonaansluiting op twee plaatsen (of 1 loze doos extra) 
Oproepinstallatie, deurintercom en bediening zonwering 
Zonwering, bij voorkeur uitvalschermen in plaats van sereens 
Tafelbladen zijn aan bovenziJde max. 800 mm hoog en hebben vrije onderrijdbaarheid van 700 mm 
Stoelen hebben een zithoogte tussen 400 en 500 mm 
Wenselijk: Welzijnsregistratie door sensor installeren 
Intercom en deurontsluiting naar complex voordeur (0580M) 
Ztchtlijn vanuit zittende positie ongehinderd naar buiten 
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0580A 

0580V 
0580V 
0580V 
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0580Z 
0580C 
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0549G 
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HT -

HT -

Algemeen 
0549B 
0549G 

0549T 

0549T 
0549T 
0558 
0558 

0559 

0559 
0559 

Voorbereid: Intercom en spreekluisterverbinding naar voordeur tussen 1200 en 1400 nun vanaf vloer 
(0580Z) 
Minimaal 10 wandcontactdozen 
Voorbereid: Welzijnsregistratie (0580C) 
Wenselijk: Wandcontactdozen met hefboomknop voor stekkeruitworp 
Draaicirkel van 1500 nun 
Indicatie: Welzijnsregistratie door sensor installeren (0580V) 
Indicatie: Omgevingsbesturing 
2: 3 meter ononderbroken muurlengte voor plaatsing wandmeubels 
PTT aansluiting bedraad 

Huiskamer> 10m2 per bewoner 
Houd afstand huiskamer en zit/slaapkamer klein 
Oppervlakte woonfunctie 2: 20 m"'2 
Oppervlakte woonfunctie 2: 28 m"'2 (05491) 
Woning > 90 m"'2; bezoekbaar woongedeelte (entreeniveau) 2: 3,0 x 4,3 

of 3,6 x 3,6 m (2: 13 m"'2) (bv. Tuinkamer/ eetkeuken/ atelier e.d.) 
\'V'oonkamer in principe zelfde niveau als woningentree 
Indien om zwaarwegende redenen de woonkamer niet op Entree-Niveau dan: 
a. bezoekbare verblijfsruimte (2: 13 m"'2) (E-N), directe relatie woonkamer (bv. Vide, trap) 
b. het "bezoekbaar toilet" (E-N), tenzij hier al badkamer met toegankelijk toilet is 
c. Voldoende ruimte (E-N) om later aangepaste badkamer te bouwen 
d. in/ bij badkamer (op verdieping hoofdslaapkamer) een extra toegankelijk toilet 
2: 26 m"'2 (Z) 
Oppetvlakte woonkamer 2: 21 m"'2 
Direct toegankelijk vanuit keuken 
Woonruimte direct bereikbaar vanuit de verkeersruimte die aansluit op entree worting 
Open/ gesloten relatie tussen woonruimte en keuken is door bewoner te bepalen 
\XIoonruimte is multifunctioneel, keuze wonen aan voor- of achterzijde 
Inrichtingsvrijheid van woonkamer 

Gebruiksruimte zitfunctie 2: 3400 (evenwijdig gevel) x 3000 mm 
Woning < 90 m"'2; zitmat 2: 3,0 x 3,4 m 
Woning > 90 m"'2; zitmat 2: 3,3 x 3,4 m 
Zithoek vrije ruimte 2: 3400 (evenwijdig gevel) x 2700 mm in woning < 65 m"'2 
Zithoek vrije ruimte 2: 3400 (evenwijdig gevel) x 3000 nun in woning tussen 65 en 90 m"'2 
Zithoek vrije ruimte 2: 3400 (evenwijdig gevel) x 3300 mm in woning 2: 90 m"'2 
Vanuit zithoek vrij uitzicht mogelijk naar meest levendige buitenruimte, keuze bewoner 

Gebruiksruimte eetfunctie 2: 2500 x 250 mm (inclusief verkeersruimte van 900 mm) 
Woning < 90 m"'2; eetmat 2: 2,5 x 2,5 m 
Woning > 90 m"'2; eetmat 2: 2,5 x 3,1 m 
Eethoek vrije ruimte 2: 2500 x 2500 nun in woning < 90 m"'2 
Eethoek vrije ruimte 2: 2500 x 3100 nun in woning 2: 90 m"'2 
Eethoek inclusief verkeersstrook van 900 x 2500 nun langs 1 zijde, aan hoofdeinde tafel 

Keuken 

Beide zijden deur (2: 90"'o open): vrije gebruiksruimte 2: 900 x 900 mm 
Oppervlakte keuken 2: 9 m"'2, indien ook eetplek 2: 12 m"'2 
Mogelijkheden verschillende plaatsen van keuken functies; extra standleiding en voorzieningen (water, gas 
en (mechanische) ventilatie). 
Plaatsing van de keuken zodanig dat uitbreiding van de keuken en de keukenapparatuur mogelijk is. 
Oppervlakte keuken 2: 12 m"'2 
T.p.v. aanrecht en kooktoestel minimum breedte 1,8 m 
Draaicirkel diameter 1,5 mmogelijk (deels onder aanrechtblad door) 
Afhankelijk van woning; doorgang hal naar kamer/keuken (zo mogelijk) uitvoeren met schuifdeur; Geen 
dorpels 
Lichtpunt zo in plafond, geen schaduweffect op werkblad keukenblok en/ of 
TL-verlichting onder keukenkastjes met goed bedienbare schakelaar (front keukenblok) 
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Koeling 

0549B 
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i \ fwasmachine 
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Kraan 
0549B 
0580_ 
0580A 
0580,-\ 
0580,-\ 
0580V 

Keukenblok 

Sensor (t.b.v. brand en rookontwikkeling) 
Goede afzuiginstallatie met goede bereikbare schakelaars 
Mogelijkheid plaatsen van (boodschappen)wagentje, zo mogelijk in uitgespaarde ruimte onder werkblad 
Bij allochtonen ouderen gaat voorkeur vaak uit naar gesloten keuken 
r\fzwgkap met verlichting, zittend bedienbaar 
E xtra schaduwvrij verlichtingspunt boven aanrecht 
i\ finimaal 6 wandcontactdozen 
Rookmelder 
\'Ç/enselijk: \'Ç/andcontactdozen met hefboomknop voor stekkeruitworp 
Vrije draaicirkel van 1500 mm 
Oppervlakte keuken ~ 5,6 m"2; breedte ~ 1,8 m 
Keuken direct toegankelijk woonkamer, open/gesloten relatie zelf te bepalen 
Per woning in ~ 1 verblijfsruimte--+ 1 opstelplaats voor aanrecht+ 1 opstelplaats koelkast 

Kookfunctie voldoende ruimte voor; plaatsingsruimte aanrecht ~ 600 x 2100 mm (dxl) (totale lengte 2700 
mm) 
Lengte hoofdwerh:vlak ~ 900 mm; naast spoelbak aan andere zijde werkvlak ~ 600 mm lang 
G ebruiksruimte strook~ 1200 mm breed 
Kooktoestel: plaatsingsruimte 600 x 600 m 0)ij tafelmodel event. Onder aanrechtblad) plaatsings- en 
gebruiksruimte 600 x 1800 mm 
Plaats kooktoestel: aansluitend aan werkblad met aan beide zijden afzetvlak ~ 300 mm (overlap met 
werkblad mag) 
Kooktoestel niet tegenover spoelbak plaatsen 
Gebruiksmimte kooktoestel vrij van looplijnen (breed ~ 900 mm, attributenvrij) 
Kooktoestel niet naast of onder raam 
Elektrische kookplaat 
Wenselijk: Aansluiting overkookalarm op kookbron 
Wenselijk: Aansluiting kookbron op signalering bij woning verlaten 
Elektrische kookbron, lager geplaatst 
V oor bereid: ,-\ansluiting kookbron op overkookalarmering 
Voorbereid: ,-\ansluiting kookbron op signalering bij verlaten van woning 
Situering kooktoestel aansluitend op aanrecht 
A fzetmogelijkheden weerszijde van kooktoestel 300 mm breed 
Afzetvlakken mogen samenvallen met andere toestellen zelfde hoogte en aanrechtblad 
Vrije gebruikszone voorzijde kooktoestel1200 mm breed 
Opstelplaats kooktoestel ~ 600 x 600 mm 

Koelkast: plaatsingsmimte 600 x 600 mm ~ij tafelmodel event. Onder aanrechtblad) plaatsings- en 
gebruiksruimte 600 x 1800 mm 
Mogelijkheid voor plaatsen van hoge koelkast; vrije hoogte van 1600 mm nodig en niet voor raam. 
\'Ç/andcontactdoos niet achter maar opzij van koelkast of erboven: op hoogte 1700 mm vamvege event. 
hoge koelkast 
Diepvrieskast: plaatsings-en gebruiksruimte 600 x 1800 mm ~xd) 

,-\[wasmachine: plaatsingsruimte 600 x 600 mm; gebruiksruimte 600 x 1200 mm 
,\ansluitmogelijkheid voor afwasmachine: water (aan- en afvoer) en elektra 
Wenselijk: ,-\ansluiting vaatwasser 
Voorbereid: Extra aan- en afvoer voor vaatwasser is voorbereid 

Warmwatertoestel nabij tappunt/kraan (max. 5/7,5 m leidinglengte) 
\Xlenselijk: Thermostaatkraan 
Eenhendelmengkraan met hoge uitloop, met ergonomische duidelijk zichtbare aanduiding 
Voorbereid: Wegneembaar paneel achter gootsteen 
Voorbereid: Flexibel uitgevoerde en geïsoleerde aan- en afvoerleidingen 
Voorbereid : Thermostaatkraan is eenvoudig plaatsbaar 

0558 Bij voorkeur zgn. "aanpasbaar" keukenblok (met uitwisselbare onderkast t.p.v. spoelbak) 
0559 Keukenblok (ook aangepast aan rolstoelgebruik) uitgevoerd met: verstelbaar werkblad 
0559 Mogelijkheid uitbreiding keukenblok ombouwkast voor magnetron en vrieskistje (aandacht aansluitingen) 



136 

Aging-in-Place 

Bijlage 20: Voorschriften en suggesties voor een ouderenwoning, onderverdeeld per locatie 

HT -
- HT -

Kastjes 
0559 
0559 
0559 

- 0580 -
0580A 
0580i\ 
0580A 
0580V 
0580C 

Aanrecht 
0549G 
0549G 

0549G 

0580_ 
0580A 
05801\ 
0580A 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_Bb 
HT_Bb 
HT_Bb 

Hoofd-
slaapkamer 

0095 
0549B 

0549B 

0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0558 
0558 
0558 
0558 
0559 
0559 

- 0559 
0559 

- 0559 
0559 
0559 
0559 
0580 -
0580 -
0580_ 
0580A 
0580A 
0580A 

Wandtegels doorzetten tot vloer mogelijk flexibel gebruik keukenblok 
Voorzijde kast, koelkast ed. gebruiksvlak 900 x 1300 (evenwijdig vanuit scharnier deur) mm 

Demontabele kas~es onder spoelbak, 1 1/2 spoelbak met aflopend blad , zwenkkraan met thermostaat 
Benedenkastjes uitgevoerd met rolladen, 
Bovenkastjes (niet te hoog gemonteerd) uitvoeren met opklapdeurtjes of schuifdeurtjes 
Wenselijk: Individuele uitvoering mogelijk door frontwisselsysteem 
Voorbereid: Keukenonderkasten wegneembaar--> onderrijdbare gootsteen en kookbron 
Voorbereid: Nastelbaar opgehangen bovenkasten 
Voorbereid: Ergonomische handgrepen op de kasten geplaatst 
Voorbereid: Bovenkastjes naar boven toe opendraaiend of voorzien van roldeuren 
Voorbereid: Keukenkastfronten zijn uitwisselbaar 

Plaatsingsruimte voor aanrecht van 600 x ~ 3000 mm. 
Gebruiksruimte van 2: 3000 x 1200 Ooodrecht op opstelplek aanrecht) 
Indien aanrechtblad voor raam; bij naar binnen draaiend raam boven spoelbak een borstwering ~ 1200 
mm hoog 
Wenselijk: Plaatsing handra.il langs hele aanrecht 
Aanrechtlengte minimaal2100 mm 
Voorbereid: Aanrecht op hoogte oastelbaar tussen 700 en 1100 mm 
Voorbereid: Plaatsing van handraillangs hele aanrecht eenvoudig plaatsbaar 
Aanrechtblad eenvoudig in hoogte te verstellen tussen 650 en 1100 mm boven vloer 
Aanrechtblad op consoles -->overige onderdelen eenvoudig uitneembaar en verplaatsbaar 
Flexibele leidingen verbinding aanrecht 
Aanrecht lengte~ 1800 mm 
Vrije gebruikszone voorzijde aanrecht 1200 mm breed, loodrecht op aanrecht 
Lengte opstelplaats aanrecht 2: 1500 mm Oangs voorzijde) 
Breedte opstelplaats aanrecht 2: 600 mm 
Tussen opstelplaats aanrecht en vloeroppervlak woonruimte; vrije zone ~ 600 mm breed 

Sla kamer 

Slaap in verhoogd of een seruorenbed 
Mag ontsloten worden via zowel woonkamer als via de badkamer en de verkeersruimte 
Voldoende ruimte voor; Plaatsings- en gebruiksn.llmte: tweepersoonsbed 3600 x 3000 mm: linnenkast 1200 
x 1600 mm 
Voldoende ruimte voor; draa1c1rkel rolstoel diameter 1500 mm; radiatorstrook 200 mm (onder kozijn) 
Voldoende ruimte voor: optelling vrije verkeersruimte nabij hoek bed 1900 mm; 
Directe deurverbinding russen 1 slaapkamer en badkamer is mogelijk 
Plaatsingsruimte bed niet onder raam of tegen radiatorvlak 
Ruimte tussen bed en toegangsdeur ~ 1000 mm 
Mlnimum afmetingen 3,0 x 4,30 m, of: 3,6 x 3,6 m (~ 13 m"2) 
Radiatorstrook buiten de minimum afmetingen 
loze leidingen t.b.v. telefoon/TV/ radio opnemen 
Gelijkvloerse woning mogelijkheid open relatie met woonkamer, breedte opening~ 1,35 m 
Voldoende meters blinde muur, plaatsen van kasten waarbij het toegankelijk blijft 
Directe verbinding met badkamer 
C'\I-aansluiting (of loze buis) 
Telefoonaansluiting (of loze buis) 
Lage borstwering 
Aansluiting voor oproepinstallatie en deurintercom 
Deur naar balkon (wanneer reeds toegankelijk kamer, deur kamer/slaapkamer hierbij sinteren) 
Deur naar tweede slaapkamer of hobby-/ logeerkamer 
Wenselijk: N achtelijke oriëntatieverlichting tussen hoofdslaapkamer en toilet/badkamer 
Wenselijk: Activering/plaatsing alarmering 
Wenselijk: Welzijnsregistratie door sensor installeren 
Afmeting~ 14 m"2, ~ 3,05 m diep, 1 zijde~ 4,5 m ononderbroken muur (Z) 
Zichtlijn; vanuit bed ongehinderd naar buiten kljken 
Voorbereid: Intercom en deurontsluiting complex, bedienbaar vanuit bed (Z) 
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"NI.inimaal 6 wandcontactdozen 
Verlichting vanuit bed bedienbaar (A) 
Voorbereid: Alarmering bedienbaar vanuit bed 
Voorbereid: Oriëntatieverlichting vanaf bed naar toilet/badkamer 
Voorbereid: Welzijnsregistratie sensor 
\'Venselijk: \'Vandcontactdozen met hefboomknop voor stekkeruitworp 
Vrije draaicirkel van 1500 mm n1ssen bed en badkamerdeur 
Hoofdslaapkamer vanaf voordeur met brancard bereikbaar (Z) 
Voorbereid: .-\DL zorgoproepsysteem bedienbaar vanuit bed 
Voorbereid: Minimaal 1 wandcontactdoos op noodvoeding---> medische apparatuur 
Indicatie: .-\ctivering/ plaatsing ADL zorgoproepsysteem 
Indicatie: .-\ctivering/plaatsing alarmering (V) 
Indicatie: Welzijnsregistratie door sensor installeren (V) 
Voorzien aansluiting TV 
Voorbereid: PTT-aansluiting 
Oppervlakte tweepersoons 2: 13,2 mA2; breedte 2: 3000 mm 
.-\Is zelfde laag als woonkamer ---> eenvoudig visuele relatie gerealiseerd 
Hoofdslaapkamer naast badkamer---> verbindingsdeur mogelijk (keuze bewoners) 
Verkeersruimte entree- slaapruimte kan aangepast rolstoelgebruik 
Plaatsingsrwmte tweepersoonsbed 2: 1800 x 2100 mm; 2 kasten 2: 600 x 800 mm 
Gebruiksruimte drie zijden van bed; strook: 900 mm breed, 1000 mm breed, 1500 mm breed 
2: l lichtschakelaar bij bed; aansluitpunt voor telefoon en centrale antenne-inrichting 

Plaatsings-en gebruiksruimte: eenpersoonsbed 2100 x 1800 mm: Linnenkast 800 x 1200 mm: Tafel/bureau 
en stoel 1200 x 1200 mm 
Voldoende ruimte voor; draaicirkel rolstoel diameter 1500 mm; radiatorstrook 200 mm 
Plaatsingsruimte bed niet onder raam of tegen radiatorvlak 
Ruimte n1ssen bed en toegangsdeur 2: 1000 mm 
Ten minste twee gelijkwaardige verblijfsruimten van 12 mA2 naast de gezamenlijke verblijfsruimte 
Bij voorkeur ten minste 9 mA2 
Minimaal 2 slaapkamers 
Oppervlakte eenpersoonsslaapkamer 2: 6,2 mA2; breedte 2: 1800 mm 
Bij meerdere eenpersoonsslaapkamers ten minste twee eenvoudig samengevoegd (keuze) 
Plaatsingsruimte eenpersoonsbed 2: 900 x 2100 mm; 1 kast 2: 600 x 900 mm 
Gebruiksruimte; naast lange zijde bed 2: 900 mm breed, vrij vlak 2: 1500 x 1500 mm 
Gebruiksruimte; voorzijde kast 2: 900 x 1300 mm 

Badkamer 

Handgrepen bij douche en het toilet 
Ruimte voor, plaatsings- en gebruiksfunctie (bxd); douche: 1050 x 1350 mm; closetfunctie: 1100 x 1700 
mm; wastafel: 1100 x 1600 mm 
Bij 1 badkamer: toegang ook bereikbaar via verkeersruimte 
Inrichting zodanig draaicirkel 1500 mm mogelijk(+/- na verwijderen bad) 
Drempel toegangsdeur :S 20 mm en afgerond 
Deur: naar buiten draaiend; vrije gebruiksruimte beide zijden 2: 900 x 900 mm (bij trap 900 x 1200 mm) 
Indien mechanische ventilatie: overbruggingsschakelaar op 900 tot 1200 of via vochtsensor met ingestelde 
waarden 
Radiatorknop niet uitsteken voor het radiatorvlak 
Plaatsingsmogelijkheid van een tweede sanitaire unit met douche en wastafel. 
i\1inimum afmeting 2,15 x 2,15 of1,7 x 2,7 m. 
Op zelfde verdieping als hoofdslaapkamer, bij voorkeur directie relatie 
Toegangsdeur( en) niet draaiend over het minimaal benodigd vloeroppervlak in de badkamer 
WC en douche tegen betonwand situeren, zoniet dan vloer geschikt voorankering beugels e.d. 
Toegankelijk met douchebrancard vanuit zowel hal als (hoofd)slaapkamer 
,-\ard binnenwanden beugels, douchezitje etc. goed te bevestigen zijn 
Groot genoeg voor plaatsen van douchebrancard, liefst tegen blinde muur 
Wanden tot 1,8 m betegelt, zo mogelijk tot plafond 
Goede afzuiging (niet in hoek van de douche) 
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Vloer 
0095 

- 0549B 
0549B 
0558 
0559 
0580A 
0580V 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

Bad/ Douche 
- 0095 

0095 

0549B 

0549B 
0549G 
0558 
0558 
0559 

0580A 

0580V 
0580V 

Zwenkkraan op wastafel en douche (buiten waterstraal) met temperatuurbegrenzer 
r\ansluiting voor wasmachine (aandacht plaatsing aan- en afvoer) en droogtrommel 
Wenselijk: Activering/ plaatsing van alarmering 
Afmetingen minimaal 5m"2 (0580M) 
Vrije draaicirkel van 17 50 mm (0580Z) 
Temperatuur variabel (minimaal 24 "C) en individueel instelbaar 
Voorbereid: Plaatsing spoel- en drooginrichting is voorbereid; watertappunt en 230V nabiJ toilet 
Goede verlichting, bedienbaar vanaf elke deur bij binnenkomst 
Valveilige radiator met afgeronde hoeken, niet opgehangen wandbeugels 
Alle verwarmingsbuizen onder 1800 mm vanaf de vloer zijn gel'soleerd 
Wasmachineaansluiting voorzien van trekkoordschakeling 
Voorbereid: Nachtelijke oriëntatieverlichting tussen hoofdslaapkamer en badkamer (0580:\ ) 
Voorbereid: Alarmering bedienbaar vanaf toilet, douche (zittend) , en vanaf vloer 
Voorbereid: ADL zorgoproepsysteem (0580Z) 
Voorbereid: Extra wandcontactdoos wasdroger voorzien van trekkoordschakeling 
Vrije ruimte voor de wasmachine van 750 x 1500 mm 
Afmetingen zijn geschikt voor insteek en gebruik brancard 
Voorbereid: Wandcontactdoos voor zorgapparatuur 
Indicatie: Activering/plaatsing ADL zorgoproepsysteem 
Indicatie: Activering/plaatsing alarmering 
Verkeersstroken~ 900 mm breed tussen verkeersruimte en sanitaire ruimte 
\V'anden uirvoeren-+ eventuele wandbeugels voldoende stevig bevestigd 
Te bereiken temperaturen tussen 20 11C en 24 "C 
Temperatuurverschil aangrenzende verblijfsruimte :'S 3 11C 
Oppervlakte (wastafel, douche en mogelijkheid samenvoegen toilet) 2: 1700 x 1800 mm 
Oppervlakte (wastafel, douche en eventueel toilet) ~ 1700 x 2700 mm of~ 2150 x 2150 mm 
Oppervlakte (wastafel, douche, toilet en wasapparaat) ~ 1700 x 3700 / ~ 2150 x 3150 mm 
Badkamer toegankelijk vanuit gangruimte zelfde niveau hoofdslaapkamer 
Aangepaste badkamer is voorzien van aangepast toilet indien nog niet aanwezig 
Gebruiksvlak voorzijde wasapparaat 2: 1000 x 1300 mm 
Toegangsdeur naar buitendraaiend, onderdorpel :'S 20 mm (afgerond) 
Woning ~ 1 afsluitbare badruimte 
Woning gebruiksoppervlak ~ 500 m"2 heeft ~ 1 badkamer/ 250 m"2 gebruiksoppervlakte 
Oppervlak~ 1,6 m"2; breed~ 800 mm, tenzij rolstoel-+ 2200 x 2200 mm; h ~ 2300 mm 
Samenvoeging: Badruimte gecombineerd met toiletruimte~ 7,8 m"2; breedte~ 2,2 m 

Antislip aangebracht 
Vloerafwerking: waterdicht en antislip; gelijkmatig afschot 1:100 
Vlakke douchevloer met voldoende afschot (1:10) biJ douche (geen douchebak of opstaande rand) 
Vloerafwerking stroef en vlak, met gelijkmatig afschot voor afwatering naar doucheplug 
Stroeve vloertegels en vloer aflopend naar douchehoek 
Voorzien van douchevloer op afschot en wastafel 
Antislipvloer, goed reinigbaar (0580A) 
Vloeren vlak aanbrengen, zonder niveausprongen 
Als doucheplug of schrobputje-+ vloer gelijkmatig afschot afwatering plug/ putje 
Vloerafwerking stroef en vlak waarde ~ 65 (toestel van Laroux) 

Thermostatische douchekraan 
Probleemloos in-/uit bad/ douche stappen 
Kraan: buiten (circa 300 mm) waterstraal douche; ~ 500 mm uit inwendige hoek; 900 tot 1200 mm boven 
vloer 
Douchekop op glijstang van 1200 tot 2100 mm boven vloer; Thermostatische mengkraan biJ douche 
Bad: plaatsingsruimte 1800 x 700 mm; gebruiksruimte 1800 x 700 mm (bxd) (0549T) 
Douchekop op glijstang van 1,2 tot 2,1 mboven vloer 
Douchekop bedienbaar buiten waterstraal 
Douchezi~e (mogelijkheid tot het aanbrengen hiervan) 
Voorbereid: Wandsterkte douchewand haaks op kraanwand-+ plaatsing zitje wanddouche en 
wand beugel/ steunen 
Horizontale handgreep van 100 cm geplaatst bij de douchehoek 
Thermostaatkraan, excentrisch geplaatst, met onderuitloop in douche excentrisch geplaatst 



Bijlage 20: Voorschriften en suggesties voor een ouderenwoning, onderverdeeld per locatie 

0580V 
0580C 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

- HT_ 
Wastafel 

0549G 
0559 
0559 
0580.-\ 
0580.'\ 
05801\ 

0580.-\ 

HT_ 
Toilet 

0549B 
0549B 
0558 
0558 
0559 
0580_ 
0580A 
0580Z 
0580Z 
0580Z 
HT_ 

0095 
0095 

0549B 

0549B 
- 0549B 

0549B 

0549B 
0549B 
0549G 
0549G 

- 0549G 
0558 
0558 
0558 
0558 
0580.-\ 
0580A 
0580,-\ 
0580.r\ 
0580,-\ 
0580.-\. 
0580V 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

Waterbesparende douchekop en extra lange slang, niet boven kraan (0580C) 
Ventilatieafzuiging niet boven douche 
Douche ~ 1000 x 1600 mm daarbinnen douchezitje 500 x 500 mm 
Douchekraan bedienbaar naast(+/-) douchezitje (niet achter), bereikbaar buiten douchestraal 
Douchekraan ~ 550 mm uit inwendige hoek, ca. 950 mm boven vloer 
Hoogte douchekop op glijstang instelbaar tussen 950 en 220 mm boven vloer 
Wand voor eventueel douchezitje geschikt voldoende stevige bevestiging 

Plaatsings-en gebruiksruimte voor twee wastafels: 1200 mm diep en 1800 mm breed (05491) 
Wastafel in hoogte instelbaar en aandacht voor model (breed) 
Kantelbare spiegel 
Eenhendelmengkraan met hoge uitloop op de wastafel 
Voorbereid: Ergonomische type wastafel, minimaal 53 diep en 65 breed 
Voorbereid: Wastafel nastelbaar in hoogte 
Voorbereid: Flexibele leidingen; ondersten lengten in wand weggewerkt tot 500 mm hoogte i.v.m. 
rolstoelvoetplaten 
Wastafel~ 600 mm breed en~ 500 mm diep, gebruiksruimte voorzijde~ 1100 x 1100 mm 

Gebruiksruimte closet uit te breiden met gebruiksvlak 550 x 1100 mm ( + /- na verwijderen bad) 
Toiletpot haaks benaderen/ ruimte tussen voorkant pot en obstakel (bv. Muur)~ 1100 mm 
Indien geen (2e) toilet in badkamer voorzien, wel benodigd leidingwerk aanbrengen 
Ten minste ruimtelijke mogelijkheid voor toilet, ofwel eenvoudig geïntegreerd met bestaand toilet 
Aangepaste toiletpot met voldoende steun in rug en vrije ruimte aan beide zijkanten 
Wenselijk: Plaatsing tweede toilet 
Voorbereid: Voor plaatsing van tweede toilet, afvoeraansluiting, waterleiding en wandsterkte voorbereid. 
Voorbereid: .-\fvoer zo geplaatst L en R voldoende (900 mm) verzorgingsruimte naast toilet 
Voorbereid: Voorzijde toiletpot 750 mm uit achtelwand 
Indicatie: Plaatsing tweede toilet op indicatie 
Gebruiksruimte voorzijde toilet ~ 1100 x 1300 mm 

Toilet 
Verhoogd toilet 
Deur kan van buitenaf geopend worden 
i\liniroaall aparte toiletruimte(~ 900 x 1200 mm) op entree niveau; uitzondering bij 1 woon- of 
slaapkamer -+ toilet op badkamer 
Indien slechts 1 toilet-+ bereikbaar via ve.rkeersruimte 
,-\ansluiting tweede toilet vereist(+/- badkamer) indien eerste toilet op andere verdieping 
Bezoekbaar toilet entreeniveau: (naar buiten draaiende) deur (ver van pot) in lange wand en toiletpot aan 
slotzijde deur 
Bezoekbaar toilet entreeniveau: Fonteintje, plaatsingsruimte 300 x 400 mm; gebruiksruimte 500 mm 
Bezoekbaar toilet entreeniveau: antislip, goed te reinigen vloerafWerking 
Ten minste 1 afzonderlijk toiletruimte~ 1000 x 1400 mm (05491) 
Tweede toilet (ev. In badkamer) vereist, indien (te) toilet op andere verdieping ligt (05491) 
Radiatorknop niet uitsteken voor het radiatorvlak 
l'vlini.mum afmeting 0,9 x 1,2 men deur in lange zijde 
"bezoekbaar toilet" ligt op Entree-Niveau van woning 
Geen eisen aan extra aparte toiletten 
.-\Is op E-N een badkamer met toegankelijke toiletpot is, is apart toilet niet vereist 
.-\fmeting ~ 900 x 1200 mm 
Toiletpot 6 plus, geplaatst op korte zijde 
Handgreep bij toiletpot 
Deur van toiletpot wegdraaiend (slot aan toiletzijde) (0580M) 
Voorbereid: Wanden geschikt voor latere plaatsing wandsteunen/beugels 
Voorbereid: Plaatsing van horizontale beugel op deur 
Voorbereid: Trekkoord alarmering, ook bedienbaar op vloerhoogte 
Inwendig oppervlak bezoekbaar toilet~ 900 x 1200 mm 
Inwendig oppervlak aangepast toilet 2: 1650 x 2200 mm of 1950 x 1900 mm 
Bezoekbaar toilet toegankelijk vanuit gangruimte zelfde niveau woonkamer 
Eventueel aangepast toilet eenvoudig bereikbaar woonkamer en aangepaste slaapkamer 
Eventuele aangepaste badkamer heeft aangepast toilet, als er geen aparte aanwezige is 
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Deur bezoekbaar toilet gesitueerd aan lange zijde, naar buiten draaiend 
Wanden uitvoeren -> eventuele wandbeugels voldoende stevig bevestigd 
Woning 1 afsluitbaar toilet/ 125 m"2 gebruiksoppervlak of gedeelte daarvan 
Vloeroppervlak 2: 900 x 1200 mm m2 

Integraal toegankelijk toilet 2: 1650 x 2200 mm (gebruiksoppervlak woning 2: 500 m"2) 

Looeerkamer 
,'\fmeting 2: 5,3 m" 2 
Voorbereid : Telefoonaansluiting, gecombineerd met PC-gebruik 
Voorbereid: Intercomaansluiting plus voordeurontsluiting bedienbaar vanuit bed (0580Z, 0580C) 
l\finimaal 4 wandcontactdozen 
Voorbereid: Spreekluisterverbinding naar hoofdslaapkamer (0580C) 

Hob 
Gereedschap met extra lange steel 
Stevige huishoudtrap met beugel 
Voor (tele)thuis werken: plaatsings-en gebruiksruimte van min. 2100 x 2100 mm. 
Geluidsisolatie "stille" kamer met llu;k= + 10 dB en 1,0 = +5 dB, bv. Voor musiceerrwmte, slaapvertrek 
voor nachtdienst 
Voor (tele)thuis werken: plaatsings-en gebruiksruimte 2: 2100 x 2100 mm (bureau met computer, printer, 
telefoon en fax). 
Mogelijkheid voor aansluiting W.A. 

Wasruimte 
Plaats (water aan- en afvoerpunten) metplaatsings-en gebruiksruimte (600 x 1800 mm) voor wasautomaat 
en droger ( + /- bovenop). 
Goed te ventileren aparte afgesloten was-, droog- en strijkruimte, voorzien van spoelbak+ 
plaatsingsruimte wasmachine en droger (0549G) 
Wasapparaat kan worden gesitueerd in badkamer, gesloten keuken of bijkeuken 

Beroin 
Creëer extra bergruimte voor loophulpmiddelen 
Regenwerende niet noodzakelijke vorstvrije bergruimte: m"2 2: 10% van gebruiksoppervlakte woning, 2: 6 
m"2 en breedte 2: 2000 mm +Berging droog en vorstvrij: oppervlakte 2: 2 m"2: woningen> 100 m"2: > 
2% gebruiksoppervlakte woning 
Indien bergruimte alleen binnen woning-> ten minste helft totale bergruimte op entreeniveau 
Toegangsdeur (hoofd toegangsdeur B.2.5) naar buiten draaien 
V rijstaande van buiten toegankelijke bergingen voldoende inbraakwerend: Deuren inbraakvertraging 2: 3 
minuten (NEN 5096) 
Ramen met dagmaat: < = 150 mm geen eisen; beweegbare > 150 mm inbraakvertraging 2: 3 minuten (NEN 
5096) 
Ramen met dagmaat: beweegbare > 150 mm en vaste ramen :S 1,5 m"2 binnenbeglazing of buitenbeglazing 
met maatregelen verwijderen glaslatten 
Aansluitpunt verlichting bij toegang berging (schuur of garage) 
Eisen aan- of uitgebouwde berging: aanbouw voorzijde woning :S 1500 uit gevel, nis die ontstaat 2: 2x zo 
breed als diep 
Berging mag deel uitrnaken van garage, indien vereiste oppenrlakte aanwezig is buiten opstelplaats auto 
(2250 x 5000 mm) 
Afzonderlijke bergruimte voor tuinmeubelen en tuingereedschap in berging aan tuinzijde of in tuinkast van 
min. 2 m" 3 
Aparte binnenberging of bergkasten per verdieping; totaal 4 m"2 
Aparte binnenberging totaal 8 m"2 voorzien van daglicht, verlichting, isolatie, aan- en afvoer van water. 
Bij appartementen: gemeenschappelijke comainerruimte. 
Breedte minimaal 1 ,8 m 
Bergingen gang (indien aanwezig) minimaal 1,2 m 
Bergingdeur naar buiten draaiend 
Berging als stalling voor elektrische rolstoel 
Minimaal 1 wandcontactdoos 
Draaicirkel 1500 mm 
Voldoende bergruimte 
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Oppervlakte berging 6,5% gebruiksoppervlak woning + ~ 2 m"2; breedte~ 2000 rrun 
Extra 2 m"2 niet nodig als eenvoudig kan worden uitgebreid 
Bij voorkeur toegankelijk op niveau begane grond, indien verdieping--+ lift~ 1050 x 2050 rrun 
Gezamenlijke ontsluitingsgang (kort en overzichtelijk)~ 1200 rrun breed 
Rekening houden met mogelijkheid dubbele deur met doorgangsbreedte ~ 1400 nun 
Vloeren stroef en vlak 
Contactdoos en mogelijkheid plaatsing: afvalcontainers en ventilatie moet aanwezig zijn 

Installaties 

Geen installatievoorzieningen, leidingen, aansluitpunten bij gemakkelijk verwijderbare (en niet-dragende) 
wanden of delen daarvan 
Installatievoorzieningen (bv. sanitair, radiatoren en ventilatie) trillingsvrij of verend ophangen door 
dempende rubbers of ringen ed. 
Individuele bemetering (elke woning eigen meter voor alle nutsvoorzieningen 
Gebruiksaanwijzing installaties en schema leidingenloop voor bewoners bij oplevering verstrekken 
Installatietechnisch onderscheid tussen drager en inbouw, collectief en individueel, vast en variabel, lange 
en korte levenscyclus. 
Specifieke eisen aan leidingverbindingen --+ Eenvoudige wijze ontkoppelen, verwijderen of verplaatsen van 
installatiecomponenten. 
Installatiecomponenten dienen goed bereikbaar te zijn --+ bv. Door verhoogde vloeren, verlaagde plafonds 
en plint- leidingkokersystemen. 
Overcapaciteit, bijv. in installatievermogen 
Beperk noodzakelijke distributievoorzieningen, bijv. m.b.v. afstandbediening. 
Aanpasbaarheid vergroten door: verplaatsbare leidingsystemen, bv. Plintsystemen of 
-concentreren van leidingen in het casco in bepaalde zones en/ of 
- het op afstand bedienbaar maken van verlichtingspunten en wandcontactdozen en/ of 
- aanbrengen van verhoogde vloeren met vrije leidingsystemen 
Toepassing van verplaatsbare leidingsystemen, keuken- of badkamerwanden, gevoed uit een of meer 
centrale leidingkoker(s) 
Binnenwanden wegneembaar/ herplaatsbaar Qeidingvrij) uitvoeren bij: 
- Scheidingswand hoofdslaapkamer en woonkamer 
- Scheidingswand hoofdslaapkamer en logeerkamer 
- Scheidingswand tussen keuken en woonkamer 
Indiv:iduele uitleesmogelijkheid elektra-, warmte- en waterverbruik 
l'viodulaire techniek, die inzetbaar is wanneer nodig 
Gas- en watermeter afleespunt :S 1200 rrun boven vloer 

Alle elektriciteitssnoeren zijn langs de plint weggewerkt 
Niet meerdere apparaten op 1 stopcontact d.m.v. verdeeldozen 
Geen snoeren onder het tapiJt 
Aardlekschakelaar 
Ruimte in meterkast voor domotica 
Extra voeding in meterkast 
Een plug in de meterkast, verbinding naar breedbandinternetaansluiting 
N uldraden naar alle schakelaars 
Inbouwdozen diepte van min. 50 rrun. 
Iedere wandcontactdoos en schakelaar eigen inbouwdoos 
E xtra loze inbouwdozen: woonkamer (voorkeur 2), keuken, slaapkamers 
Wandcontactdozen respectievelijk voedingspunten, alle hoekpunten grotere vertrekken 
Plaatsen in hal, toilet en natte cel. Plaatsing voedingspunten tegen het plafond 
Aantal wandcontactdozen per verblijfsruimte conform comfortklasse A 
E lektrische installatie voldoet aan basispakket aan "Eisen comfortpakketten NEN 101 0" (bijlage) 
Wandcontactdozen 350 tot 500 rrun uit hoek; ten minste 1 per verblijfsruimte tussen 900 en 1200 mm 
boven vloer 
Inhoud meterkast gemakkelijk af te lezen en te bedienen: hoogte van 900 tot 1600 rrun 
Levering groepenkaart met groepenschema aan bewoner bij oplevering 
NEN 1010 comfortklasseC voor elektrotechnische installatie, telefoon en kabel 
Uneto-Vni klasse levensloopbestendig wonen 
Wandcontactdoos op centrale plaats (stofzuigen); ook voor verdiepingen 
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Verlichting 
0095 
0096 
0096 
0489 
0549B 

Per betreedbare ruimte ten minste één stopcontact 
Stopcontact bij voorkeur gecombineerd met lichtschakelaar bij karneringang 
Breed model schakelaars toepassen 
Indeling meterkast ook bedienbaar vanuit rolstoel 
Wandcontactdozen en schakelaars op hoogte bedienbaar vanuit rolstoel 
\'(/andcontactdozen dubbel uitgevoerd met dubbele bedradingsinfrastructuur 
Per vertrek meerdere elektriciteitsgroepen aanwezig 
!Ylinirnaal 1 wandcontactdoos 
Meterkast in IYLva-uitvoering, plaatsing bedieningselementen tussen 900 en 1200 mrn vanaf vloer 
Voordeurbel hoogte op 950 mrn: 2 500 mrn uit inwendige hoek 
Wandcontactdozen hoogte tussen 500 en 1200 mrn: 2 350 mrn uit inwendige hoek 
Aardlekschakelaar, zekering hoogte tussen 500 en 1200 mrn 
2 1 meterruimtel woning; woning< 50 rn"2 in woongebouw, mag gemeenschappelijk 
Meterruimte alleen rechtstreeks toegankelijk verkeersruirnte 
Loopafstand meterruimte - toegang woning ::S 3000 mrn (niet woongebouw) 

Eén of meer rookmelders 
Vluchtroute vrij van obstakels 
Sleutels op vaste plek 
Op centrale plaats iedere slaapverdieping 2 1 rookmelder (aangesloten op lichtnet, goedmerk 
Keurrnerkinstituut, doorgeschakeld) 
Aandacht aan plaats brandblusser 

Alle deuren, ramen, ventilatieopeningen en bereikbare (NEN 5087) gevelopeningen, zijn voldoende 
inbraakwerend (NEN 5096) 
Inbraakvertraging deuren van minimaal 3 minuten (NEN 5096) 
Draaiende ramen op verdieping voorzien van kierstandbeveiliging 
Glaslatten aan binnenzijde monteren 

Alle ruimte ventilatievoorzieningen behalve indien gebalanceerde ventilatie 
Ventilatievoorzieningen: doorklimopening < 150 mrn, in de vorm van ldepraam en/ of ventilatierooster 
Alle verblijfsgebieden en elke verblijfsruimte doorspuivoorzieningen aanbrengen: te openen raam( en) of 
deur( en) 
Per verblijfsruimte: min. 1 bedierungshendel van beweegbare ramen en bovenlichten aanbrengen tussen 
900-1400 mrn 
Hendel eenvoudig en licht te bedienen 
Verblijfsruirnten natuurlijk ventileren en luchten 
Mechanische ventilatie: regelbaar in drie standen (30%, 50% en 100%); regelknoppen tussen 900 en 1200 
mrn 
Indien gebalanceerde ventilatie toegepast; koude toevoerlucht niet geconcentreerd naar binnen; rechte 
verloop luchttoevoerkanalen 
Gebalanceerde ventilatie alleen op zwaar geluicisbelaste locaties; geluidsbelasting op gevel 2: 55 dB(A) 
Droge kruipruimte, door bv. Drainage of bodemafsluiting en voldoende ventilatie 
Vochtproducerende functies (koken, wassen en drogen) in af te sluiten ruimte aan gevel 
Natuurlijke ventilatie alle verblijfsruirnte 
Extra mechanische ventilatie in vertrekken meerder personen/ vocht geproduceerd 
Vochtproductie in ruimten beperkt (bv. Niet koken op gas, was buiten drogen) 
Grote temperatuurverschillen tegengegaan (tijd en vertrekken onderling) 
Tegengaan van stof in lucht (vloer-/ wandven.varming, centraal stofzuigsysteern, HEPA-filter) 
Zwevende stof (tabaksrook, stofdeeltjes, boompollen en stuifmeel) verminderd 
Inbrengen van irriterende stoffen vermeden met filters in aanzwgoperungen ---t juiste plaats 
Emissiearme bouw en inrichtingsrnaterialen toepassen 
Ventilatiecapaciteit verblijfsruimte 2 1x per uur verversing ruimte inhoud 
Verblijfsruirnte te ventileren d.m.v. openslaande ramen en bovenventilatie en buitengevel 

Voldoende licht 
Oude mensen hebben meer licht nodig dan jongere, maar zijn meer gevoelig voor verblinding 
Schakelaars dienen goed zichtbaar, bereikbaar en makkelijk bedienbaar zijn. 
Eventueel: voorbereiding strijkverlichting op plint hoofdslaapkamer ---t nachtoriëntatieverlichting 
Schakelaar voor buitenlicht aan deur 
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Bijlage 20: Voorschriften en suggesties voor een ouderenwoning, onderverdeeld per locatie 

0549B 
0549G 

- 0580M 
- 0685 

0685 
0685 
0685 
0685 
0685 

- 0685 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT 
HT_Bb 
HT_Bb 

Verwarming 
0095 
0549B 
0549B 
0549B 

0549B 

0549B 
0549B 
0549B 
0549B 
0549B 

0549G 

0549G 
0549G 
0549G 
0559 
0685 
0685 
HT_ 

- HT_ 
HT_ 
HT_ 
HT_ 

\V' a ter 
0549B 

- 0549B 
0549B 
0549G 
0549T 
HT_ 

,-\!arm 

- 0549B 

Lichtschakelaars in vertrekken naast deur aan slotzijde op hoogte 900 tot 1200 mm 
Twee lichtpunten in gang langer dan 5 m. 
Breed modellichtschakelaars overal toegepast--> hotelschakeling 
Goede basisverlichting die gelijkmatig en met eenzelfde lichtsterkte verlicht 
Overal gelijk verlichtingsniveau 
Voldoende 'taakverlichting' 
Boven (werk) tafels in hoogte verstelbare armarmen 
Signaalverlichting markeert bepaalde punten of voorzieningen 
Sfeerverlichting als aanvulling op basisverlichting 
Gelijkmatige verlichting --> verblinding en schaduwvorming op gezicht vermeden 
Verlichtingssterkte 2: 100 lux op 1 mboven vloer (buiten: voordeur, belplateau e.d.) 
Gelijkmatige basisverlichting 
Geen verblinding armaturen in looprichting 
Verlichtingssterkte 2: 100 lux op 1 mboven vloerniveau 
Verblij fsru.imte: lichtreflectie plafond 2: 80%: overige vlakken bewoner zelf bepalen 
Wanden en vloeren zodanig dat bewoners zelf kleur bepalen (d.m.v. afwerking en inrichting) 
Lichtschakelaars hoogte op 950 mm: 2: 500 mm uit inwendige hoek 
Verblijfsgebied heeft een equivalente daglichtoppervlakte 2: 10% vloeroppervlakte 
Verblij fsruimte heeft een eqwvalent daglichtoppervlakte 2: 5 m"'2 

Ruimte van CV is goed geventileerd 
;\lle verblijfsruimten te verwarmen tot 22 °C (traditionele systemen) of gelijkwaardigheid 
Uitstromend water bij defect c.q. lekkage :S 70 °C 
Bij individuele ketel: Nox-arme HR-combi-ketel, met elektrische ontsteking 
Radiatoren: strook van 200 mm plaatsingsruimte; afgerond toepassen of afscherming scherpe flensen aan 
boven- en zijkant 
Radiatorknoppen op hoogte 500 tot 1400 mm: goed bedienbaar 2: 100 mm rondom knop 
Individuele na-regeling met thermostaatknoppen 
Radiator ophangen op ten minste 100 mm boven vloer 
Klokthermostaat goed afleesbaar, hoogte van 1300 tot 1500 mm 
\XIarmteverlies voorkomen (warmwaterleidingen isoleren) 
Bij individuele ketel; cv-ketel opnemen in afzonderlijke kast afm. 900 x 900 mm; gebruiksruimte kast 900 x 
1200 mm 
Gebruiksruimte mag buiten kast liggen--> vereist de deur op juiste plaats t.o.v. ketel 
Indien radiatoren: geen glas achter radiatoren aanbrengen 
Individuele warmteregeling per vertrek (thermostaatknoppen) (0549T) 
Radiatoren voorzien van thermostaat (individuele bemetering, zoals alle overige nutsvoorzieningen) 
Plaats radiatoren zorgvuldig gekozen en waar nodig gezorgd voor afscherming 
Vloerverwarming toepassen (Voorkomen stofophoping en stofdwarrelingen) 
Te bereiken temperaturen tussen 18 °C en 24 °C 
Temperatuurverschil aangrenzende verblijfsruirnte :S 3 °C 
Verblijfsruimte, radiatorstrook 100 mm breed langs gevelkozijnen 
Thermostaat hoogte op 1200 mm: 2: 500 mm uit inwendige hoek 
Ra dia torknoppen hoogte tussen 500 en 1200 nun: 2: 500 mm uit inwendige hoek 

Standleiding riolering isoleren 
Waterbesparende kranen (of doorstroombegrenzers) douchekop; spaarknop op toiletspoeling 
Buitenkraan met aftapmogelijkheid bij grondgebonden woningen 
Thermastatische mengkranen toepassen 
\V'oning voorbereiden voor 2 wateraansluiting systeem; 1 voor drink-water en 1 voor huishoudwater 
Knoppen en kranen uitvoering met goede greep die weinig kracht vereist 

Geldig als nieuwbouw waarde heeft van 1,5 x gemiddelde verkoopwaarde regio: 
-Loze leidingen alarm naar voordeur en achterpui (beneden) t.b.v. bewegingsmelders (2200 mm vloer)/ 
magneetcontacten 
- Positietekening loze leidingen geleverd bij documentatie huis 
- Telefoonkabels weggewerkt in mum; Werking contactdoos (telefoon) woonkamer onafhankelijk 
contactdoos grote slaapkamer 
,-\larmering geeft signaal met voorrang naar de centrale 
Ala tussen centrale en bewoner 
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Bijlage 20: Voorschriften en suggesties voor een ouderenwoning, onderverdeeld per locatie 

0580V 
0580V 
0580V 
0580V 
0580V 
0580V 
0685 

Communicatie 
0489 
0489 
0549B 

0549B 

0549B 
- 0580M 

0580M 
0580M 
0580Z 
0580Z 
0580Z 

- 0683 

Schakelt automatisch geselecteerde groep elektrische apparaten uit 
Schakelt inbraakalarmering aan of uit 
Schakelt geselecteerde verlichtingsgroep aan 
Opent of deactiveert voordeurslot 
Opent (indien aanwezig) nachtslot of kierstandhouder 
Schakelt TV /audio op 'mute', zodat communicatie mogelijk is 
Lichtflits- of trillingssignaal gekoppeld aan alarmeringssystemen (brandalarm, inbraakalarm) 

Overweging standaard videofoon, in relatie met functie op afstand openen voordeur 
Overweging standaard residential gateway, kan later makkelijk aangevraagd worden 
Aansluitpunt telefoon en kabel in woonkamer en 1 slaapkamer; Loze leidingen in elke verblijfsruimte 
Bij verklaring WoonKeur (schriftelijk) informatie- en voorlichtingsmateriaal waarin aandacht gebruik 
voorzierungen 
Bij verklaring WoonKeur aandacht sleutelbeheer en aan vluchtroutes in geval van brand 
Intercom geplaatst tussen 1200 en 1400 mm vanaf de vloer 
Intercom en slotontsluiter van hal naar centrale voordeur 
Voorbereid: Intercom plus slotontsluiter naar slaap- en woonkamer--+ draadloze bediening (0580Z) 
Voorbereide intercomverbindingen tussen slaapkamer, woonkamer en woningvoordeur 
Koppeling tussen telefonie en intercom 
Koppeling tussen intercom en coax 
Maximize the number of people who can/will .. 
0-1 ... Hear auditory output clearly enough 
0-2 ... Notmiss important in formation if they can't hear 
0-3 ... Have line of sight to visual output and can reach printed 
0-4 ... See visual output clearly enough 
0-5 ... Notmiss important information if they can't see 
0-6 ... Understand the output (visual, auditory, other) 
0-7 ... View the output display without triggering a seizure 
D-1 ... Access the documentation 
D-2 ... Understand the documentation 
S-1 ... Perceive hazard warnings 
S-2 ... U se the product without injury due to unperceived hazards. 

De voorschriften en suggesties zijn gebaseerd op: 

Bron '0095': Consument en Veiligheid, 2003. 
Bron '0096': Consument en Veiligheid, 2004. 
Bron '0465': Nouws, 1999. 
Bron '0489': Van der Leeuw, 2004a. 
Bron '0549': SKW, 2003. 

'0549B' - Basispakket 
'0549G' - Gebruikskwaliteit 
'0549V' - Veiligheid 
'0549T'- Toekomstwaarde 

Bron '0558': J tB, 2004. 
Bron '0559': Humanitas, 2001. 
Bron '0580': Humanitas, 2000. 

'0580_' -Algemeen 
'0580A'- Activiteit 
'0580V' - Veiligheid 
'0580M' - Mobiliteit 
'0580Z' - Zorgverlening 
'0580C' - Communicatie 

Bron '0683': V anderheiden & Vanderheiden, 1 992. 
Bron '0685': CBZ, 2005. 
Bron 'HvT_': Wijk, Drenth & Van Ditmarsch, 2003. 

'HvT_'- Handboek voor toegankelijkheid 
'HvT_Bb'- Handboek voor toegankelijkheid: Bouwbesluit. 
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Bijlage 21: Uitgangspunten en doelstellingen bij het gebruik van domotica in de woning • 

De individuele bewoner staat centraal. 

De functies die men realiseert bepalen de techniek en niet andersom. 
(De techniek bepaalt niet de te realiseren functies.) 

Domotica wordt alleen toegepast als een eenvoudiger oplossing niet mogelijk is. 

Domotica is een aanvulling op de zorg maar kan nooit zorgzame, professionele handen vervangen. 
(Het gaat erom het leven en werken van bewoners te vereenvoudigen en te veraangenamen.) 

Er wordt gestreefd naar maximale flexibiliteit. 

Het systeem is altijd door menselijk handelen te overrulen. 

a) Geformuleerd door Laagland' advies 

Gebaseerd op: Van der Leeuw, 2004b. 
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Bijlage 22: Uitgebreid functioneel programma van eisen voor domotica en 
personenalarmering in de woning 

1. Actieve personena/armering 
Bewoner kan door druk op een knop op alarmeringsapparaat, halszender of trekkoord in toilet en/ of badkamer bij een 
noodsituatie een alarmsignaal verzenden. ·' 

2. Passieve personenalarmering door middel van inactiviteitmeting 
Bij de woning in de aan-/dagstand zijn infrarood bewegingsmelders in elk vertrek op een zodanige wijze geactiveerd, dat 
als er gedurende een bepaalde (zelf in te stellen) tijd geen beweging is geweest, een alarmsignaal afgegeven wordt aan een 
alarmcentrale. " 

3. Brandalarmerina 
Rookmelders op diverse plekken in de woning geven bij brand een alarmsignaal af aan de alarmcentrale. ·' 

4. Inbraaksignalering 
Bij de woning in de uitstand zijn infrarood bewegingsmelders in elk vertrek op een zodanig wijze geactiveerd dat er bij 
elke geregistreerde beweging een alarmsignaal wordt afgegeven aan de alarmcentrale." 

5. Aan-/ uitzetten van de woning bij de woningingang 
In de hal van de woning of aan de buitenzijde van de woning zit een (sleutel) schakelaar waarmee de woning aan/uit kan 
worden gezet Kan ook door middel van een pasje. 

Subfuncties bij het (bij binnenkomst) aanzetten van de woning: 
o Wandcontactdozen en lichtpunten worden onder spanning gezet, voor zover die bij het uitzetten van de woning 

spanningsloos waren gemaakt 
o Passieve personenalarmering door middel van inactiviteitmeting wordt geactiveerd. 
Subfuncties bij het (bij vertrek) uitzetten van de woning: 
o Bijna alle wandcontactdozen en lichtpunten worden spanningsloos gemaakt Met uitzondering van die 

wandcontactdozen die bijvoorbeeld de koelkast van spanning voorzien. 
o Inbraakalarmering wordt geactiveerd, via infrarood bewegingsmelders in elk vertrek of anderszins. 

6. Woning in dag-/ nachtstand zetten in de slaapkamer 
(in combinatie met jimcties personenalarmering, inbraakalarmering, nachtonintatieverlichting en uitzetten 
inbraaka/armering bij het 's nachts uit bed opstaan) 

Een schakelaar met een vergelijkbare functie als de aan-/uit(sleutel)schakelaar bij de woningingang zit in de 
hoofdslaapkamer. 

Subfuncties bij het in nachtstand zetten van de woning als men naar bed toe gaat: 
o Grotendeels overeenkomstig met de subfuncties bij het uitzetten van de woning. 
Subfuncties bij het in dagstand zetten van de woning als men uit bed opstaat of wakker wordt: 
o Grotendeels overeenkomstig met de subfuncties bij het aanzetten van de woning, met als verschil dat de infrarood 

bewegingsmelder voor de nachtoriëntatieverlichting enz. ·wordt gedeactiveerd. 

7. Automatische verlichting en uitzetten inbraakalarmering bij het 's nachts uit bed opstaan 
(in combinatie met functie dag-/ nachtstand van de woning) 

Als de woning in de nachtstand staat en de bewoner(s) in principe in bed ligt (liggen), wordt een infrarood 
bewegingsmelder geactiveerd, die is afgesteld op de onderzijde van het bed. 

Als men 's nachts opstaat, ziJn de volgende subfuncties aan de orde: 
o Een vloerlamp, plus eventueel extra verlichting op de route naar badkamer/ toilet, wordt mgeschakeld; dit is de 

nachtoriëntatieverlichting. 
o De inbraakalarmering wordt gedeactiveerd. 
o De passieve personenalarmering door middel van inactiviteitmeting ·wordt geactiveerd. 
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Bijlage 22: Uitgebreid functioneel programma van eisen voor domotica en 
personenalarmering in de woning 

8. Alarmstand van de woning 
(in combinatie met functies 1 t/ m 4 (de vier typen alarmering) en aan-/ uitzetten van de keuken, inclusief 
herstelmog,elijkheid) 

De woning bevindt zich in deze stand als één van de vier typen alarmsignalen wordt geactiveerd en een signaal wordt 
afgegeven aan de alarmcentrale. Het gaat dan om de volgende subfuncties: 

o De keuken wordt automatisch in de uitstand gezet. De kookplaten worden bijvoorbeeld afgezet, zodat als er nog 
iets staat te koken dit geen kwaad meer kan. Ook een friteuse wordt automatisch uitgezet omdat de 
wandcontactdoos spanningsloos wordt gemaakt. 

o ,\Ue verlichting wordt aangezet, zodat de hulpverleners die het alarm opvolgen niet hoeven te zoeken naar 
lichtschakelaars, en niet gehinderd worden door het donker bij het zoeken van de weg in de woning. 

o Optioneel: een eventuele buitenverlichting bij de ingang van de woning gaat knipperen om de hulpverlening de 
weg te wijzen naar de woning. 

o Audiovisuele apparatuur (tv/radio) wordt uitgeschakeld doordat de wandcontactdozen waarop ze zijn aangesloten 
spanningsloos worden gemaakt. Dit maakt een ongestoorde spreekluisterverbinding tussen alarmcentrale en 
woning mogelijk 

9. Openen van voordeur van de woning, en wooncomplex door de alarmcentrale 
Toepassing van deze functie is afhankelijk van de manier waarop de alarmopvolging van de personenalarmering wordt 
vormgegeven. ·' 

1 O.Aan-/uitzetten van de keuken 
(via werkbladvedichting) 

Via een centrale schakelaar in of bij de keuken kan de keukenapparatuur in- en uitgeschakeld worden. 

!!.Lamp in hal g,aat automatisch aan bij binnenkomen 
Bij het betreden van de woning gaat er automatisch een lamp aan in de hal door middel van een bewegingssensor met 
schemerschakelaar. 

12. Verlichting automatisch aan bij binnenkomen badkamer 
Wanneer de bewoner de badkamer binnengaat, gaat automatisch de verlichting aan. Ook deze bewegingssensor 
functioneert voor de inactiviteitmeting en maakt integraal onderdeel uit van het systeem. 

13.Bewoner kan '{jen wie voor de toegangsdmr van het complex staat, bij toepassing in meer;gezjnsbouw. 
Op een tv-scherm is te zien wie er voor de centrale toegangsdeur staat, als er wordt aangebeld bij het huisnummer van de 
betreffende woning. De bewoner kan praten met degene die voor de deur staat en kan de centrale toegangsdeur openen . 

. a) Ontvangst op alarmcentrale. Centralist ziet automatisch gegevens van bewoner. Centralist kan een 
spreekluisterverbinding openen met de bewoner ter verificatie van de situatie. 

Gebaseerd op: Van der Leeuw, 2004c. 
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Bijlage 23: Kenmerken van de zeven ontwerp uitgangspunten van 'Universal Design' 
1. Onpartijdig ontwerp 

Het ontwerp is bruikbaar voor mensen met verschillende mogelijkheden 
Geef alle gebruikers dezelfde mogelijkheden: Identiek wanneer mogelijk, anders equivalent. 

• Verwijdt segregatie of stigmatisatie van de mensen 
Biedt alle gebruikers dezelfde mate van Vredig, Veilig & Vriend aan 

• Maak het ontwerp aantrekkelijk voor alle gebruikers 

2. Flexibel ebruik 
Het ontwerp staat een diversiteit van individuele eigenschappen en mogelijkheden toe. 
• Geef keuzemogelijkheden in gebruiksmethode 

Voorzie de mogelijkheid voor links- en rechtshandige gebruik 
Help de gebruiker met nauwkeurigheid en precisie 

• Maak het ontwerp aanpasbaar aan verschillende snelheden 

3. Simpel en intuitie( 
Het gebruik van het ontwerp is gemakkelijk te begrijpen, ongeacht de ervaring, kennis, 
taalvaardigheden of concentratie niveau van de gebruiker. 

Elimineer onnodige complexiteit 
• Wees consistent met de verwachtingen en intuïtie van de gebruiker 
• Voorzie voor een ruime variatie van geletterdheid en taalvaardigheid 

Rangschik informatie naar niveau van belangrijkheid 
• Geef effectieve geheugensteuntjes en feedback gedurende en na het uitvoeren van een taak 

4. Waarneembare informatie 
Het ontwerp brengt de benodigde informatie effectief over naar de gebruiker, ongeacht 
omgevingsvariabelen en de sensorische mogelijkheden van de gebruiker. 

Gebruik verschillende methoden (zichtbaar, hoorbaar, tastbaar) voor overvloedige informatiepresentatie 
• Zorg voor voldoende contrast tussen essentiële informatie en de omgeving 
• Maximaliseer de 'leesbaarheid' van essentiële informatie 
• Differentieer elementen zo dat ze omschreven kunnen worden (d.w.z. maak het gemakkelijk aanwijzingen te geven) 
• Maak het ontwerp toepasbaar voor een verscheidenheid aan technieken en apparaten die mensen met sensorische 

beperkingen gebruiken 

5. Foutentolerantie 
Het ontwerp minimaliseert gevaar en de nadelige consequenties van ongelukken of onbedoelde 
acties. 
• Minimaliseer ongelukken en fouten door de organisatie van de elementen: Maak de meest gebruikte elementen het 

meest toegankelijk; gevaarlijke elementen moeten worden geëlimineerd, geïsoleerd of afgeschermd. 
• Geef waarschuwingen tegen gevaren of fouten 
• V oorzie het ontwerp van faalveilige eigenschappen 
• Ontmoedig onbewust handelen in taken die waakzaamheid vereisen 

6. Weinig fysieke inspanning 
Het ontwerp kan efficiënt en comfortabel gebruikt worden met een minimale fysieke inspanning. 
• Sta een neutrale lichaamshouding tijdens het gebruik toe 
• Houd de benodigde kracht tijdens gebruik redelijk 
• Minimaliseer herhalende acties 
• lvlinimaliseer aanhoudende fysieke inspanning 

7. Ruimte voor gebruik en toenadering 
Bij het ontwerp is genoeg ruimte voorzien om te naderen, reiken, manipuleren, en te gebruiken 
ongeacht de afmeting, postuur en mobiliteit van de gebruiker. 
• Geef een staand of zittend gebruiker vrij zicht op belangrijke elementen 
• Maak het reiken naar componenten comfortabel voor de zittende en staande gebruiker 
• Voorzie voor variatie in grootte van de hand en grip 
• Zorg voor voldoende ruimte voor assisterende mensen of apparaten 

Gebaseerd op: Connel et al., 1997. 
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Bijlage 24: De onderverdeling van de bewoners van de 'Aging-in-Place' woning binnen de 
categorisatie in Groepen: (Leet)Tijdsgenoten en Leefstijlen (Bijlage 03) 

De vooroorlogse generatie 
1910-1 930 

(2005; 75-95 jaar; 1,0 miljoen) 

Nederland · 
(2005; 16,3 miljoen) 

:··· ···················· ·······················: 
De elektromechanische 

generatie 
1930-1960 

• (2005; 45-~5 j:1.1r; 5,5 miljoen; 34 %) j 
······ ···· ··-·····~··· · · · . .., ..................... . 

----~---

:Oe stille generatie 
1930-1940 

(2(HJ5; 65-75 jaar; 1,3 miljoen) . 

Jan (30-09-1939) 

De protestgeneratie 
1940-1955 

(2005; 50-65 jaar; 3,1 miljoen) 

Mien (01-04-1940) 

De pragmatische generatie 
>1970 

(2005; 0-35 jaar; 7,1 miljoen) 

De sofr:a;~6~eneratie .... k----: 
: ....... <~~~~: .. ( ~~~-~)~-~: .. ~.~!.~~.: .. ~~~:! ..... ) 

De verloren generatie 
1955-1970 

(2005; 35-50 jaar; 3,8 miljoen) 

(+~)------~------~ . . . . . . 
~ .... ( +9% ) ...... .:. ..... { + 7% ) ........ : 
: . 

Traditionele. Burgerij 
(2005; Stille c;enerati<i;+ 276 duizend) 

[15-~0 jaar;2000; 2 ,7 miljoen[ 

Ontplooiers 
(2005; Protc~tgencmtic; + 27 4 duizend) 

[15-~0 jaa r; 2000; 1, I miljoeo[ 

Postmaterialisten 
(2005; Protcstgencratic; + 2 1.'\ duizend) 

[15-~0 jaar, _2000; 1,1 miljoen] 

·"( 1 'J'l~ )··• 

-~··• 

Jan 

Verankerden 
(+) 

(2005; Stille Generatie; 
Traditio nele Burgeri j; + 52,5 dui:.encl) 

[50-plu<sers; 2002; 0,% miljoen[ 

Samenlever 
(++) 

(2005; Stille Generatie; 
'l"radiiio ndc 11u rgcrij; + 52,5 dui7.end) 

[50-plussers; 2(HJ2; 0,% mil joen[ c;:J 

Jj Jan 
u 

Terugtreders 
(+) 16 % 

(GS· 74 autochtoon, 2005; 0,17 miljoen) 
[50-plusscrs; 2002; 0,81 miljoen[ 

Mi en 

I 

- ~···• 

$-, __ : 
: I 
Î I 

I : 

f--1 ! - -~···• I : ~ 
L _ _: __ 

: I 

-~13"" .. 
··· ~··· .... 

Mi en 

Onafhankelijk 
(--) 

(2005; Protes!j">cncracic; O ntplooier, 
Posrmatcriali~t; + ll3,2 duizend) 
[SU-plussen;; 2002; 0,86 miljoen[ 

Ongebondenen 
(+) 

(2005; Protestgeneratie; O ntplooier , 
Postmaterialis[; + 73,4 duizend) 
JS<~plusscn;; 2(Ml2; 0,76 miljoen[ 

Dynamische 
Individualisten 

(+) 
(2005; Protcstgeneracie; O ntplooier, 

l'ostmatcrialist; + 63,6 duizend) 
[SU-plussen;; 2002; 0,66 miljoen] GJ 

Jij Mien 
u 

*) Toelichting bijlage: Voor de betekenis van de verschillende groepen zie bijlage 03. 
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Bijlage 25: Schematische uitwerking van het ziekteverloop v~n Mien 

Wilhtlmin(l Mari(l de Vries (Mint) (01.:04-1940) 

Jaar Deel Lftd. Stadium Aandoeningen, Ziekte Behandeling Gevolg 

2004 1 Suikerziekte DM- I! Zwaar 
2 64 Suikerziekte DM-1 1 Zwaar 

3 Suikerziekte DM-I! Zwaar 

4 Suikerziekte DM-11 Zwaar Griepprik 

2005 1 Suikerziekte DM-11 Zwaar 
2 65 Suikerziekte DM- 11 Zwaar 

3 Suikerziekte DM-11 Obes. 

4 Suikerziekte DM-11 Obes. Griepprik Wc Dorstig 

2006 1 Suikerziekte DM-ll Obcs. Wc Dorstig Moe 

2 66 Suikerziekte DM-11 Obes. Wc Dorstig Moe Af,·al.len Honger 

.Î Suikerziekte D M-11 Obes. Wc Dorstig Moe ,\f,·allen Honger Dui%elig 

4 Slechtziend D M-ll Zwaar D. Ret. Griepprik Wc Dorstig Moe Afvallen Honger Wazig z. 

2007 1 Slechtziend DM-ll Zwaar Cawract D. Ret. Wc Dorstig ivf oe Afvallen Honger Wazig z. 

2 67 Slechtziend DM-11 Z waar Cataract D. Ret. Mspr; Med1; D&fl Wc Dorstig Moe Af1·a llcn Honger Slecht z. 

.Î Slechtziend DM-ll Zwaar Cararact D. Ret. Operatie; Med 1; D&B Wc Dor:-: tig Mo<: Afvallen Honger 

4 Suikerziekte DM-ll Zwaar Contr;D&fl Afvallen 

2008 1 Suikerziekte DM-ll D&U Afvallen 

2 68 Suikerziekte DM-11 Comr; D&ll Afvall en 

3 Suikerziekte DM- I! D&fl 

4 Suikerziekte DM-ll Conrr; D 

2009 1 Suikerziekte DM-I! 0 
2 69 Suikerziekte DM-ll D 

3 Suikerziekte DM-ll 0 
4 Suikerziekte DM-11 Arh. Griepprik ; D 

2010 1 Suikerziekte DM-ll Ath. D 
2 70 Suikerziekte DM-11 Arh. 0 
3 Suikerziekte DM-11 Arh. Uloedvar Afspr; Med2; D&B Kramp 

4 Loopprobleem DM-ll Arh. Bloedvar Mcd2; D&B Kramp 

2011 1 Loopprobleem DM-11 Arh. Vaatbeen Afspr; Med2; D&B Claud. Kramp Wondjes 

2 71 Loopprobleem DM-ll Arh. Vaarbeen Med3; D&U Claud. Kramp Wondjes Moe 

3 Loopprobleem DM-11 Arh. Vaarbeen Voerzorg; Med3; D&B Rollaror Kramp Wondjes Moe 

4 Loopprobleem DM-IJ A t.h . v~'ltbeen Gypass; Med3; D; B Rol la tor 

2012 1 Suikerziekte DM-Il Arh. Mcd3; D; B 

2 72 Suikerziekte DM-11 Ath. Stress Conrr; Med3; D(&l3) 

3 Suikerziekte DM-11 Arh. D. Neurop. Stress Mcd2; (D&B) Moe 

4 Depressief DM-11 Ath. D. Neurop. Dcpr. (lvled4; D&ll) Huid Wondjes Moe 

2013 I Depressief DM-ll Ath. Vaarbeen Depr. (Med4; D&B) Claud. Anhed. Huid Wondjes 
2 73 Bedgebonden DM-11 Arh. D. Voet Depr. Amp; l'vlcd5; D; Rev 13cdlegcrig Anhed. I-luid Wondjes 

3 Bedgebonden DM-11 Ath. D. Neurop. Zorg; Mcd5; D; Rcv Ued i\nhed. Huid 

4 'Ambulant' DM-!1 Ath. D. Neurop. Contr; Med;2 D; Rev Rolsroel Huid 

2014 1 Loopprobleem DM-11 Ath. D. Neurop. Contr; Med2; D; Rcv Rollator I-luid Wondjes 
2 74 Loopprobleem DM-11 Ath. D. Neurop. Mcd3; D; Rcv Claud. Huid Wond1es 
3 Suikerziekte DM-!1 Ath. D. Neurop. Contr; Med3; D&B Huid 

4 Suikerziekte DM-11 Ath. D. Neurop. Med3;D&El Huid 

2015 1 Suikerziekte DM-11 Ath. D. Neurop. Med3;D(&El) Huid 
2 75 Suikerziekte DM-11 Ath. D. Neurop. Mcd3; D(&B) Huid 

3 Depressief DM-Il Arh. Ang. P. Depr. Afspr; Med3; D (&ll) Rollaror 1\nhed. Huid Rug Adem 

4 Bedgebonden DM-I! Ath . Ang. P. Depr. Contr; Jvled6; D; Fysio Bed. ;\nhed. I-luid Jtu~ Adem 

2016 I 'Ambulant' DM-11 Arh. Ang. P. Contr; Med6; D; Fysio Ro lstoel ( ) nru:->t Huid Rug Adem 
2 76 Loopprobleem DM-11 1\th. Ang. P. Conrr; Mcd6; D&B Rollator Onrust I-luid Ru~,; Adem 
3 Loopprobleem DM-11 Ath. r\ng. P. Conrr; Med6; D&[J ItoUaror Onrusr Huid Rug Moe Adem 
4 Bedgebonden DM-IJ Ath. Hartinfarct G. hart PTCA; Med6; D; Rev Bed. Onrust Huid Borst Moe Adem 

2017 1 'Ambulant' DM-11 Ath. Ang. P. G. hart Zorg; Med6; D; Rev Rolstoel Onrust Huid Borst Moe Adem 

i: 2. 770. DOOD DM·Il ~\th. I brtitlfarct Dulll 
3 
4 
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Bijlagen 

Bijlage 26: Schematische uitwerking van het ziekteverloop van Jan 
. · JohanneJ Wiltem l-JmdtikttJ Bakker (Jan) (30-09-1939) 

Jaa r Deel Lftd. Stadium 

2004 1 Ouderdom 
2 Ouderdom 

3 Ouderdom 

4 65 Ouderdom 

2005 1 Ouderdom 
2 Ouderdom 
'\ Staar 
4 (,(, Staar 

2006 1 Staar 
2 Ouderdom 

' Ouderdom 

4 67 Staar 

2007 1 Staar 
2 Staar 
_'\ Staar 

4 (,!; Ouderdom 

200H 1 Ouderdom 
2 Ouderdom 

.'\ Ouderdom 

4 (,\) Ouderdom 

200<) 1 Ouderdom 
2 Staar 
.'\ Staar 

4 70 Ouderdom 

2010 1 Ouderdom 
2 Ouderdom 

.'\ Slechthorend 

4 7 1 Slechthorend 

2011 1 Slechthorend 
2 Slechthorend 
3 Slechthorend 

4 72 Slechthorend 

21J12 1 Slechthorend 
2 Beroerte 

~ Beroerte 

4 73 Beroerte 

2013 1 73,3 DOOD 
2 

~ 

4 

• ( .. ) -Behandeling nier opgemlgd 
• 2•· ~ichr = 'Second Sighr' 
• i\J cm = i\cure kortademigheid 

(Oyspnea) 
• 1\fspr. =Afspraak dokter 
• i\mp = Voer Amputatie 
• i\ng. P. = Angina Pecrori~ 

(l-larta.1ndocning) 
• Anhed. = Anhedonie (Apathie & 

Initia tiefverlies) 
• Ath. = r\thcrosclerose 

(t\d<:rYerkalking) 
• n = Be\Vt:!-,ring 
• Bed = Redgebonden 
• lllind-1 = E.enzijdige blindheid 
• Rloed,·at = V ern;\U\\ring bloedvat 

in benen 
• Ronot = Uit:-aralcndc borstpijn 
• ilroca afa.~it: = Stoornis in 

sprnakvc>rming 
• llypa.<s = Bypass operatic 
• Cataract = Seniel Caramet (Staar) 

Aandoeningen, Ziekte Behandeling 

Scnium Leesbril Ouder. 
Scnium Ouder. 
Senium Ouder. 
Senium G riepprik Ouder. 

Scnium Ouder. 
Scnium Ouder. 

Scnium Presbyopie O uder. 
Sen i urn Presbyopie Griepprik O uder. 

Senium Presbyopie Caramet O uder. 
Senium Presbyopie Cataract O uder. 

Senium Presbyopie Crtt.aract O uder. 

Senium Presbyopie Cataract Griepprik O uder. 

Scnium Presbyopie Cataract Afspraak Ouder. 
Scnium Presbyopie Cataract Ouder. 
Senium Pre:o;byopie Cataracr Operatie Ouder. 
Senium Presbyopie G riepprik O uder. 

Senium Presbyopie O uder. 
Senium Presbyopie O uder. 

Senium Presbyopie O uder. 
Senium Presbyopie Cat<lract Griepprik O uder. 

SerUum Presbye>pic Cataract Ouder. 
Senium Presbyopie (araracr Ouder. 
Scnium Presbyopie Catarnct Operatie Ouder. 
Senium Presbyopie G riepprik Ouder. 

Senium Presbyopie Ouder. 
Scnillm Presbyopie Ouder. 

Scnium Presbyopie Pre:-:byacusis Ouder. 

Scnium Presby()pie Prcsbyacusis Griepprik Ouder. 

Scnium Presbyopie Pre:-:byacu~is Hoorroesrel O uder. 
Scnium Presbyopie Prc~b)'acu~îs Ouder. 
S~.;nium J>resbyc>pie Presbyacusîs Ouder. 
Scnjum Presbyopie Prcs~1.cusis sTlr\ Grierprik Ouder. 

S~.;nium Prcsbyopit: Presbyacusis Ouder. 
S~.;1lium J>rcsbyopie Pre~byacusis Infarct Z.huis; Mcd.; Rcv. Bedlegerig 

Sctlium Presbyopie Presbyacusis Zorg; Med.; Rev. Bed. 

Sc1lium Presbyopie Presbyacusis Hulp; l'vled.; Rev. Rolstoel 

CV/\ Dood 

Verklarit?g,gebruikte afkortin,gen 
• Claud. - Oaudicatio intcrmirrcns 

(Hinkend lopen) 
• Contr. = Controle dokter 
• CV A = Cerebrovasculnirc 

Aandoening (lleroerrc) 
• D = Dieet 
• IJ_ Neuropathie = Diabetische 

Neuropathie 
(/.enu\vaand<>tlling) 

• D. Ree = Diabetische 
Rerinoparhic 

• (Gezichtstoornis) 
• D. Vncr = Diabetische ,·oer 

(V oer Zweer) 
• Dcpr. = Depressie 
• DM-I I = Type 2 Diabetes 

Mcllirus (Suikerzidre) 
• Fysio = Fysio rherapic 
• G. hart = <; mnr Hart 
• Gehoor = Licht gehoorvcrlies 
• Hartinfarct = Myocardin farct 
• Huid = Prikkende huid, mer 

name in de vOt:ten 

• Infarct - Herseninfarct 
(beroerte) 

• Kleur = Venrunderde 
klcurpercep tie 

• Kramp = Pijn in de benen bij 
in~panning 

• Lfrd = Leeftijd 
• Jvled. = Medicatie 
• Moe = Moe of eerder vermoeid 
• Obcs. = ObesiL1.' (Overgewicht) 
• Onrust = 1\anpa.~sin.gss; toonlis 

• Operatie Oan) = SL1aropcrntie 
• Operatie (Micn) = Staar- & 

Laseroperatie 
• Ouder. = Ouderdom 
• PTCA = Angioplastiek (Dotter 

operatie) 
• R. Lam = Rechtzijdige 

verlamming arm & gelaat 

• R Zwak = Rechtzijdige 
verzwakking arm & gelaar 

Gevolg 

Verziend 

Wa~ig zicht 

Wazig zicht 

Wazig zicht 2e Zicht 
Wazig zicht Kleur Verblind 

Wazig zicht Kleur Verblind 
Wazig zicht Kleur Verblind 

Gehoor 

Gehoor 
Gehoor 
Gehoor 

Gehoor 

Gehoor 
Broca afa.,ie R. Lam nlind-1 
Broca afa.,ie R. Zwak 

Broca afa.<ie R. Zwak 

• Hev. - Revalidatie 
• Hug = Va.1g en onwel gevoel op 

de rug 
• Senium = Veroudering 
• Slecht z. = Slecht Zicht 

(Verminderd gezich tscherp re) 
• Stress = Anxiery (Vrees) 

..J 

• sTIA = Silenr Transienr Ischemie 
A track (Onopgemerkte 
voorbijga.1ndc herseninfarct) 

• Vaarbeen = Obstructief perifeer 
arterieel vaarlijden 

• Verblind = Verblinding bij 
regenlicht 

• Wazig z. = Wazig Z ich r 
• Wc= Veelvuldig urineren 

(Polyurie) 
• Z.huis = Z iekenhuis 
• Zorg = Ver%orging 
• Zwaar = Te zwaar 
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Een ontwerp 

voor Mien 

DM-II = Diabetes Mellitus type-IJ (Suiker:sjekte) 
Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een chronische stofwisselingsziekte. Het wordt veroorzaakt door een absoluut of 
relatief gebrek aan insuline. Door dit gebrek aan insuline is het lichaam niet meer in staat om glucose, ofwel bloedsuiker, 
goed te verwerken. Insuline, een hormoon dat gemaakt wordt in de alvleesklier, is nodig voor het transport van glucose uit 
het bloed naar de lichaamsweefsels. Het zorgt ervoor dat na een maaltijd glucose wordt opgenomen in de spieren, in 
vetweefsel en in de lever. 
Er bestaan 2 soorten diabetes mellitus : type 1 en type 2. Diabetes type 1 komt vooral bij jongeren voor en wordt 
veroorzaakt door en absoluut tekort aan insuline. Type 2 diabetes mellitus ontstaat als gevolg van een relatief tekort aan 
insuline door stoornissen in de afscheiding van insuline en/ of door het niet optimaal benutten van de aanwezige insuline 
door weefsels (insulineresistentie). 
Naar schatting zijn er in totaal zo'n 580.000 patiënten met diabetes in Nederland, waarvan 85% van de patiënten diabetes 
type 2 heeft. Bij 70-77 jarigen is de prevalentie 16%. 

Verschijnselen en complicaties bi; diabetes mellitus type 2 

Primaire verschizrmlen 
De primaire verschijnselen bij diabetes mellitus worden veroorzaakt door geleidelijke verhoging van het 
bloedglucosegehalte. De voornaamste verschijnselen van diabetes zijn: 

Veel urineren (polyurie)": Wanneer de bloedglucosewaarden te hoog worden, zal er glucose in de urine komen. ;\Is de 
bloedglucosewaarden nog hoger worden, zullen de nieren extra water uitscheiden om de grote hoeveelheid glucose te 
verdunnen. Het vergrote urinevolume zorgt ervoor dat een diabeet veelvuldig en veel moet urineren 
Veel drinken (polydipsie)": Door het verlies van veel vocht via de urine krijgt men dorst en gaat men veel drinken. 
Vermagering: Doordat er meer glucose via urine verloren gaan, zal een diabeet gewicht verliezen. c 

Veel eten (polyfagie)": Door het verlies van grote hoeveelheden glucose via de urine ontstaat honger. 
Vermoeidheid: Door energieverlies als gevolg van verlies van glucose via de mine. Vermoeidheid is wordt gekenmerkt 
door een abnormale graad van uitputting na een geestelijke, fysieke of emotionele activiteit. ·' Vermoeidheid is 
geassocieerd met een verminderd vermogen tot zelfzorg en een afname van het functionele niveau. Sociaal isolement en 
een verminderde kwaliteit van het leven wordt frequent gerapporteerd. ' 
Duizeligheid: De complicaties bij diabetes mellitus kunnen de k-waliteit van leven sterk aantasten. Wanneer het 
bloedsuikergehalte afwijkt van normaal ontstaan er lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, duizeligheid of een comaf 

Jeuk 
Verhoogde gevoeligheid voor infecties. 

Mensen met type 2 diabetes kunnen jaren of zelfs decennia symptoomloos door het leven gaan voordat het opgemerkt 
wordt. Symptomen kunnen nauwelijks merkbaar zijn . De verergerde urineneren en dorst beginnen mild en verergeren 
geleidelijk gedurende de daaropvolgende weken of maanden. De patiënt zal zich uiteindelijk extreem uitgeput voelen, 
waarschijnlijk wazig zicht ontwikkelen en uitgedroogd raken . c Indien de verhoogde bloedsuikers niet behandeld worden, 
ontstaat uiteindelijk een coma door uitdroging en uithongering. 

Late verschijnselen of complicaties 
Naast deze primaire verschijnselen bij diabetes mellitus zijn er ook zogenaamde late verschijnselen of complicaties. 

Veranderingen van de kleinste bloedvaten (micro-angiopathie) veroorzaken een netvliesaandoening (diabetische 
retinopathie) en nierfunctieverlies (diabetische nefropathie). 

Diabetische retinopathie ontstaat door afwijkingen aan zeer kleine bloedvaten, die het netvlies van bloed voorzien. Er 
ontstaan beschadigingen aan het netvlies met als gevolg daling van het gezichtsvermogen. Diabetische retinopathie 
verloopt aanvankelijk meestal symptoomloos. In een verder gevorderd stadium daalt de gezichtsscherpte echter vaak 
dramatisch en kan uiteindelijk leiden tot blindheid. 'De waarneembare effecten ziJn een geleidelijk waziger worden en 
vervorming van het beeld op de retina en een significante afname in het vermogen om dichtbij te zien. Hierdoor wordt 
bijvoorbeeld lezen erg bemoeilijkt. g Een groot deel van diabetische ouderen heeft last van diabetische retinopathie. g 

Laserbehandeling verbeterd het gezichtsvermogen zelden maar het helpt normaliter verder achteruitgang tegen te 
gaan.' 



Bijl~en 

voor Mien 

L..ote verschijnse/en of complicaties bij diabetes me//itus type 2 
Diabetiuhe nefropathie ontstaat ook als gevolg van afwijkingen aan de zeer kleine bloedvaten. Vooral bij patiënten die naast 
diabetes mellitus ook hoge bloeddruk hebben is er grotere kans op ontstaan van nefropathie. De nierfunctie gaat 
geleidelijk verloren, waardoor nierdialyse of niertransplantatie noclig is. 

Een vervroegd optredende aderverkalking (atherosclerose) geeft aanleiding tot een verhoogde incidentie van hartziekten 
(coronaire ziekten), beroertes (cerebrovasculaire accidenten) en doorbloeclings (ischemische) afwijkingen aan de benen. 
• Atherosclerose of aderverkalking is een progressieve vernauwing van slagaders. ·• Vlekken van vettige afscheidingen 

ontstaan in de wanden van middelgrote tot grote bloedvaten. Hierdoor wordt de bloeddoorgang verminderd of geheel 
geblokkeerd. ,-\therosclerose is gewoonlijk symptoomloos totdat de slagaders meer dan 70 % zijn afgesloten. De 
symptomen hangen af van de locatie van de vernauwing. Naarmate de atherosclerose de slagaders steeds meer afsluit, 
kunnen weefsels niet meer genoeg bloed en zuurstof krijgen. Atherosclerose kan optreden in de bloedvaten van de 
hersenen, het hart, andere vitale organen en de benen. c Risico factoren voor atherosclerose zijn onder meer diabetes, 
roken, overgewicht en lichamelijke inactiviteit. d De meeste mensen met type 2 diabetes ontwikkelen atherosclerose in 
de grote slagaders. DaarbiJ hebben ze, m vergelijk met niet-diabetici, op jongere leeftijd en in emstigere mate last van 
atherosclerose. Het risico op atherosclerose is 2 tot 6 keer hoger voor diabetici, zeker voor vrouwen. De doodsoorzaak 
bij meer dan 80% van de diabetici is een ziekte aan het hart of bloedvat. 

Behandeling van atherosclerose omvat een vetvrij dieet, controle van het lichaamsgewicht en lichamelijke 
inspanning. d Een gezonde leefstijl is de beste manier om atherosclerose en complicaties te voorkomen. ' 
Lichaamsbeweging beïnvloedt de risicofactoren voor atherosclerose door de bloeddruk, het cholesterol niveau en het 
lichaamsgewicht te verlagen. d Veel patiënten met atherosclerose krijgen ook medicatie, met name aspirine. Aspirine 
gaat namelijk het klonteren van het bloed tegen en het vermindert de kans op een hartaanval of beroerte. Aspirine 
verandert de bloedplaatjes dusdanig dat ze niet blijven plakken aan de wand van het bloedvat. De bloedplaatjes, die 
zich vrij in het bloed bevinden, klonteren normaliter samen om bloedingen te stoppen wanneer een bloedvat 
beschadigd is. c 

Atherosclerose in de vaten van de benen wordt ook wel obstructief perifeer arterieel vaatlijden genoemd en 
veroorzaakt een structurele vernauwing in de slagaders van de benen. De eerste symptomen van een vernauwd 
bloedvat in het been kan piJn, kramp of moeheid zijn gedurende periode waarbij het bloed de vraag naar zuurstof 
niet aankan. Zo kan bijvoorbeeld gedurende een wandeling kramp in het been optreden omdat de zuurstoftoevoer 
naar het beenweefsel niet genoeg is. c Men spreekt dan van intermitterend hinken (claudicatio intennittens), ook 
wel etalageziekte genoemd. Clauclicatio intermittens treedt regelmatig en voorspelbaar op gedurende fysieke activiteit 
maar verdwijnt bijna altijd gedurende rust. De pijn in de spieren begint eerder en is erger wanneer de wandeling snel 
of heuvel op gaat. ' Uiteindelijk kan de verergering van het perifeer arterieel vaatlijden ervoor zorgen dat de 
beenspieren zelfs gedurende rust pijn doet. Dit komt dan vooral tijdens het liggen op. De pijn begint meestal in het 
onderbeen of voorin de voet en is heftig, gaat niet weg en verergert wanneer het been opgeheven wordt. De pijn 
verstoort vaak de slaap. Ook gevoelloosheid en kleurverandering van het betreffende lichaamsdeel kunnen 
symptomen zijn van atherosclerose in de beenvaten. 
\"(/anneer de slagader verder afsluit kan de persoon wondjes (ulcera) ontwikkelen, zeker na een verwonding. Deze 
wondjes genezen moeizaam en komen meestal voor op de tenen en hiel en soms op het onderbeen. Bij mensen met 
ernstig obstructief perifeer arterieel vaatlijden kan het weken of maanden duren totdat de wondjes genezen. Bij niet 
genezende ulcera kan amputatie van de voet of deel van het been noodzakelijk zijn. De ulcera komen vaker voor bij 
diabetici, die naast atherosclerose ook lijden aan neuropathie van de benen, waardoor het gevoel aan de benen 
verminderd 1s. \"(/ondjes, die dan bijvoorbeeld ontstaan door te strak zittend schoeisel, worden dan vaak nie t 
opgemerkt. 

Behandeling van obstntetief perifeer arterieel vaatlijden omvat medicijnen, zoals aspirine, voldoende 
lichaamsbeweging, goede voetverzorging en eventueel operatief ingrijpen. De doelen van behandeling zijn: 

0 De preventie van verergering van de ziekte 
o Het reduceren van het risico op een hartaanval, beroerte en overlijden door "vijdverspreide atherosclerose 
o De preventie van amputatie 
o Het bevorderen van de kwaliteit van het leven door symptoomverlichting. ' 

Beweging is de meest succesvolle behandeling van clauclicatio intermittens. Als het mogelijk is zouden mensen 
met claudicatio minimaal 3 keer per week wandelingen van 30 minuten of meer moeten maken. Een gebruik van 
een loophulpmiddel, zoals een rollator, kan daarbij \ran nut zijn. Goede voetverzorging is essentieel. Aangepast 
schoeisel is vaak noodzakelijk. Schoenen moeten goed zitten en nergens irritatie veroorzaken. Ze moeten 
voldoende demping hebben om de druk bij het staan op te vangen. ' 
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Aging-in-PJace 
Een ontweq,? voor thuis l!emudereo . 

voor Mien 

Late verschijnselen of complicaties bij diabetes mellitus !JPe 2 
Medicatie: Antithrombotica helpen bij de verlichting van claudicatio en zorgt ervoor dat bloedklonten oplossen. o 

Een operatie kan worden gebruikt wanneer medicatie en/ of beweging ineffectief blijken te zijn. Bij een 
zogenaamde bypass operatie wordt als het ware een omweg om het vernauwde bloedvat gelegd. Een bypass 
operatie kan de inspanningstolerantie vergroten, symptomen verlichten, en het benodigde medicijngebntik 
verminderen. Een bypass operatie is een manier om directe gevolgen te corrigeren. Het lost de oorzaak niet op. " 

Atherosclerose in bloedvaten van het hart kan leiden tot angina pectoris of een hartinfarct. Beide aandoeningen 
vormen samen de zogenaamde coronaire hartziekten. 
o Angina pectoris kenmerkt zich meestal door tijdelijke pijn in de borst of gevoelens van druk met uitstraling naar 

hals, armen, kaak of mond. Het treedt op gedurende momenten dat de hartspier niet voldoende zuurstof krijgt 
als gevolg van de vernauwing van een van de slagaders van het hart. Vooral bij ouderen komt nogal eens een 
atypisch klachtenpatroon voor, zoals kortademigheid (20 %). De pijn kan optreden op de rug en schouders en 
kan onterecht aangezien worden voor artritis. Veel mensen beschrijven de ervaring als een ongemak of een zwaar 
gevoel in plaats van pijn. o Angina pectoris komt meestal eerst voor gedurende fysieke inspanning of emoties. Het 
hart moet hierdoor harder werken en heeft meer zuurstof nodig. De verminderde bloedtoevoer, als gevolg van de 
vernauwde slagaderen, kan niet aan deze vraag voldoen. \V'anneer de slagader verder afsluit kan angma pectoris 
ook gedurende rust optreden, als de zuurstofbehoefte van het hart ruirumaal is. In tegenstelling tot een hartinfarct 
verdwijnen de symptomen bij angina pectoris. 

o Een hartinfarct (myocardinfarct) is een medisch noodgeval waarbij de bloedtoevoer naar het hart plotseling 
verminderd of afgesloten wordt. Dit gebeurt meestal door een blokkade in de kransslagaders. Als een ernstig 
verminderde toevoer meer dan een paar minuten duurt, zal er hartweefsel sterven aangezien het geen zuurstof 
meer krijgt. ' 

Symptomen van acuut hartinfarct zijn plotselinge, hevige pijn in de borst, uitstralend naar arm, nek of kaak. ,. Van 
de oudere patiënten met gedocumenteerde acuut hartinfarct hebben 19 tot 66 % pijn op de borst, 20 tot 59 % last 
van kortademigheid (dyspnea), en 15 tot 33% hebben neurologische symptomen. d 

De prognose van patiënten met coronaire hartziekten is afhankelijk van de ernst van de symptomen, de 
aanwezigheid en het niveau van risicofactoren, de omvang van afwijkingen in de kransslagaders en de resterende 
hartfunctie. De doodsoorzaak bij meer dan 80% van de diabetici is een ziekte aan het hart of bloedvat. 'Bij 
patiënten van 65 jaar en ouder zijn coronaire hartziekten in 70-80% van de gevallen de oorzaak van overlijden. fDe 
meeste mensen die enkele dagen na een hartaanval nog leven kunnen op een volledig herstel rekenen, maar ongeveer 
10 % sterft binnen een jaar. De prognose is erger als het hart vergroot is na de hartaanval. 

Behandeling: Bijna 80% van patiënten met een hartinfarct krijgt een invasieve ingreep. Dotteren (PTCA) en 
bypass (CABG32) zijn de meest gebruikte invasieve ingrepen geworden. Naar schatting wordt m West-Europa in 
2002 bij 57% van de patiënten met een acuut hartinfarct een dotterprocedure toegepast, biJ 21% een 
bypassoperatie en bij 21% wordt enkel een medicamenteuze behandeling ingezet. ,. 

Angioplastiek (PTCA) heeft de voorkeur boven een bypass aangezien het een minder invasieve 
procedure is. Angioplastiek bestaat uit het inbrengen van een katheter met een ballon aan de punt in de 
vernauwde of geblokkeerde slagader. Vervolgens wordt de ballon opgepompt om de blokkade weg te 
krijgen. Als de angioplastiek succesvol is, is de vernauwing aanzienlijk verminderd. Bij 80 tot 90 % van de 
patiënten worden de behandelde slagaders geopend. 

Hartrevalidatie, een belangrijk onderdeel van het herstel, begint in het ziekenhuis. Langer dan 2 tot 3 dagen in het 
bed blijven leidt tot allerlei lichamelijke problemen, conditieverlies, depressie en een gevoel van hulpeloosheid. Op 
de tweede of derde dag na het hartinfarct, worden mensen daarom aangemoedigd om het bed uit te komen en deel 
te nemen aan niet-stressvolle activiteiten. Men kan elke dag meer activiteiten ondernemen. Patiënten bliJven 
lichamelijke beperkingen ondervinden na een hartinfarct. Vaak kunnen ze geen zware lichamelijke inspanrung meer 
verrichten. 
Medicatie: Patiënten, die lijden aan coronaire ziektes worden meestal behandeld met verschillende medicijnen. 
Aspirine vermindert de neiging tot klontvorming in het bloed. Bètablokkers worden gegeven om de last van het 
hart te verlichten en zijn effectief in het voorkomen van een hartinfarct. V wegtijdig en voortdurend gebruik van 
een ACE-remmer (Angiotension-Converting Enzyme) is aanbevolen. Dit kan, vooral voor ouderen patiënten, het 
risico op ernstig hartfalen en doodgaan verkleinen. Bij diabetes mellitus beschermen ;\CE-remmers tevens de 
nier functie. 

Atherosclerose in bloedvaten van de hersenen leidt tot verminderde doorbloeding van de hersenen. Dit kan een TIA (= 
transient ischemie attack) tot gevolg hebben met een tijdelijke verlamming of een beroerte (Bijlage 28). 

32 PTCA- Percutane Transluminale Coronaire A 
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Wt7htlmitJa lviaria de Vries (Mien) (01~04-1940) 

Late !Jerschijnselen of complicaties bij diabetes mellitus type 2 
Bij veel diabetespatiënten ontwikkelt zich een zenuwaandoening (neuropathie). 

Neuropathie is een beschadiging van zenuwweefsel, waarbij een onvoldoende bloedtoevoer naar de zenuwen 
waarschiJnlijk een rol speelt. Bij de meest frequente vorm van neuropathie, de polyneuropathie, is er in de eerste plaats 
sprake van verminderde sensibiliteit/ gevoelloosheid. Ook tintelingen, nachtelijke krampen, het gevoel op watten te 
lopen en ernstige spontane pijnsensaties zijn verschijnselen. Slechte controle van de bloedsuikerniveaus bij diabetes 
veroorzaken diverse vormen van polyneuropathie. Deze zijn collectief ook wel bekent als diabetische neuropathie." 
Diabetische neuropathie veroorzaakt gewoonlijk pijnvolle prikkelende of brandende gevoelens in de handen of 
voeten. De pijn is erger gedurende de nacht en kan verergeren bij aanraking of een verandering in de temperatuur. " 
Polyneuropathie komt vooral voor in de benen. Het ontbreken van temperatuur- en pijnzin kan leiden tot ernstige 
verbrandingen en verwondingen van vooral de voeten. De combinatie van een gestoorde zenuwfunctie en perifeer 
vaatlijden betekent een grote kans op het ontstaan van een zogenaamde diabetische voet. De diabetische voet wordt 
gekenmerkt door moeilijk genezende zweren/ wondjes (ulcera) en weefselversterf (gangreen). 

Amputatie van een deel van de voet of het been kan noodzakelijk zijn. Diabetici hebben meer dan 30 keer meer 
kans op amputatie van de voet of van het been, dan mensen zonder diabetes. Na de amputatie is revalidatie nodig, 
waarbij ook psychologische begeleiding nodig kan zijn. Het revalidatie team besluit samen met de patiënt of e.r een 
prothese of een rolstoel nodig is . 
Een enkele dosering zenuwblok of een doorgaande opium infusie wordt vaak gebruikt om de pijn na operatie aan 
de ledenmaten.' Een belangrijk doel van pijnmanagement is comfort voor de patiënt, even belangrijk is het 
verminderen van morbiditeit en morla/iteit. 33 J 

Revalidatie: De functionele voonutzichten na een amputatie onder de knie verschillen enorm van dat van een 
amputatie boven de knie. Ambulantie (rondwandelen) vereist 10 tot 40 % meer energie na een amputatie onder de 
knie en 60 tot 100% meer bij een amputatie boven de knie. Ter compensatie lopen ouderen met een amputatie 
vaak langzamer. Oudere patiënten met een amputatie onder de knie en een prothese worden gewoonlijk weer 
functioneel ambulant. Oudere patiënten met een amputatie boven de knie hebben soms niet genoeg energie en 
vaardigheden om het kniegewricht te controleren en om met het gewicht van de prothese om te gaan. Revalidatie 
progranuna's beginnen gewoonlijk met lichte activiteiten en bouwen geleidelijk op tot middelmatige activiteiten 
onder toez1cht van een getrainde begeleider. " Na de acute herstelperiode zijn bepaalde preventieve maarregelen 
belangrijk. Uit bed komen en op een stoel zitten kan het eerste doel zijn. Patiënten zouden snel na de operatie 
moeten rondwandelen. Patiënten die dit niet doen hebben een grotere kans op een snel verminderende spiermassa 
en kracht en andere complicaties. ' Bedrust moet zo weinig mogelijk worden voorgeschreven. Indien toch nodig, 
kunnen beweging in bed onder begeleiding van een fysiotherapeut, regelmatig zitten en staan de kans op 
complicaties verminderen. Zodra dat verantwoord is, moet met mobiliseren worden begonnen. Bedrust is vaak 
gevaarlijker dan de ziekte waarvoor bedrust wordt voorgeschreven. In het algemeen is thuis helpen beter dan 
poliklinisch, poliklinisch beter dan dagopname, dagopname beter dan volledige ziekenhuisopname. il 

Ook staar (cataract) komt vaker voor bij ouderen met diabetes. 
• Cataract, oftewel staar, is een vorm van ondoorschijnendheid of ondoorzichtigheid van de normale transparante lens 

waardoor de lichttransmissie naar de retina verminderd. De voornaamste waarneembare effecten zijn een sigrtificant 
waziger zicht en verminderd gezichtscherpte. ' 
Staar kan chirurgisch goed behandeld worden. Er wordt dan een kunstlens geïmplanteerd. f Een staaroperatie kan 
uitgevoerd worden op elke leeftijd en is meestal veilig zelfs voor mensen met hart ziektes en diabetes. ' Een operatie 
volgt vaak pas geruime tijd na het ontstaan van de eerste klachten. f 

11 Morbiditeit- Frequentie van één bepaalde ziekte in een totale bevolking (populatie), bijv. het aantal personen met de 
ziekte per 100.000 inwoners per jaar; Mortaliteit- (epidemiologie) Het aantal gestorvenen in een omschreven populatie in 
een omschreven 
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voor Mien 

Late verschijnselen of complicaties bij diabetes me flitlis type 2 
Bij veel ouderen met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus met alle complicaties, komt frequent een depressie 
voor. 
• Depressie, een stemm.ingsstoornis ",uit zich als een gevoel van intensief verdriet. Meerdere factoren vergroten de kans 

op depressie, zoals een voorgeschiedenis in de familie (erfelijkheid), bijwerkingen van medicijnen en stressvolle 
emotionele gebeurtenissen, vooral gebeurtenissen die met verlies gepaard gaan. 'De aanleiding voor het ontwikkelen 
van een depressie is niet altijd duidelijk. Een depressie kan veroorzaakt worden door een recent verlies of een ander 
verdrietige gebeurtenis. De reactie is echter buiten proportie en duurt langer dan normaliter. Symptomen ontwikkelen 
zich meestal geleidelijk gedurende dagen of weken en variëren sterk. 
o Eén kenmerk van depressie is een sterk verlies aan interesse voor en het genoegen in bijna alle activiteiten. Bij 

anhedonie klaagt de patiënt over een verminderde interesse in zijn omgeving en is er sprake van apathie en/ of 
initiatiefverlies. < Anhedonie wordt gekenmerkt door een verlies van het bevrediging vinden in gewoonlijk 
plezierige bezigheden. " 

o Veel depressieve mensen kunnen geen enkele emotie, inclusief verdriet, blijdschap of plezier, op een normale manier 
ervaren. Bij extreme gevallen lijkt de wereld kleur- en levenloos. 

o Denken, spreken en algemene activiteiten kunnen dusdanig vertragen dat alle vrijwillige activiteiten stoppen. 
o Depressieve personen kunnen volledig in beslag genomen worden door intensieve gevoelens van schuld en 

zelfdenigrerende gedachten en kunnen zich niet concentreren. 
o Een laag zelfvertrouwen, gevoelens van wanhoop en eenzaamheid komen ook voor. 
o Depressieve mensen zijn veelal besluiteloos en teruggetrokken, voelen zich steeds hulpelozer en denken aan dood en 

zelfmoord. 
o Slaapstoornissen komen frequent voor. De meeste depressieve mensen slapen moeilijk in en worden regelmatig 

wakker, vooral in het begin van de ochtend. 
o Gebrek aan seksuele behoeften of genot komt vaak voor. 
o Ook slechte eerlust of juist te veel eten kunnen voorkomen bij mensen met een depressie. 

Risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 
• Genetische aanleg: Bij tweelingstudies bleek een hoge concordantie: wanneer de helft van een eeneüge tweeling type-2-

cliabets heeft, krijgt de ander dat vrijwel zeker binnen enkele jaren ook. De aanwezigheid van een eerste graads familielid 
met diabetes mellitus type 2 verhoogt de kans op het krijgen van diabetes mellitus. 

• Ernstig overgewicht: Overgewicht (obesitas) is de grootste risicofactor om type 2 diabetes te krijgen. Tachtig tot 
negentig procent met diabetes heeft dan ook overgewicht. Omdat overgewicht insulineresistentie veroorzaakt, hebben 
deze mensen grote hoeveelheden insuline noclig om normale bloedglucosewaarden te behouden. ' Er ontstaat als het 
ware een relatief gebrek aan insuline. Met name bij het zogenaamde peetvormige lichaamsftguur (vooral bu.ik-vet) is er 
grotere kans op diabetes mellitus. ' 
Gebrek aan lichamelijke activiteit. Regelmatige lichaamsbeweging wordt aangeraden als behandeling voor 
cardiovasculaire ziektes, diabetes, aandoeningen die gerelateerd zijn aan overgewicht, psychiatrische aandoemngen 
(vooral stemmingstoornissen zoals depressie) en andere aandoeningen.' 
Stressvolle situaties zoals een nieuwe baan, moeilijkheden op het werk, het overlijden van een geliefde, niet genoeg 
slaap krijgen, trouwen of scheiden vormen risicofactoren voor de gezondheid. 

Aanpassingsstoornissen kenmerken zich als een voorbijgaande reactie, die binnen drie maanden na een herkenbare 
stressveroorzakende factor leidt to t het ontstaan van emotionele en gedragssymptomen (angst, depressieve 
stemming, teruggetrokkenheid e.d.) of lichamelijke klachten (vermoeidheid e.d.). Dit veroorzaakt tekortkomingen in 
het functioneren in beroep, studie of sociale activiteiten. Een reactie die ernstiger is dan verwacht had kunnen 
worden, valt ook onder aanpassingsstoornissen. "Anxiety, of vrees, is meer dan een normale bezorgdheid. V rees is 
het zo bezorgd en angstig zijn dat het zijn navolgtng heeft op de dagelijkse activiteiten. Het gevoel niet voldoende of 
juist te veel informatie te krijgen kan vrees veroorzaken. • 
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voor Mien 

Behandeling diabetes me//itus type 2 
De algemene doelstelling bij de behandeling van diabetes mellitus is het normaliseren van het bloedglucosegehalte en het 
voorkomen en zo nodig behandelen van de complicaties van diabetes mellitus. De behandeling bestaat allereerst uit het 
optimaliseren van het gev.i.cht, het stimuleren van lichaamsbeweging en stoppen met roken. Vervolgens kan het nodig zijn te 
beginnen met orale bloedglucoseverlagende middelen of insuline. Diabetespatiënten dienen ook jaarlijks een griepprik te 
krijgen in verband met de verhoogde kans op infecties. 
• Optimaliseren gewicht: Een voedingskundig advies, ofwel dieet, is gericht op het bevorderen van een voedingspatroon 

dat voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. De eerste stap in de behandeling van diabetes is daarbij veelal 
gewichtsreductie. Het voorgeschreven dieet houdt een beperking in van de hoeveelheid verzadigd vetten ten gunste van 
vezelrijke koolhydraten en onverzadigde vetten. De maaltijden dienen verspreid over de dag gebruikt te worden, met 
weglating van enkelvoudige suikers. b 

• Lichamelijke activiteit heeft een positieve invloed heeft op de gezondheid. Er bestaan overtuigende bewijzen voor de 
positieve effecten van lichamelijke activiteit op het lichaamsgewicht, het vetpercentage, het cholesterolgehalte, de 
glucosetolerantie, de insuline gevoeligheid en de botdichtheid. Voldoende lichamelijke activiteit kan direct of indirect 
zorgen voor behoud van gezondheid, een gunstiger beloop van ziekten en minder kans op vroegtijdig overlijden. f De 
voordelen van lichaa msbeweging zijn veel groter dan de nadelen, zelfs als er met eventuele risico factoren rekening 
gehouden wordt. Indirecte voordelen zijn ondermeer de mogelijkheden voor sociale interactie, een vergroot gevoel van 
welzijn, en een mogelijke verbeterde slaap. Directe voordelen bevatten onder andere: 
o Verbetering van fysieke en fysiologische factoren 
o Verbetering van functionele mogelijkheden 
o Preventie en behandeling van ziekten 
o Preventie van vallen en aan valgerelateerde verwondingen 
o Vermindering in mortaliteit 
o i \ctieve diabetici, die niet insuline afhankelijk zijn, profiteren door de activiteiten van een vergrote insuline 

gevoeligheid. c 

• Stoppen met roken: dit wordt geadviseerd, omdat roken net zoals het hebben van diabetes mellitus een veel grotere 
kans geeft op het krijgen van hart- en vaatziekten . 

• Medicatie: Bij mensen met type 2 diabetes kunnen orale bloedglucoseverlagende medicijnen vaak het 
bloedsuikergehalte adequaat verlagen. Deze medicijnen worden voorgeschreven wanneer dieet en beweging niet de 
gewenste resultaten hebben . " Indien deze middelen onvoldoende effect hebben, wordt overgegaan op de toediening 
van insuline per injectie. De patiënten dienen daartoe geïnstrueerd te worden door een speciale 
diabetesverpleegkundige. Patiënten met diabetes mellitus gebruiken naast de medicijnen om het bloedglucosegehalte te 
normaliseren, vaak meerdere medicijnen. Bij de aanwezigheid van atherosclerose wordt bijvoorbeeld veelal aspirine 
voorgeschreven. 

• Griepprik: Bij gezonde personen is griep (influenza) een kortdurende respiratoire infectieziekte, veroorzaakt door het 
influenzav1rus, die vanzelf overgaat. De ziekte zelf duurt 2-7 dagen en volledig herstel kan 2-3 weken duren. 
Rls.icogroepen, zoals patiënten met diabetes, hebben echter een verhoogde kans op complicaties die tot ernstige ziekte 
(met ziekenhuisopname) en sterfte kunnen leiden. Influenzavaccinatie heeft het doel te voorkomen dat risicogroepen 
influenza kr.ijgen en daardoor ernstig ziek worden, complicaties krijgen of sterven. Jaarlijks krijgen landelijk alle 65-
plussers de influenzavaccinatie aangeboden door de huisarts ter preventie van de griep. 

Medicatie schema Mien 
Medl. = Medicatie (Orale antihyperglycaemica) 
Med2. = Medicatie (i\ spirine) 
Med3. = Medicatie (Antithrombotica, waaronder aspirine) 
(lvled4.) = Medicatie (niet opgevolgd) (Aspirine) 
"1\rledS. =Medicatie (enkele dosering zenuwblok, aspirine & Orale hypoglycaemica/anti.hyperglycaemica) 
Med6. = Medicatie (Aspirine, Bètablokkers:"nadolol" & ACE-remmers) 
Jaarlijkse griepprik 
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Aging-in-PJace 
Een ontwe~ voor thuis 

voorMien 

Controle van patiënten met diabetes me//itus 
Veel factoren veranderen het bloedsuikergehalte: dieet, beweging, stress, ziekte, medicijnen en zelfs het moment van de dag. 
Emotionele stress, infectie, en vele medicijnen neigen het bloedsuikergehalte te verhogen. Goede regulatie van de 
bloedsuikers is nodig, vooral ter voorkoming van de late verschijnselen/ complicaties van diabetes mellitus. De 
diabetespatiënt elient daarom ook goed voorgelicht te worden over de ziekte met al zijn complicaties en het belang van een 
goede behandeling. \Vachten totdat er symptomen zijn van te lage of hoge bloedsuikerwaarden is vragen om problemen. " 
Naast de huisarts spelen daarbij ook andere deskundigen, zoals cliabetesverpleegkunclige, pedicure, chiropodist, oogarts en 
eventueel internist een belangrijke rol. Bij controle van een diabetespatiënt elient aandacht besteed te worden aan: 
• gewicht 
• bloedsuikergehalte 
• bloeddruk 
• nierfunctie 

sensibiliteit benen 
• voetinspectie in verband met mogelijke wondjes 

controle ogen (zodat retinopathie \rroeg vastgesteld en behandeld kan worden.) " 
medicatie 

Het doel van preventie gericht op oude.ren is zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en gezond 
blijven. Om dit te bereiken kan preventie gericht zijn op het lichamelijke, het sociale en op het geestelijke vlak. Bij 
preventie gericht op ouderen gaat het niet alleen om het voorkomen, vroegtijdig signaleren of uitstellen van ziekten en 
aandoeningen, maar ook om het voorkomen van verlies aan levenskwaliteit en zelfredzaamheid. f 

.a) Gebaseerd op:Jochems,Joosten & Deen, 2000 . 

. b) Gebaseerd op: Eulderink, Heeren, Knook & Ligthart, 2004 . 

. c) Gebaseerd op: J ansen, Froeling, Voorn & Schellekens, 2004 . 

. d) Gebaseerd op: Beers, Jon es, Berkwits, Ka plan & Porter, 2005 . 

. e) Gebaseerd op: Beers, Fletcher, Jones, Porter, Berkwits & Kaplan , 2005 . 

. f) Gebaseerd op: RIVM, 2005 . 

. g) Gebaseerd op: Schiffman, 2001 . 

. h) Gebaseerd op: NIDCD, 2005 

.i) Gebaseerd op: Vanderheiden & Vanderheiden, 1992. 

Met dank aan Marian van Gaasbeek (Verpleeghuisarts Azora) en de bronnen: Ottolander, 1989; CME online, 

2005. 
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Bijlage 28: Medische achtergrond bij de uitwerking van het ziekteverloop voor Jan 

Jobanms Willem Hendrikus Bakker (fan) (30-09-1939) 

S enium (Veroudering) 
Het menselijk lichaam verandert op verscheidende manieren gedurende de veroudering. De vermindering in functioneren 
die normaal gepaard gaat met veroudering wordt meestal niet als aandoening gezien maar het onderscheidt is niet altijd 
duidelijk. d Voorbeelden van natuurlijke ouderdomsgerelateerde veranderingen: 

De spieren en botten verminderen in kracht en sterkte. Dit gaat gepaard aan een verlies in spierweefsel, spiermassa en 
motorische units. 
De hartslag in rust verlaagt en de maximale pompcapaciteit vermindert. 
Het aandeel lichaamsvet vergroot met meer dan 30%. 
Vetverdeling: lVlinder vet onder de huid maar meer rond de buik. 
Mentale achteruitgang omvat onder andere het associatievermogen, moeilijkheden bij het aanleren van nieuwe talen en 
het herinneren van dagelijkse dingen. 

• Afname van lichamelijke en geestelijke energie, reactievermogen, initiatief en belangstelling. • 
lVlinder reserve van interne functies, doordat deze al na het 30e levensjaar langzaam maar gestaag beginnen te 
verminderen. 

• Hogere gevoeligheid voor infecties (immunodeficiëntie)." 
Smaak: lVlinder smaakpapillen en moeilijkheden bij het waarnemen van geuren. 
Verkleining of verschrompelen organen (atrofie). Deze atrofie treedt onder andere op in spieren, skelet, huid, hersenen, 
lever, nieren en hart. Ze wordt mede veroorzaakt door inactiviteit van het orgaan, onvoldoende bloedvoorziening en 
het afnemen van hormonale stimulatie. De atrofie berust deels op celverlies, vooral in niet meer delend weefsel. Vet- en 
bindweefsel atrofiëren meestal niet. Atrofie vormt een belangrijke oorzaak van de verminderde anatomische en 
functionele reserve van het lichaam. " 
i\fname gezichtsvermogen (presbyopie). Presbyopie is verziendheid bij mensen na het 45ste levensjaar door 
vermindering van het accommodatievermogen van het oog.·' De mogelijkheid van het menselijk oog om te 
accommoderen verslechtert met de leeftijd. Dit resulteert in een fout in de breking van het licht genaamd presbyopie. 
Tijdens veroudering vermindert de elasticiteit van de lens, deze wordt harder. Dit maakt het moeilijker de kromming 
van de lens te veranderen en zo de divergente lichtstralen van objecten die dichtbij staan te convergeren. g 

l\Iensen met visuele beperkingen hebben de meeste moeite met visuele displays en andere visuele signalen, zoals 
waarschuwingsborden. Hierbij komen problemen in het gebruik van apparaten waarbij de aanwijzingen of de echte 
bediening afhankelijk is van het gezichtsvermogen. Bijvoorbeeld apparaten waar oog-hand coördinatie voor nodig is 
zoals de muis van de computer. Geschreven handleidingen en andere documentatie kunnen onbruikbaar worden. Er 
kan ook problemen zijn met manipulatie, zoals plaatsing en assemblage, van apparaten. ' Presbyopie kan worden 
verholpen met een leesbril. • 

• Gehoorverlies (presbyacusis) Presbyacusis is ouderdomshardhorendheid, oftewel verlies van gevoeligheid voor 
geluidsprikkels met het stijgen van de leeftijd. " Gehoorverlies is een veelvoorkomend probleem bij veroudering. Het 
met presbyacusis gerelateerde verlies is meestal groter voor de hoge frequenties. Presbyacusis komt meestal voor in 
beide oren, waarbij beide evenveel aangetast worden. Aangezien het gehoorverlies geleidelijk optreedt zijn er mensen 
met presbyacusis die niet realiseren dat hun gehoor achteruitgaat. h 

De mate van gehoorverlies kan in vier categorieën ingedeeld worden: 
o licht verlies: gehoorverlies dat door betrokkene wordt opgemerkt in lawaaiige omgevingen; 
o matig verlies: gehoorverlies waar betrokkene ook in een stille omgeving last van heeft; 
o ernstig verlies: gehoorverlies dat met een hoortoestel niet is te compenseren; 
o doofheid: een zo ernstig gehoorverlies dat men zelfs met geluicisversterking niet via geluid kan communiceren; 

om te communiceren is aanvullende informatie nodig, bijvoorbeeld visuele informatie door het zien van 
gezichtsexpressie en spraakbeeld, gebaren en lichaamstaal of door tactiele informatie (tast)f 

Behandeling: Bestaande ouderdomsslechthorendheid is niet te verhelpen of te verminderen met medicamenten. De 
enige behandeling is het aanpassen van geluid aan het niet goed functionerend gehoor en/ of het aanpassen van de 
omgeving, zodat de akoestiek verbetert. Hiervoor zijn steeds meer verschillende apparaten beschikbaar. Het 
hoortoestel blijft een hulpmiddel; ernstige communicatieve beperkingen door gehoorstoornissen kunnen er maar 
voor een deel mee worden ondervangen. ' 
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Bijlage 28: Medische achtergrond bij de uitwerking van het ziekteverloop voor Jan 
Johannes Wil/em Hendriktt.r Bakker Olm) (30-09-1939) 

Preventie 
Voor het succesvol uitvoeren van zelfs de eenvoudigste taken, zoals aankleden, moeten verschillende vaardigheden 
gecoördineerd en geïntegreerd worden. Beperkingen in een van deze vaardigheden kan effect hebben op de prestaties van 
taken. Identificatie van de beperking kan helpen bij het herstel. 

o Sensorische, motorische beperkingen bevatten storingen in sensatie, perceptie, reikwijdte, spierkracht, spankracht, 
uithoudingsvermogen, balans, behendigheid of coördinatie. 

o Cognitieve beperkingen bevatten onoplettendheid, afleidbaarheid, concentratieverlies, beschadigd 
beoordelingsvermogen, besluiteloosheid, problemen met het geheugen, upraxie3~, cognitieve starheid, en slechte 
probleem oplossende vaardigheden. 

o Psychologische beperkingen omvatten apathie, depressie, vrees, gevoelde incompetentie, fmstratie, gebrek aan 
doorzettingsvermogen, en verminderde aanpassingsvaardigheden. 

Beperkingen zijn niet altijd ernstig genoeg om de prestatie te verhinderen en soms kunnen adaptieve technieken ze 
compenseren. Bij voortijdige identificatie kunnen preventieve interventies gestart worden voordat de prestaties afnemen. d 

Medicatie schema Jan: 
Griepprik (Bijlage 27) 

Staar (Seniel Cataract) 
Cataract of staar is een vorm van ondoorschijnendheidof ondoorzichtigheid van de normale transparante lens waardoor de 
lichttransmissie naar de retina verminderd. Seniel cataract, het meest gangbare type, ontwikkeld zich geleidelijk over vele 
jaren en komt veelvuldig voor bij ouderdom. Volgens schattingen heeft de helft van de 65-plussers staar in een of beide 
ogen. g 

Sm tomen 
De voornaamste waarneembare effecten zijn een significant waziger zicht en verminderd gezichtscherpte. ' Lezen kan 
bemoeilijkt worden door de verminderde capaciteit onderscheid te maken tussen het lichte en het donkere bij geprinte 
letters op een pagina. " Een persoon kan ook opmerken dat kleuren geler en minder helder lijken. " De pupil vergroot 
tijdens de schemering. Felle lichten, zoals die van koplampen, worden verstrooid door de randen van de cataract. Dit 
resulteert in kringen en schitteringen en kan zeker autorijden in de nacht verstoren. "Bij normaallicht kan cataract het zicht 
zonder leesbril voor verziende mensen verbeteren. De cataract werkt als een sterkere lens. Het licht van objecten die dichtbij 
staan wordt sterker afgebogen, waardoor het zicht verbetert. Oudere mensen, die normaal gesproken moeite hebben dichtbij 
te zien zonder leesbril, kunnen soms weer zonder bril lezen. Dit fenomeen wordt vaak omschreven als het verkrijgen van 
een 'Second sight'. Jammer genoeg blokkeert en vervaagt de cataract uiteindelijk het invallende licht en verstoord het 
gezichtsvermogen. c 

Behande/in 
De enige behandeling die cataract geneest is een operatie. Oogdruppels of medicijnen tegen cataract bestaan niet. Soms 
veroorzaakt cataract complicaties, zoals zwellen van de cataract of glaucoom, waardoor doktoren aanraden de cataract snel 
te verwijderen. Meestal moeten mensen alleen een operatie ondergaan wanneer het gezichtsvermogen dusdanig aangetast is 
dat ze onveilig of oncomfortabel voelen, of als dagelijkse taken belemmerd worden. Er is geen voordeel te behalen door de 
cataract eerder weg te halen.< Als er sprake is van staar in beide ogen, wordt er vaak gewacht tot het ene oog genezen is om 
vervolgens het andere oog te opereren. t' 

Infarct= Herseninfarct (beroerte) 
Een beroerte, ofwel een cerebrovasculaire aandoening (CVA)3', is een stoornis van de hersenfunctie door onvoldoende 
bloedvoorziening; De slagaderen in de hersenen worden geblokkeerd of scheuren, waardoor er hersenweefsel sterft. Er zijn 
twee soorten beroertes: ischemisch en hemorragisch. " 
• Een ischemie is een plaatselijke bloedeloosheid door belemmering van de bloedtoevoer. 

Een hemorragie is een bloeding door het scheuren van de bloedvaten. " 
In de hersenen kan dit respectievelijk leiden tot een herseninfarct (80 %) en een hersenbloeding% (15%). Vijf procent van de 
beroertes bemst op een zeldzame of moeilijk te classificeren vorm . De acute sterfte door beroerte is hoog; na een maand is 
mim een kwart van de patiënten overleden, na een jaar eenderde. De prevalentie van beroerte neemt sterk toe met de 
leeftijd. t' 

3~ Apraxie - Het onvermogen om doelbewuste handelingen uit te voeren. " 
35 Cerebraal- M.b.t. de hersenen; Vasculair - m.b.t. (bloed)vaten. ·• 
36 Hersenbloedingen kunnen worden onderscheiden in subarachnoidale bloedingen (SAB) (bloeding in de ruimte tussen de 

net onder de hersenwee 
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Bijlage 28: Medische achtergrond bij de uitwerking van het ziekteverloop voor Jan 
1 JohanneJ Wiltem Hendrikus Bakker (fan) (30-09-1939) 

Infarct= Herseninfarct (beroerte) 
Een Transient Ischemie Attack (TIA, voorbijgaande herseninfarct) is vaak een vroege waarschuwing voor een 
aankomende beroerte. TIA's worden veroorzaakt door een tijdelijke ontoereikende bloedtoevoer naar een deel van 
de hersenen (bloedeloosheid). Doordat de bloedtoevoer snel hersteld wordt, sterft er geen hersenweefsel, zoals dat 
bij een beroerte wel doet. 

Symptomen van een TL\ zijn hetzelfde als biJ een beroerte maar verdwijnen meestal binnen een paar minuten en 
duren zelden langer dan 1 of 2 uur. c TI A's zijn per definitie binnen enkele uren symptoomloos. Wie een TIA heeft 
doorgemaakt, loopt een groter risico een herseninfarct te krijgen. hEen Silent Transient Ischemie Attack (sTIA, 
Onopgemerkte voorbijgaande herseninfarct) is een gewone TIA maar vertoont geen symptomen en wordt daarom 
biJna niet opgemerkt. 

Symptomen (Stroomgebied, locatie: Arteria carotiJ interna @nwendige haLsslagader), Frontaal links) 
Symptomen die passen bij een herseninfarct in het stroomgebied van de arreria caracis interna zijn: 
• Eenzijdige zwakte of gevoelsstoornis van gelaat, arm en been (verschillende combinaties mogelijk) 

Rechtszijdige verlamming arm & gelaat: De controle over de bewuste beweging bevindt in de achterzijde van de 
frontale lob. Een beschadiging hieraan kan zwakte of verlanuning tot gevolg hebben. Aangezien elke helft van de 
hersenen grotendeels de andere helft van het lichaam bestuurt, zal beschadiging aan de linker hemisfeer uitval aan de 
rechter kant van het lichaam veroorzaken, en vice versa . " 

De meeste functies komen meestal binnen 6 maanden terug. ,'\!hoewel sonunige hersencellen sterven, zijn anderen 
alleen beschadigd en kunnen herstellen. Bepaalde gebieden in de hersenen kunnen soms functies overnemen van de 
beschadigde gedeeltes. Drie karakteristieken van de hersenen helpen de beschadiging te compenseren en te 
herstellen. 
o Overcapaciteit (Vele hersenfuncties kunnen door meer dan een gebied ingevuld worden) 
o Adaptatie (Gebieden met enigszins overlappende functies kunnen soms verloren functies compenseren) 
o Plasticiteit (bepaalde gebieden kunnen naar een :1ndere functie schuiven) 
Deze mechanismen zorgen ervoor dat onbeschadigde gebieden in de hersenen soms functies v:1n beschadigde delen 
over kunnen nemen. Dit helpt bij het herstel. c 

Ongeveer 50 % v:1n de mensen met eenzijdige verlamming en de meeste met minder zware symptomen hebben al 
wat functieherstel wanneer ze het ziekenhuis verlaten. In de loop van de tijd kunnen ze in de eigen primaire 
behoeften voorzien. Ze denken helder en lopen adequ:1at, alhoewel ze minder gebruik over de aangetaste :1rm of 
been k-unnen hebben. Het gebruik van de arm is vaker aangetast dan dat van het been. J 

• Blindheid aan één oog (amaurosis fugax) is meestal tijdelijk.' 
• Taalstoornis (Afasie).' ,-\fasie is een gedeeltelijk of compleet verlies in de mogelijkheid gesproken of geschreven uit te 

drukken of te begrijpen. Het wordt veroorzaakt door beschadigingen in de hersenen. Expressieve afasie, of afasie van 
Broca is een stoornis in de spraakvorming. 'Afasie van Broca k:1n optreden als gevolg v:1n schade aan het centrum van 
Broc:-1. Mensen met een Broca's afasie begrijpen grotendeels de betekenis van woorden en weten hoe ze moeten 
reageren. Ze hebben echter moeite de woorden te spreken. De woorden komen met veel moeite langzaam en 
geforceerd uit, soms onderbroken door krachttermen. Gewoonlijk is het schrijven op dezelfde manier :1angeda:1n. • 
Andere hogere aan de hersenschors gerel:1teerde functiestoornissen. 
(Bijvoorbeeld: verwaarlozing van één lichaamshelft, een stoornis in de ruimtelijke oriëntatie of in het rekenen.) ' 

Een beroerte kan zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspecten van de kwaliteit van leven aantasten. Oudere patiënten 
ondervinden grote beperkingen in het lichamelijk en sociaal functioneren. Zij rapporteren echter geen verminderde 
geestelijke gezondheid. " 
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Bijlage 28: Medische achtergrond bij de uitwerking van het ziekteverloop voorJan 
Johannes lf/tilem HendrikusBakker aan) (30-09-1939) 

Behandelino 
Wanneer een persoon die een beroerte heeft gehad biJ het ziekenhuis komt, is de eerste stap in de behandeling gericht op 
het normaal krijgen van de ademhaling, hartslag, bloeddruk en de temperatuur.' Ziekenhuisopname gaat nog steeds gepaard 
met veel bedlegerigheid, niet alleen vanwege de ziekte zelf. Bedlegerigheid van enige duur leidt tot veranderingen in de 
meeste orgaansystemen die op complicaties k-unnen uidopen. Geriatrische patiënten zijn extra kwetsbaar voor de 
complicaties van bedlegerigheid door hun verminderde fysiologische reserve. Ze moeten in het algemeen voor een aantal 
dagelijkse activiteiten bijna al hun spierkracht gebruiken. Lichte achteruitgang hiervan heeft dan dramatische gevolgen. h 

Medicatie: Antithrombotica, zoals Aspirine & Dipyridamol , helpen tegen stolselvorming van het bloed. r Dit helpt 
volgende beroertes te voorkomen. ' 

Medicatie schema Jan: 
Med. = Medicatie (Aspirine & Dipyridamole) 

Een jaar na de beroerte is globaal eenderde van de patiënten afhankelijk van zorg. Van alle overlevenden heeft na 6 
maanden SS% een slechte functionele gezondheid en kunnen niet meer volledig zelfstandig leven. Na 3 jaar is dit 49% en na 
S jaar 42%. 

Revalidatietraining 
Revalidatie begint in het ziekenhuis zodra de patiënt daartoe fysiek in staat is. Dit is meestal binnen 1 of 2 dagen van 
opname. De doelen van revalidatie zijn: het zoveel mogelijk terugkrijgen van het normale functioneren, het vasthouden en 
verbeteren van de fysieke toestand, en het helpen om mensen oude, en indien nodig nieuwe, vaardigheden te leren. Succes is 
afhankelijk van welke gedeelte van de hersenen beschadigd . Eigenschappen van de patiënt zoals de algemene fysieke 
conditie, het functioneren en de cognitieve vaardigheden voor de beroerte, de sociale situatie, de leermogelijkheden, en de 
instelling spelen allemaal een rol. Geduld en doorzettingsvermogen zijn cruciaal. Wanneer volledige zelfstandigheid niet 
gehaald kan worden, kan gerichte therapie helpen een mate van zelfstandigheid te bereiken die voordelig is voor zowel de 
patiënt als de verzorgers. 
Belangrijke elementen van gewoontetraining in gerichte therapie zijn: 

Het helpen van patiënten persoonlijke belangen te herkennen. Zo kunnen deze prioriteiten opstellen voor taken, de 
tijdsbesteding onderzoeken, onaangepast gedrag onderkennen, alternatieve routines verkennen en integreren, en nieuwe 
gewoontes versterken. 
Het aanleren van tijdmanagement, ergonomische technieken en het omgaan met stress. 
Het verdelen van taken zodat intensieve activiteiten verspreid worden over een dag of week 
Het organiseren van schema's zodat de beste balans van persoonlijke zelfzorg, thuismanagement, ontspanning, en werk 
gevonden wordt 

Het aanleren van bekwaamheden wordt gebruikt wanneer patiënten adaptieve technieken, gezondere bewegings-of 
gedragspatronen of nieuwe vaardigheden nodig heeft. Voor de verwerving van bekwaamheden moeten de taken onder 
toezicht en gecontroleerd geoefend worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen en bewegingspatronen die de 
kans op succes vergroten. Mensen waarbij beperkingen niet gecorrigeerd kunnen worden, krijgen adaptieve technieken 
aangeleerd. Uitgaande van de sterke punten van de patiënt J...-unnen zo beperkingen gecompenseerd worden. Patiënten met 
verlamming in de handen en voeten leren bijvoorbeeld nieuwe methoden om aan te kleden, de schoenen te strikken en 
knopen vast te maken. J 

Sociale interventies kunnen nodig zijn om te helpen bij het uitvoeren van verschillende taken. Fysieke interventies passen 
de fysieke omgeving aan om zo de uitvoering van taken te vereenvoudigen. Onder- of overstimulatie op het auditieve 
(gehoor), visuele (zien), tactiele (tast), olfactorische (reuk), gustatoriuse (smaak), vestibulaire (evenwicht), of sociale vlak 
belemmert het uitvoeren van taken. Toepasselijke actie is dan vereist. ' 

.a) Gebaseerd op: J ochems, Joos ten & Deen, 2000 . 

. b) Gebaseerd op: Eulderink, Heeren, Knook & Ligthart, 2004 . 

. c) Gebaseerd op: J ansen, F roeling, Voorn & Schellekens, 2004 . 

. d) Gebaseerd op: Beers, Jones, Berk.wits, Ka plan & Porter, 2005 . 

. e) Gebaseerd op: Beers, Fletcher, Jon es, Porter, Berkwits & Ka plan, 2005 . 

. f) Gebaseerd op: RIVM, 2005 . 

. g) Gebaseerd op: Schiffman, 2001 . 

. h) Gebaseerd op: NIDCD, 2005 . 

.i) Gebaseerd op: Vanderheiden & Vanderheiden, 1992. 
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Bijlage 29: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Mien per gezondheidsstadium, 
voor organen, activiteiten, mentale processen, affectieve beoordelingen en in het dagelijks 
leven 

Gezondheidsprofiel Type V Wilhei.Jgiqa Maria de Vdes (Mim) (01..o4-l940) 
Stadium S uiker<fekte Slecht<Jend Depressief Loopprob/ee/11 'A111b11lant' Bedgebonden 

I -"~J'd!ldtrilt.~t:n /.IJ. I '. Medisch Diabetes Type IJ &tinopathie Depressie C!audicatio Operatie Hattinfarct 
popu/a/ie 16-).J. <i-- 211-611 Gevo(g Dieet Oogoperatie An!JecbJnie Rnllator Rolstoel Hartifekten 

0 lrJ!.anen 

I Zintuigen 

Zien Niet x x x x x 
I Licht 

pt x 

Horen x x x_ x x x 
Licht 
1farlg 
,,Rfrjflloto' 

Tast ·• Niet x x x x x 
Licht 
Matig x 
11;7.=;,~; 

Ruiken Niet x x x x x x 
[Licht 
I .Matig 

Proeven Niet x_ x ~ x x _X 
Licht 
MaHg 
&ifstig 

I Lederr"" "'. 
Ar111 1

' Niet x x x_ x x x 
Licht 

Ma~ 

:.èbsilR:: 
Hand 1

' Niet x x x_ x _x ~ 
Licht 
Matig 
lBtiiilir' 

Been Niet x x x x 
Licht 
Ma ti~ x .:x 

Voet Niet x_ x x ~ x 
Licht 

· MatÎ${ 
llUQ&QJ! 

I 



,: · Aging-in-~ 
i Een ontwere voor ~~s_ ...a. !rP..n 

Bijlage 29: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Mien per gezondheidsstadium, 
voor organen, activiteiten, mentale processen, affectieve beoordelingen en in het dagelijks 
leven 

Gezondheidsprofiel Type V i1 •ina Maria de Vries (Mien) fOt nA ' 0 10) 
Stadium S uikerz!ekte S lechtzjend Depressief Loopprobleem 'Ambulaut' Bedgebondett 

I /crandcn'ngetJ l.ru'. MediSt"h Diabetes Type fl Retinopathie Depressie Claudicatio Operatie Hartinfarct 
pop11la!ie 16-5+ e-- 20-60 Gevo/y, Dieet n. A11hedonie Rol/a tor Rolstoel L 

" tul ''"""'<ll 
Buigen I Niet x x x x 

1 Licht x 
~MatiJt x 

D raaien I Niet x x x x x x 
I Licht 
I~Vlacig 

Liggen Niet x x x x 
Ikh_t_ x x 

Zitten" • Nict x x x x x 
Licht x 

I Staan" ~I x x x 
Licht x 

11\ofaÖJ( x x 

I Dynamisch 
Gaan liggen (Neer) Niet x x x x 

Licht x x 

Gaan zitten (Neer) 
p 

x x 
Licht x x x 

Ft x 

Rechtop gaan zitten (Op) x x x x x 
Licht ' x 

Gaan staan (Op) 
p 

x x 
_Li~ x x x x 
I Mar.ia 

I Fysisch 
Uithoudingsvermogen Niet x x 

Licht x x 

• x 
'1~·-

Coörclina tie x x 
Licht x x p x x 

Behendigheid x x 
I Licht x x 

JîtiW x x 

1 164 J,t:ru.:niiJIIIII! ~ 
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Bijlage 29: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Mien per gezondheidsstadium, 
voor organen, activiteiten, mentale processen, affectieve beoordelingen en in het dagelijks 
leven 

Gezondheidsprofiel Type V 1 ~a de Vries (Mien) 
Stadium Suikerzjekte S !echtzjend Depressief T 'Ambulant' Bedgebonden 

I /r:ramkn't{~en l.O.!'. Medisch Diabetes Type IJ Rctinopathie Depressie C!audicatio Operatie H arlirifarct 
popukilli: lfi- )-I <i- 20-60 Gevo(~ Dieet n, Anbedonie &!la tor &!stoel }-J nrl_,;,J,, >n 

Evenwicht Niet x x 
Licht x x x 

IMan_g ):{ 
IRm"l& .. 

!Mobiel 

Verplaatsen (hulp) Niet x x 
Licht x x x 

I Matig x 
I~ 

Lopen" Niet x 
Licht x x x 
Mal]g x _X_ 

I·R-etolh 

Traplopen Niet x 
IL cht x 
rv!J!tig x x x 

IRko.lltÜr 

Rennen Niet x 
Licht x 

I-Matig x x 
i~ 

i enta e processen 
I Cognitie 

Geheugen Niet x x x x x x 
Licht 
'Mat!g_ 
Btö~. 

,-\lertheid Niet x x x 
Licht x 
t-fa~ x x 
Bmàdi 

Concentratie Niet x x x 
Licht x x 

!Mutlg x 
Emq 

I Interactie 

Oplossen problemen Niet x x x x x 
Licht x 
~t~ 

~-Begrijpen informatie Niet x x x x x 
Licht 
Mnr:ig x 
Etostla-. 

Expressie Niet x x x x x 
Licht x 
!-.la tig 
RttJstig 
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Bijlage 29: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Mien per gezondheidsstadium, 
voor organen, activiteiten, mentale processen, affectieve beoordelingen en in het dagelijks 
leven 

Gezondheidsprofiel Type V Mária de Vric~J (Mien) (01· -tn.on' 

Stadium St .. ~---~..-~., Slechl':<.fend Dmnrrief Uiopprobleem 'Ambulant' J'l. 
0 

1/ eruude-ringm l.o.N. Medisch Diabetes Type IJ Re tinopatbie Depressie Claudit'fltio Operatie Harimfarel 
pop"'"'i' 16-5-+ ê,_- 20.(,() Gevo{~ Dieet n, .. :. Anhedonie Rollator RoLrtoel h"''-<.!"""'en 

I Gemoedstoestand 

Bezorgd I Niet x 
I Licht_ x x 

~~-
X_ x ~ 

Onverschillig Nfet x x x x x 
I Licht 

ik tt·· x 
Gefrustreerd x 

Licht x x x 
, Ma~ x 

1•4•f''<fti V 

Besluitvaardig N1et x ~ x x x 
Licht 

!Matig x 

D oelgericht Niet x x x x x 
Jdilit 

Affo<ti<"' '·'· Ó<"""~ 
x 

v ·vv ""''""'., ·van .. 
I Veilig 

Veiligheid Niet x 
Jd<:llt x 

- x x x 
~-~ 

Zorgverlening NTet x 
Licht x x x 

• ){ x 

Toekomst/ Continuïteit Nfet 
Licht x x x 

1 

Jïilll x x 
~ 

I Vredig 
Privacy N1et ]<_ x x x 

Licht x 

~ 
x 

Zelfredzaamheid x 
Lic!J,t x x p ~"{ x x 

Controle x 
_1i<:hr_ x _. x x ! x x 
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Bijlage 29: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Mien per gezondheidsstadium, 
voor organen, activiteiten, mentale processen, affectieve beoordelingen en in het dagelijks 
leven 

Gezondheidsprotiel Type V Wil , Maria de Vries- (Mien) IM . nAI ••un,. 

Stadium Suiker:{jekte Slechtziend Depressief L~rr 'Ambulant' Bedgebonden 
V ermu!t.:rin.!!_r:n /.11.r. Medisch Diabetes Type IJ Retinopathie Depmsie Claudicatio Operatie Haltinfarct 

pop11ft11i< f(,.;-1 <L- 211.(,0 Geuo~~ Dieet Oo;operatie Anhedonie Rollator Rolstoel H"''i..'"~'"" 
I Vriend 

Individualiteit/ Identiteit ' Niet x 
~l.icht x x 
IMa:ti~ x x X" 
I~ 

Sociale Contacten I Ntet x 
I Licht x X . 
[l\tatig x. - ·x· 
I.ISlPJDil• 

Contact Natuur ' Niet 

I Licht x x 
I Matif! x x x x 

Contact Nanmr l·asrneall' 

Da,~Piiiks leven 
I Gecombmeerde activiteiten 

Huishoudelijke adiviteiten" Ntet 

~t x x 
IM11ri~ x x x 
Iw:»!: :~ -Persoonlijke JJCizotging 1

' I Ntet 
I Licht x x x x 
[Matig x 

~ 1Emi62 
I Kwaliteit van leven (SF-36) 

Fysiek futielioneren " Geen ~ 
I Klein ? 
IMaciJ,{ x x x 
~Gîeöt 

Ro!jimctioneren(ysiek " [Geen x 
I Klein x x x x x 
Matig 
IG.lötit:... 

Lichalllelijke pijn " I Geen x x 
[Klein x x 
I Mari~ x x 
r~ 

Erumrn gezondbeid" [Geen 
I Klein x x x 
~ ~~tig x. x. 
I GrOot 

Vitaliteit" I Geen ;> x 
Klein x x x x 
IM~tig 
r~.t.t 

SociaalfimctionerrtJ" Geen 
Kleiri x x x x 
Marlt\' x 
IGtoor· ~ 

• • " -1. •• 
!fJt . 
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Bijlage 29: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Mien per gezondheidsstadium, 
voor organen, activiteiten, mentale processen, affectieve beoordelingen en in het dagelijks 
leven 

Gezondheidsprotiel Type V •in>~ Màrià dè Yries (Mien) (Ol 
Stadium S uiker:{jekte S!echt~end Depressief 

r /eranrlen"n,~ef} l.o.!: Medisch Diabetes Type IJ Retinopathie Depressie 
popflkJ!ie 16-5-1 <t- 20-60 Gevolg Dieet n. Atthedonie 

Ro!functionerert ,f" I Geen ? x 
I Klein 
IJ..tatig 

•1( 
Geestelijke gezondheid" Geen x x 

I Klein 

- ~ 

.a) Tast is exclusief pijn 

.b) Deze cursieve categorieën zijn ingevuld met behulp van De Klerk, 2000 . 

. c) Individualiteit/ Identiteit omvat tevredenheid uiterlijk 

.d) Deze cursieve categorieën zijn ingevuld met behulp van RNM, 2005. 

Loopprobleem 
C!audicatio 

Ro!!ator 

x 

I x 

IJ. 
'Ambulant' Bedgebonden 

Operatie Hartinfarct 
Rolstoef Hart'{_iekten 

x x 

x x 
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Bijlage 30: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Jan per gezondheidsstadium voor, 
· 1 f~ · b d r · h d r·k 1 organen, acttvttetten, menta e processen, a ecneve eoor e mgen en m et age IJl s even 

Gezondheidsprofiel Type V Johannes Willem Hendrilrus Bakker Gan) (30-09-1939) 
Stadium Ot!derdrJm Staar I S !echthormd 

,, 
Be roette 

1 -/(ramkril~~r:ll / .tJ.I ', Medisch Seninm S enie! cataract Presbyamsis CVA 
popululi' I ri- i-f <i-N 211-riO Gevot~ !Vlinder reserve OoJ!,O/Jeratie Hooftoestel Bed!~~eri.~ 

Oruanen '8 

I Zintuigen 
Zien Niet x 

Licht x 
II>.farig x . x 
lBmitiR 

Horen Niet x x 
Licht x x 
Matig 

IBiäitbt 
Tast " Niet x x x 

Licht x 
Matk 
~~-

Ruiken Niet x x x 
Licht x 
Maog 
Bialitiit · ... 

Proeven Niet x x x 
Licht x 
Maclg 
Brtisti~ · 

I Ledematen 
Arm" Niet x x 

Licht ,X 
Matig x 
i&ns_til!~ 

Ha11d" Niet x x 
Licht x 
_MiJtig ' x lR, ,....: __ 

Been Niet x x x 
Licht x 
Matig 

; 

Voet Niet x x x 
Licht ' x 
Matig ' 
Ernatig 

Activ-iteiten 
I "Statisch" 

Kracht Niet x x 
Licht x 
Matig x 

Strekken Niet x x 
Licht x x --
Matig 
&n$d't • 



Aging-in-Place 
Een ónt,we~ :voor thui~p "R.toqderen m~·~. ~~fl:'_,c;)Jl 

Bijlage 30: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Jan per gezondheidsstadium voor, 
onmnen, activiteiten, mentale processen, affectieve heoorclelingen en in het dagelijks leven 

Gezondheidsprofiel T ype V Tnh<>nnP<: Willem HPnnrilo ... Bakker aan) (30-0<>-1<139) 
Stadium 01tderdom Staar S let'hthorend Beroerte 

r /cranrluit~~t:/1/,IJ.J!. Medist'h S enittm Sen iel mtaraä Presl(yamsis CVA 
popululi' 16-5-1 <t- 2040 Gevot~ Minder reserve nnontH>rYJfiP Hoo1toestel 0 . 

~"'"N'· 

Buigen Niet x x 
Licht x x 
Marjg-

p 
Draaien x x x 

Licht ' x 

Liggen ~ x x x x 
Licht 

IMati~ 
.I 

Zillen" Niet )f_ x _X 

1
Licht x 
lli~ 

Staan" Niet x x 
I Licht x 
[Matist x 

ID -h 

Gaan liggen (Neer) INtet x 
I Licht x x x 
I iMa~ 

Gaan zitten (Neer) 1 Niet x x 
~ x x 

Rechtop gaan zitten (Op) 
p 

x 
I Licht x x t .• 

~Matig x 
~pt 

Gaan staan (Op) x x 
I Licht x 

• x 

I Fvsisch 
Uithoudingsvermogen Niet x x 

I Licht x x 
111-fatig 

Coördinatie I Nie t x x 
I Licht x 
[Matig x 

Behendigheid I Niet x 
I Licht x x 

• x 

170 
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Bijlage 30: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Jan per gezondheidsstadium voor, 
organen, activiteiten, mentale processen, affectieve ~ -lt>lingen en in het dagelijks leven 

Gezondheidsprofiel Type V Jnh<>nn"" Willem 1"1< Bakker Qan) (31' '"' 1 n..'" 
Starlium Ouderfwm Staar Slechthorend Beroette 

I --~ru/Jdclin.~c/1 J.o. r. Medist"h Sertill/71 Seniel cataract Presf!JactiJis CVA 
P"f>"kJti< 16-; .J i"' 20-60 Gevolg Minder reserve (), H oottoestel R . 

Evenwicht Nier x x 
Licht x x 

• Matig 

I Mobiel 
Verplaatsen (hulp) Niet x x x 

Licht x 

Lopen " • Niet x x x 
Licht 

~ x 

Traplopen Niet x x 
Licht x 
li\Jatig '}{ 

Rennen Niet x x 
Licht x 
lMài;ig 
fRinirrill-

M entale processen 
I Cognitie 

Geheugen Niet x x x x 
Licht 
Ma~ 

&osd_ll. . 
Alertheid Niet x x 

Licht x x 
lv!at)g 

Concentratie Niet x x x 
Licht x 
Matig 

I Interactie 
Oplossen problemen Niet x x x x 

Licht 
Matig 

Begrijpen informatie Niet x x 
Licht x x 
~fa ti~ 
&nstiï 

Expressie Niet x x x 
Licht 

[ Ma~ x 
' HM!31D: _" 
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Bijlage 30: Gradatie van functioneringsvermindetingen bij Jan per gezondheidsstadium voor, 
organen, activiteiten, mentale . .,..... affectieve beoordelingen en in het dagelijks leven 

Gezondheidsprotiel Type V jfoh!>rlriPQ Willem HpnrlnlcnQ Bakker aan) (30-0<l-1<1~9) 
Stadium Ouderdom Staar S lechthoreml Beroerte 

! /erande~in,~m t.o.l'. Medisch Senium Sertiel cataract Presbyamsis CVA 
populati< 16-j-J e:- 211-till Gevolg Minder rese11Je n, H oo1toestel D . 

I GPrnnPrlstoestand 
Bezorgd Niet x x x 

Licht 
Matig x 

Onverschillig Niet x x x x 
Licht 
M-a riff 

Gefrustreerd Niet x 
.Licht x x 

~ 
x 

Besluitvaardig x x x x 
Licht 

IJ•.,fati!!:~ 

Doelgericht Niet x x x x 
,Licht 

• Affectieve vov • ~.!i;.8 ' 11 &,evoe/ van .) 
I Veilig 

Veiligheid I Niet x x 
I Licht x ~-

r x 

Zorgverlening x x x 
I Lid-it 

p X: 

Toekomst/ Continuïteit x x 
I Licbr x 
I Matig-

x 
I Vredig 

Privacy I Niet x x x 
I Licht 
I Matig x 

Zelfredzaamheid I Niet x x 
I Licht x 

p X., 

Controle x 
I Licht x x 

• · x-~ 

172 
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Bijlage 30: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Jan per gezondheidsstadium voor, 
organen, activiteiten mentale ~n, affectieve bcuurddingen en in het dagelijks leven 

Gezondheidsprofiel Type V Tnh<>m,,.._ Willem J.T,.nrl.-iln • ., Bakker (Jan) t30-0Q.t939) 
Stadium Ouderdom Staar S lechthonmd Bcroe11e 

1 /crumkrin,~m /.o.t: Medisch Seni11m Seniel cataract Pm f!Jacusis CVA 
popu/a/ie /li- )-1 cL-- 20-60 Gevolg Minder nscroe Ü&;c,v}"' u,;, Hoo11oestel D J/_ 

I Vriend 
Individualiteit/ Identiteit ' I Niet x 

I Licht x x 
!Matig x 
A:ftolii~ -~ 

Sociale Contacten I Niet x x 
I Licht x 

Contact Natuur 
p x x 
I Licht x x • Drwliibr /even 

I ~ombiru:cwc activiteiten 
Huishoudelijke activiteiten " [~t x x 

I Licht x -
1 rvtaiig x 
lllftll~ -"-

Pn·rnnH/ijb· verzorging" [Niet x x x 
I Licht 
I Matig x 
I 'R'iftilfilr. 

l K\1/o litPit van leven (SF-36) 

Fysiek .fimctionenn " I Geen 
I Klein x x x 
?vla ti~ -r~ 

Rolfunctionmn.fysiek " Geen x x 
I Klein x 
lV!l\tig x 

Uchamelijke pijn Geen x x x 
~in ~ 
t-.Iatig 
~----

E rvann gezondheid " Geen x 
Klein x x 
Matig x 
-~" 

Vitaliteit " Geen 
Klein x x x ? 
Mntlg 

Soàaalfunctionenn" Geen x x 
Klein x 
!Ma~ x 
IL~ 

173 
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Een on~rp voor thuis 

Bijlage 30: Gradatie van functioneringsverminderingen bij Jan per gezondheidsstadium voor, 
I ft b d I' h d r·k I organen, acUvltelten, menta e processen, a eetleve eoor e mgen en m et age IJl s even 

Gezondheidsprofiel Type V Johannes Willem Hendrilrus Bakker Gan) (30-09-1939) 
StarliHm Oudenwm Staar 

r /,runderin.~en/.(}.1'. Medisch Swium Seniel cataract 
f>i!p111aiic I li-:i.J é-N 20-60 Gevo!e Minder reserve Oo_eoperatie 

Rotfunctioneren emotioneel" Geen x x 
Klein 
Miltig 

··: 
Gee.rte/ijke gezondheid J Geen x x 

Klein 
Matig 

, .... 

. a) Tast is exclusief pijn 

.b) Deze cursieve categorieën zijn ingevuld met behulp van De Klerk, 2000 . 

. c) Individualiteit/ Identiteit omvat tevredenheid uiterlijk 

.d) Deze cursieve categorieën zijn ingevuld met behulp van RIVM, 2005. 

Slechthorend Beroette 
Presf!Jacusis CVA 
Hoortoestel Bedl~~en;~ 

x ? 

x x 

Bijlage 31: Omschrijving van de gebruikte leefgebieden voor de 'Aging-in-Piace' woning 
Balkon Staat voor het buiten zijn in de veiligheid van de eigen woning en is eventueel inclusief tuin 

Berging Is inclusief kasten en de stalling van de rollater of rolstoel 

Buiten Representeert alle activiteiten die niet in de woning plaatsvinden, alsmede de relatie de buitenwereld 

Entree 
Eten 
Koken 
Logeren 
Ontvangst 
Slapen 
Toilet 
Wassen 
Werken 
Wonen 

Representeert het eerste contact met de buitenwereld, de sociale schifting 

Draait om het consumeren van het voedsel 

Omvat het hele proces van het bereiden van eten, inclusief het afwassen 

Beschrijft het overnachten van derden 

Gaat over het entertainen van bezoek 

Omvat naast het slapen ook het uitrusten van de bewoner 

Staat uiteraard voor het gaan naar de wc 

Beschrijft de persoonlijke verzorging en is inclusief het wassen van kleren 

Omvat alle activiteiten met een intrinsieke (zelfstudie) of extrinsieke (baan) beloning 

Representeert alle andere activiteiten zonder derden, zoals samenzijn, lezen etc. 

Bijlage 32: Uitleg van de architectonische dimensies die voor 'Aging-in-Place' gebruikt zijn 

Privé Privacy Openbaar 
Beschrijft de gewenste mate van privacy per leefgebied 

Binnen Oriëntatie Buiten 
Beschrijft in welke richting het desbetreffende leefgebied georiënteerd is 

Open Relatie Gesloten 
Beschrijft de mate dat een leefgebied open staat tot de rest van de woning 

Altijd ~ Tijdsbesteding -7 Nooit 
Beschrijft de hoeveelheid tijd die de bewoners in het desbetreffende leefgebied doorbrengen 

Belangrijk Waardeoordeel Irrelevant 
Beschrijft het belang dat de bewoners aan het desbetreffende leefgebied hechten 
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Bijlage 33: Grafische weergave van de veranderende woonwensen bij verschillende 
gezondheidsstadia van de bewoners van de 'Aging-in-Place' woning, per leefgebied en 
architectonische dimensie: Privacy, Oriëntatie, Relatie, Tijd en Waardeoordeel 

Voorkeuren voor Mien 

Privacy Micn 

~.-. ........ ,~ ~,..,;...,~ o.,,,..._f V•"f>r•"~>lo·u ... , .,...,,,,. ... _. !l.olo-•l .. ~.~ro., 

~QN-

Oriëntatie Mien 

n., "._, '-'"'!'!"' ' ' ' .,~'"'' 'A,.,I .. t...of ~'lr<l" " "''" 
~uuu• 

Relatie Micn 

~· n., . ..-.-c 1 ••• ,'1'' ' ' ''~""~' 
S t"AIU-

Tijd Mien 

o., .... - ' •-rt>f'l'''"'' ~" 
S !:olu• 

Waarde Mien 

o., ..... ,., v •. ,., .... ~."., .... , ··""~ .. ~..... U•.Jrl-...... 
Sr:.~tu• 

~ ~ ~

···-; t;n-~·· 

0. ~ Do-• 

0 4\--. 

~\ ...... 

-•t~ ... ~ - ......... . 
0 lu 'r.~• 

0 11~ .... 

[ 0 :~ ::~.::· } 

I 0 !l W~··.,, 

0 1:\t'nlr.no 
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~--... ~ ~~<v•r 
A .• flo....,, 
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-:!IE- ~ 1'-. 
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-+- ili4MI 

- :""""'"'" 
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0 •: ll.rn.,, 

Voorkeuren voor Jan 

Privacy Jan 

Oriëntatie Jan 

Slocd,,.,,,.,.\ 
~t;.IIUII 

Relatie Jan 

!Oin:l, ... , .... 
~lll llur 

T ijdjan 

Waarde Jan 

-+-i llol .... 

·-··-! ~~o~i'•t• 
6 ' "" ...... 
0 4 [1• ...,. 

....,._SE.,.,, 

--11,..'1!~'"' 

- • o.n ... r 

-·~ 0 II•T..a.-o 

0 IIW... • .,, 
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-·~~ ..... 
~ IUT ...... 
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-1~1 
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_..YSI.ot...,, 
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Aging-in-Place 
Een ontwerp voor thuis 

Bijlage 34: Doorsneden in de basisplattegrond van de aanpasbare 'Aging-in-Place' woning 

'Aging-in-Place': Basisplattegrond 

i' 
/ '-· 
' m )) 

,/ 
I 

....... - .. 

0.. 1"1 2JII 

I 

LIJ 
0 
CJ 

! 
r 
f .q; 

··· ~ 0 '7 

/ 



Bijlagen 

Bijlage 34: Doorsneden in de basisplattegrond van de aanpasbare 'Aging-in-Place' woning 

'Aging-in-Place': Doorsneden 

211\ 

Doorsnede AA' 

--.:~--...J. 

Om lm 2111 

Doorsnede BB' 

Doorsnede CC' 

-=c.=: ...... ~-=:::j 
Om lm 2m 

Doorsnede DD' 

177 
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Bijlage 35: Uitwerking van het levensverhaal van Jan en Mien Bakker voor 2007 tot 2009, 
inclusief de periode met daarin de gezondheidsstadia: 'Slecht zien' en 'Staar' 

Redgebonden 
'Ambulont' 

Loopproblemen 
Depressief 

Slechtziend 
Suikerziekte 

Dood 

Tijd (in jaren) 

2007 

Dood 
Ouderdom 
Staar 

Slechthorend 

Wanneer i'v!ien daarna ook slechter gaat zien, komt zij er niet onderuit en wordt ze 'met kop en kont' naar de dokter 
gesleept. Alhoewel ze erg goed is om anderen naar de dokter te sturen, is ze daar zelf wat terughoudend in. Dit is ook één 
van de redenen dat zij er lang niet meer geweest is. Bij het bezoek wordt de suikerziekte (Diabetes Mellitus type I I) 
opgemerkt. De oogafwijking was daar een vervolg op (Diabetische Retinopathie). Omdat ze er, voor de retinopathie, 
redelijk op tijd bij waren, is er niet heel veel schade aangericht. Ze wordt echter wel zo snel mogelijk geopereerd. 
Tegelijkertijd krijgt ze voor de suikerziekte in combinatie met haar gewicht wat suikerverlagende medicijnen, een 
gezonder dieet en meer lichaamsbeweging voorgeschreven. Tijdens de laseroperatie wordt ook staar (seniel cataract) 
vastgesteld. Dit is in een dusdanig stadia dat de operatie hiervoor meteen ingeroosterd wordt. Gelukkig verlopen de 
operaties zonder complicaties. 
Het duurt enige tijd voordat het bloedsuikerpeil van Mien weer binnen de perken is, maar het resultaat mag er zijn. Ze 
leeft helemaal weer op. De extra beweging en de gunstigere suikerbalans zorgen voor veel meer energie. Tegelijk met het 
gezichtsvermogen verbetert het zelfvertrouwen. Het verminderde zicht had Ivlien toch wat terughoudend gemaakt. Nu 
staat ze weer open voor de wereld. De activiteiten die ze samen doen worden hierdoor ook weer freguenter en 
uitgebreider. 
Alleen de staaroperatie van Jan verminderde tijdelijk de activiteiten. Hoewel het eerst beter ging met zijn 
gezichtsvermogen moest hij toch onder het mes. De noodzaak van een leesbrilleek zelf wat af te nemen. Bij weinig licht 
of bij fellicht had hij echter steeds meer last. Vandaar dat er geopereerd werd. 

2008 
Na dit kleine obstakel, genieten beiden met volle teugen van het leven. Jan en Mien Bakker staan nu actief in het wereld. 
Ze vinden het leuk om naar vrienden te gaan of ze thuis te onthalen. Hun sociale netwerk breidt zo danig uit. Het leven 
speelt zich hierbij voornamelijk buitenshuis af. Als gevolg hiervan blijft de woning nog steeds een uitvalsbasis. Het is 
(nog) niet het centrum van het leven. 
Binnenshuis speelt vooral het diner een grote rol. De diabetes van Ivlien zorgde voor een nieuw impuls in de dagelijkse 
pot. In plaats van elke dag vlees met groenten en aardappelen kookt ze nu meer volgens het zogenaamde Mediterraans 
dieet. Dit wordt met liefde verorberd door Jan. Het voorgeschreven dieet is zo'n succes dat het doorwerkt in het sociale 
leven. Regelmatig ontvangen ze gasten voor een gezellig avondje eten. 
Ook medisch is het dieet een succes. Extra medicijnen of bewegingen zijn niet noodzakelijk. Het nadeel hiervan is wel dat 
i'v!ien dan ook geen extra beweging opneemt in haar drukke sociale schema. 
Naast de keuken wordt er gebruik gemaakt van o.a. de werk-, was- en slaapgebieden. Het woongebied is echter het 
belangrijkst. Omdat de woning nu nog voornamelijk als uitvalsbasis dient, functioneert het woongebied als 
toevluchtsoord. Het is een plek om tot jezelf te komen en lekker biJ elkaar te zijn. 
Door de vrije tijd heeft i'v!ien nu eindelijk de gelegenheid voor zelfstudie. Kan ze zichzelf op haar oude dag toch nog wat 
onrplooien. Jan gebruikt zijn boekhoudvaardigheden voor de voetbalclub. 

2009 
In 2009 krijgt Jan weer last van zijn gezichtsvermogen. Het is weer staar (Cataract), nu alleen zijn andere oog. Hierbij is er 
geen reden voor paniek, dit hebben ze al eerder mee gemaakt. Wanneer het zicht dusdanig verslechtert dat het lastig 
wordt, biedt een operatie weer uitkomst. Jan kan daarna weer gewoon van zijn voetbalclub genieten. Het leven is goed. 
Evenwel worden ze met de jaren toch iets minder actief. Niet om het één of ander, maar: "We hoeven niet meer zo 
nodi ". 
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Bijlage 35: Plattegrond en uitleg van de woningindeling behorend bij de periode in het leven 
van Jan en Mi en met daarin gezondheidsstadia: 'Slecht zien' en 'Staar' 

CJ D 

Door de verminderde energie van Mien, als gevolg van haar nog niet behandelde suikerziekte, en het 
teruglopende gezichtsvermogen van beiden speelt het leven zich meer in de woning af. Dit zorgt 
ervoor dat de functie van toevluchtoord tijdelijk verdwijnt. Er blijft hierbij echter uiteraard een 
behoefte aan zowel privacy als sociale contacten. 

Alhoewel het sociale contact nog steeds aangemoedigd wordt, is de 'sluisdeur' dichtgezet. Niet 
iedereen mag dus meer in het leven vanJan en Mien komen. De behoefte aan sociaal contact is 
echter groot en daarom zijn er veel stoelen rondom de tafel gezet. De tafel krijgt, samen met de 
veranderende eetgewoontes van Mien, sowieso een steeds belangrijkere rol. AangezienJan en Mien 
er nog gemakkelijk op uit kunnen trekken, is het echter niet nodig de tafel te verschuiven. De tafel 
staat nog steeds parallel aan het raam en kan als afgeschermd gebied gebruikt worden. 

Doordat de scheiding van ongewenste en gewenste mensen nu bij de entree plaatsvindt, hoeft het 
onderscheidt privé en openbaar minder duidelijk in het woongebied zelf gemaakt te worden. De 
werkruimte en de zithoek kunnen dus een open relatie met de rest van de gebieden hebben. Het 
sluiten van de 'sluisdeur' heeft dus een impact op de hele indeling van de woning. 

Als gevolg van de verminderde energie slaapt Mien vaker. Daarom is de doorgang naar de 
slaapkamer open gezet. Omdat het slapen nog steeds alleen als functie wordt gezien is hiervoor niet 
veelmimte nodig. Bovendien vinden Jan en Mien dat slapen een privéaangelegenheid is dat 
afgeschermd dient te worden van het bezoek. 

Doordat beide bewoners last hebben van het gezichtsvermogen is de nachtverlichting van de 
domotica nu een echte uitkomst. Gecombineerd met de relatief open plattegrond is het navigeren in 
de woning goed te doen. Hierdoor zijn Mien's frequentere nachtelijke bezoekjes naar het toilet 
minder gevaarlijk. Om deze bezoekjes makkelijker te maken is de deur naar de badkamer open gezet. 
Aangezien de slaapkamer zelf redelijk afgesloten is kan dit wel. Het toilet zelf blijft uiteraard privé. 
Dat Mien vaker naar het toilet gaat, is een ander gevolg van de nog niet behandelde suikerziekte. 
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Bijlage 36: Uitwerking van het levensverhaal van Jan en Mien Bakker voor 2012, inclusief de 
periode met daarin de gezondheidsstadia: 'Depressie' en 'Beroerte' 
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Na een periode van betrekkelijke rust, slaat het noodlot toe. Op een mooie dag in mei krijgt Jan een beroerte. Het blijkt 
een herseninfarct, oftewel een doorbloedingstoornis, links voor in de hersenen. Vrij snel na de spoedopname in het 
zie kenhuis kanJan weer naar huis. Dit gaat echter niet vanzelf. Door de beroerte heeftJan zeer serieuze stoornissen 
gekregen; Naast rechtzijdige verlamming van zowel zijn arm als gelaat heeft Jan Broca's afasie. Dit is een spraakstoornis 
die het moeilijker maakt gedachten uit te drukken. Informatie verstaan en begrijpen gaat prima. Het verwoorden 1s een 
probleem. In plaats van via vloeiende volzinnen, gaat de communicatie nu woord voor woord en met horten en stoten. 
Het duurt lang voordat de relevante woorden gevonden zijn. Deze hebben wel de juiste betekenis. De ontwikkelingen aan 
de rechterkant van het gelaat helpen ook niet. De moeizaam gezochte woorden worden minder verstaanbaar 
uitgesproken. Alhoewel de verlamming verbetert tot zwakte, blijft het aanmodderen. Een gesprek metJan verloopt dus 
moeizaam. Alsof dit nog niet genoeg is, heeft hij uitval van zijn rechter gezichtsveld. Alles rechts van het midden wordt 
gewoon niet gezien. Gelukkig blijkt dit tijdelijk. Een lichtpuntje is dat J an's persoonlijkheid niet drastisch veranderd is. 
Weliswaar is hij minder vrolijk en uitbundig, maar dat valt te verwachten. Een spring-in-het-veld is hij nooit geweest. 
Door de beperkingen is Jan na ziekenhuisontslag nog erg bedgebonden. Alledaagse dingen als opstaan en gaan zitten zijn 
opeens een hele klus. Revalidatietherapie is hier dan ook zeer op zijn plaats. Deze therapie richt zich op het terugwinnen 
van spraakvermogen en algemene zelfredzaamheid. Hierbij hebben zelfstandig wassen, kleden en vergroten van de 
mobiliteit de hoogste prioriteit. Door de intensieve training die hiervoor nodig is, komt er regelmatig een zuster over de 
vloer. Gelukkig slaat de training goed aan. Het vinden van woorden blijft moeilijk maar conversaties lijken steeds soepeler 
te lopen. Ook fysiek gaat het steeds beter. 

l'vlien is er niet gerust op. Toen ze te horen kreeg dat Jan een infarct had gehad, is ze direct naar het ziekenhuis gegaan. 
Aldaar heeft ze peentjes gezweet en haar nagels zowat tot op het bot afgekauwd. Nu hij weer terug is, gaat het niet veel 
beter. De dokter waarschuwde voor de mogelijkheid op een nieuw herseninfarct. Zeker aangezien op testen bleek datJan 
er eerder ook al een gehad had. Daar had Jan niets over gezegd. Dit was dus zijn tweede! Hoe moet het nu verder, straks 
staat ze alleen! Kortom, l\1ien zit in de stress. Bovendien neemt het zorgen om Jan al haar tijd in beslag. Als gevolg 
hiervan neemt ze het steeds minder nauw met de behandeling die de dokter voorgeschreven heeft. Het actief bewegen 
wordt minder en het dieet wordt niet meer opgevolgd. Het onvermogen te helpen gaat Mien niet in de koude kleren 
zitten. De sombere stemming slaat over naar een depressie. Door de combinatie van depressie en de toenemende 
moeheid worden er steeds minder niet-essentieel geachte activiteiten. l'vlien zorgt alleen nog maar voor Jan. Ze gaat hierin 
zover dat ze op een gegeven moment zelfs haar eigen medicijnen niet meer inneemt. Door de verwaarlozing van haar 
eigen verzorging gaat Mien's eigen gezondheid steeds verder achteruit. De wondjes zijn teruggekomen. Daarbij heeft ze 
Jast gekregen van een prikkelende huid, voornamelijk bij haar voeten. Het blijkt 'Diabetische Neuropathie', een 
zenuwaandoening, te zijn. Mien wordt er maar kriebelig van, en trekt zich steeds meer terug. De behoefte aan sociale 
contacten verminderen. l'vlien heeft niet veel aanspraak meer. Hoewel de communicatie met Jan steeds soepeler gaat, is 
het niet meer hetzelfde als vroeger. 

Met Jan gaat het paradoxaal genoeg langzamerhand steeds beter. Hij komt steeds vaker en makkelijker uit bed en kan, 
met hulp, weer rondwandelen. De verzwakking in de rechter arm bemoeilijkt de overgang uit en naar het bed wel wat. 
Voor de zekerheid is er een rolstoel gekomen. De balans is toch wat aangetast, en bovendien kan een val als gevolg van 
een tweede infarct fataal zijn. HoewelJan moeilijk converseert, nodigt hij steeds vaker zijn vrienden uit om langs te 
komen . Gezamenlijk zitten ze dan uren stilzwijgend op het balkon. Dit is een stuk makkelijker dan er zelf op uit te gaan. 
Onbekenden hebben sowieso meer moeite om hem te verstaan. Bovendien heeft Jan wel in de gaten dat Mien echt niet 
weg wil. l'vlien ziet eigenlijk al dit bezoek stiekem ook niet zitten, maar ze staat het altijd toe. Jan heeft het nodig.' Het 
komt steeds vaker voor dat Mien tijdens het bezoek maar gewoon op de bank gaat zitten. 
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Bijlage 36: Plattegrond en uitleg van de woningindeling behorend bij de periode in het leven 
vanJan en Mi en met daarin gezondheidsstadia: 'Depressie' en 'Beroerte' 
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Nu Jan weer een tijdje terug is van de beroerte kan hij steeds meer zelf. Hij is niet meer aan het bed 
gekluisterd. Toch blijft het bed een centrale rol spelen in het leven. Vandaar dat deze nu in open 
relatie staat met de rest van de woning. De problemen met manoeuvreren worden zo ook 
geminimaliseerd. Dit is ook de reden dat de andere functies open staan. Dit maakt het makkelijker in 
de woning rond te lopen. Vandaar ook dat de wc en de badkamer nu één ruimte is gemaakt. De 
noodzaak om deze ruimte open te zetten naar de woning is niet meer aanwezig. Het meubilair zelf en 
de aanwezige rolstoel ondersteunen Jan indien nodig. Aangezien het steeds beter gaat, staat de 
rolstoel weggeborgen. Bovendien gaan zowelJan als M.ien tegenwoordig toch niet veel naar buiten. 
M.ien sluit zich door haar depressie steeds meer af van de wereld . Eigenlijk heeft ze nog alleen nog 
maar metJan con tact. 

De benodigde privacy in de woning wordt verkregen door het rigoureus tegenhouden van ongewenst 
sociaal contact zowel bij de entree als bij de 'sluisdeur'. M.ien maakt nu dankbaar gebruik van de 
toegangscontrole die de domotica verschaft. Jan mag zijn vrienden wel ontvangen maar dan of op het 
balkon of bij de eettafel. 

De zithoek is het domein van M.ien geworden. Daar trekt ze zich terug en sluit ze zich af. Vandaar 
dat de kleine bank met de rug naar de rest van de woning is gekeerd. M.ien kan zo op haar gemak 
doelloos tv kijken, terwijl Jan zich met zijn vrienden bezig houdt. Jan ontvangt hierbij graag veel 
mensen. Zo hoeft hij zelf niet veel te zeggen, maar heeft hij wel sociale contact. Met behulp van een 
nieuw hoortoestel kan de conversaties nu ook goed volgen. Als het enigszins kan, zitten ze buiten in 
de frisse lucht. Vandaar dat de verbinding tussen de woning en het balkon open is gezet. De deur 
naar de zithoek blijft echter dicht, hier zit M.ien. De tafel is op verzoek van M.ien weer afgekeerd van 
het raam. Hierdoor kan ze zich tijdens het eten makkelijker afschermen van de buitenwereld. 

OmdatJan toch nog regelmatig wat hulp nodig heeft bij de revalidatie, staat het logeerbed alvast 
klaar. Uiteraard kunnen er ook anderen blijven slapen. Om aan M.ien's behoefte aan afzondering 
tegemoet te komen is dit afgesloten van de rest van de woning. 
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Bijlage 37: Uitwerking van het levensverhaal van Mien Bakker voor 2013 tot 2014, inclusief de 
periode met daarin de gezondheidsstadia: 'Ambulant' 
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Door de verwaarlozing van haar eigen zorg zijn bij Mien de loopproblemen teruggekomen. Omdat haar fut echter geheel 
weg lijkt te zijn, heeft ze er bijna nooit last van. Ze gaat gewoon niet meer naru: buiten toe. Dan gebeurt datgene wat lvlien 
altijd al heeft gevreesd: Jan gaat dood. Een derde beroerte is fataal gebleken. Het kwam als een donderslag bij heldere 
hemel. Alhoewel de kans altijd aanwezig was ging het de laatste tijd eigenlijk alleen maar beter. De revalidatietraining had 
wonderen gedaan, de medicatie leek te werken en Jan was praktisch weer geheel zelfstandig te noemen. lvlien is er 
ondersteboven van. De depressie, die ze door de zorgen om Jan heeft gekregen, verergert dramatisch. lvlien verwaru:loost 
alles. Ze sluit zich volledig af en komt bijna niet meer buiten. De persoonlijke en huishoudelijke verzorging neemt af tot 
een minimum. Door de combinatie van de neuropathie, de atherosclerose, de diabetes en het niet tijdig verzorgen van de 
voeten, krijgt Mien een ontstoken voet. Deze is dermate ernstig dat er geamputeerd moet worden. 

Omdat alleen de voet eraf gaat, valt de prognose voor mobiliteitsverlies mee. De depressie van :f\.1ien bemoeiliJkt echter 
de revalidatie. Door het gebrek aan initiatief en de onwil zelfs maru: de simpelste oefeningen te doen schiet het niet op. 
Hierdoor blijft ze veellanger in bed liggen dan dat nodig zou hoeven zijn. Extra zorg biedt uitkomst. De depressie gaat 
over en Mien gaat weer beter voor zichzelf zorgen. Langzamerhand krijgt ze weer wat zin het leven. Het verzet tegen de 
revalidatie neemt af, terwijl de ondernemingsdrang toeneemt. Hoewel het loopvermogen maar langzaam hersteld is er een 
duidelijke vooruitgang te zien. Een rolstoel zorgt ervoor dat M.ien weer onder de mensen komt en stimuleert haar met de 
revalidatie door te gaan. Het sociale contact doet wonderen. lvlien is uit een diep dal gekomen en is er trots op. 
Verwaarloosde sociale contacten worden opgepoetst en het sociale netwerk wordt verder uitgebreid. De tiJd die ze 
verloren tijdens haru: inzinking wil ze dubbel en dwars terugkrijgen. 

2014 
Het lopen gaat steeds beter en Mien trekt er vaker op uit. Jammer genoeg werkt haar been nog steeds niet helemaal mee. 
Wondjes komen nog steeds voor maar worden nu goed verzorgd. Complicaties blijven hierbij verder uit. Net nu Mien 
meer gaat lopen krijgt ze weer last van kramp in haru: been. Maar door volhru:ding en veelvuldige tra.ining kan ze steeds 
verder wandelen. Nieuwe medicijnen helpen nog meer. Zowel de wondjes als de kramp nemen nagenoeg af. Uiteindelijk 
heeft Mien nergens meer last van. Alleen nog maru: een prikkelend gevoel op de huid maar daar kan ze wel mee leven. 
Met nieuwe energie en ongehinderd door belemmeringen streeft Mien al haar interesses na. Sociale contacten worden 
onderhouden en l\1ien doet weer vol overgave aan zelfsrudie. Musea, steden en zelfs landen worden bezocht. Soms alleen 
soms samen met een geiijkgestemde vriendin. Mien kriJgt het druk. Hoewel ze uit een diep dal is gekomen voelt ze zich 
nu helemaal 'On top of the world'. Een klein m.inpuntje is alleen dat ze door de overvolle agenda het strakke 
tra.iningsschema niet meer nauwkeurig opvolgt. Ze beweegt zeker nog wel maar eigenlijk zou ze net wat meer moeten 
doen. Dit weet ze zelf ook maar er zijn zoveel andere leukere dingen te doen. Gelukkig is er geen enkel teken van 
naderend onheil. Om het lot niet te tarten beweegt ze zodra haar agenda het toelaat en iets minder kan ook geen kwaad. 
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Bijlage 37: Plattegrond en uitleg van de woningindeling behorend bij de periode in het leven 
van Mien met daarin gezondheidsstadia: 'Ambulant' 
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Na het overlijden vanJan heeft Mi en het een tijdje erg zwaar gehad. Een depressie verlengde de 
revalidatieperiode na de voetamputatie. Alhoewel Mien nu veel beter in haar vel zit, heeft ze nog 
steeds wat mobiliteitsproblemen. Deze combinatie zorgt ervoor dat de hele woning van haar open 
mag staan. Iedereen is uitgenodigd binnen te komen; 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd'. Waar Mien 
zich vroeger afsloot en op haar zelfstudie stortte, richt ze nu haar blik naar buiten. Jan is er nu 
immers niet meer voor de broodnodige interactie. Deze omslag in de sociale behoefte is zo groot dat 
de zithoek naar de voorkant van de woning is geplaatst. Hiervandaan kan ze zelf ook mooi naar 
buiten kijken om te zien wat er allemaal gaande is. Als er niemand op bezoek is gaat Mien hier ook 
zitten om lekker naar buiten te kijken. Als het nodig is trekt ze er wel op uit. Maar daarvoor is ze toch 
wat te moe. Liever nodigt ze mensen uit voor een goedbereide en gebalanceerde maaltijd. Kunnen ze 
lekker gezamenlijk genieten. Bovendien hoeft Mien dan niet altijd zelf en voor één persoon te koken. 
Bij mooi weer, kan er gezellig buiten gezeten worden. Als het bezoek zich zo vermaakt heeft dat het 
eigenlijk te laat is om terug te gaan, zijn ze van harte uitgenodigd om te blijven slapen. Mien zit zo 
lekker in haar vel dat zelfs niet afgeschermd hoeft te worden. Uiteraard is dit openzetten symbolisch. 
Een beetje privacy blijft gewenst. Toch kan eigenlijk alles open blijven staan. De wc moet uiteraard 
dicht als er bezoek is maar verder vindt Mien het zo wel lekker. Dit is immers haar huis en ze beslist 
zelf wie ze binnen laat. Ze heeft de wereld echt omarmd. 

Doordat de woning nu zo open is kan ze ook makkelijker manoeuvreren. Dit helpt ook bij de 
revalidatie, omdat ze nu in de veiligheid van haar eigen huis het lopen kan oefenen. Het herstel is 
dermate ver gevorderd dat ze nu weer bijna zelfstandig kan gaan rondwandelen. Dit gaat dan 
weliswaar met rollater maar toch. Door de actieve en passieve alarmeringsmogelijkheden van de 
dometica hoeft ze niet bang te zijn dat er onverhoopt iets gebeurd. Als ze valt kan ze namelijk zelf 
een centrale inlichten. Als dit niet lukt, zal, na een bepaalde periode van inactiviteit, automatisch 
alarm geslagen worden. Dit voelt een stuk veiliger. 
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Bijlage 38: Uitwerking van het levensverhaal van Mien Bakker voor 2015 tot 2018, inclusief de 
periode met daarin de gezondheidsstadia: 'Bedgebonden' 
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Alles loopt op rolletjes voor l'vlien. Het verlies vanJan had haar een flinke duw gegeven, maar ze is zeer sterk 
teruggekomen. Haar 75" verjaardag heeft ze groot gevierd En ze lijkt nu drukker dan ooit. In de winter is ze nog lekker 
op reis geweest met een goede vriendin, en er zijn al plannen voor de herfst. l'vlien geniet met volle teugen. Ze doet lekker 
de dingen die ze wil en waar ze vroeger nooit tijd voor had. In de zomer verandert dit echter allemaal. Nadat ze last kreeg 
van ademtekort en een drukken gevoel op de rug is ze naar de dokter gegaan. Daar kreeg ze te horen dat ze 'A.ngina 
Pectoris', een hartaandoening, had. De dokter schrijft nieuwe medicijnen voor en raad haar aan toch meer te gaan 
bewegen. Een rollator wordt ingezet om het lopen te vergemakkelijken. Door het tekort aan adem is voor l'vlien een 
wandeling namelijk al snel te zwaar. Het nieuws dat ze nu weer wat heeft komt hard aan. Zeker omdat ze denkt dat het 
haar eigen fout is. 'Ik had meer moeten bewegen.' l'vlien is op slag depressief. Hierdoor worden de gevolgen zwaar 
overdreven en ligt l'vlien bijna de hele dag in bed. Van enige ondernemingsdrang of interesses lijkt geen sprake meer te 
zijn. l'vlien werkt wel mee met de fysiotherapie die haar in een betere gezondheid moet krijgen, maar ze onderneemt niks 
op eigen initiatief. De vakantie wordt afgezegd en l'vlien zwelgt in haar eigen verdriet. Het sociale netwerk dat ze 
opgebouwd heeft, haalt haar gelukkig uit de depressie gehaald. Het gaat hierdoor weer wat beter. l'vlien wordt wat 
mobieler en de dadendrang vergroot. De onrust gaat echter niet geheel weg. Het overlijden van Jan heeft zo ziJn sporen 
achtergelaten. Je weet nooit wanneer het afgelopen is. 

2016 
Hoewel de mobiliteit verbeterd kan er nu echt niet meer zonder rollator grote afstanden afgelegd worden. Daarvoor is de 
puf niet meer aanwezig. Gelukkig is l'vlien nog goed in staat om de boodschappen te doen en kan ze Zichzelf eigenlijk 
prima redden. De eens zo actieve l'vlien doet het nu echt rustiger aan. Invulling van de interesses wordt zoveel mogeliJk 
binnenshuis gezocht. In plaats op bezoek gaan wordt er nu steeds meer bezoek ontvangen. De ernst van de 
gecombineerde aandoeningen zorgen ervoor dat regelmatige bezoek bij de dokter nodig is. 

Deze verscherpte controle kan jammer genoeg niet verhelpen dat I\1ien in november van 2016 een hartinfarct krijgt. Ze 
zijn er op tijd bij, maar er is wel een invasieve ingreep nodig. Een dotterprocedure vermindert de vernauwing van de 
slagader, waardoor de symptomen afnemen. Desondanks heeft het hartinfarct een nog verdere achteruitgang in de 
tolerantie voor inspanningen tot gevolg. De mobiliteit neemt hierdoor nog verder af. l'vlien ligt vaak in bed omdat ze te 
moe is om iets anders te doen. De uitstralende pijn vanuit de borst veroorzaakt veel ongemak. l'vlien blijft steeds vaker 
binnen, en trekt er nauwelijks zomaar meer op uit. Met behulp van een rolstoel kan ze eigenlijk nog steeds overal komen. 
Maar het kost wel erg veel energie, en die is er meestal niet. Gelukkig is er wel extra hulp m de huishouding. Het is een 
aardig meisje dat ook helpt met de persoonlijke verzorging. Hoewel het haar soms allemaal wat te veel wordt, put l'vlien 
troost uit het bezoek dat ze krijgt. De aanwezigheid van anderen doet haar goed. Ze kan erg genieten van de interactie 
tussen mensen en dan vooral van heftige discussies. Als ze zich goed voelt, doet ze mee. Als ze zich wat minder voelt, 
heeft ze er vrede mee van een afstandje toe te kijken. De interesse in de rest van de wereld verschuift steeds meer van 
globaal in lokaal. Alles wat l'vlien wil weten kan ze vanuit het raam zien, en wat echt belangrijk is hoort ze wel via het 
bezoek. 

2017 
Langzamerhand komt er wat meer energie terug, maar het houdt allemaal niet echt over. Ze gebruikt de rolstoel nu echter 
wel vaker en zit niet de hele tijd meer in bed. Hierdoor gaat ze toch nog net wat makkelijker de buurt in. Het blijft echter 
allemaal erg beperkt. Het bezoek blijft aanhouden en is ze mentaal gezien nog zo scherp als vroeger. Gelukkig is dat nooit 
verdwenen. Op haar 77 verjaardag, komt iedereen voor de laatste keer samen. "Het is een mooie tijd geweest." 
Een week later heeft l'vlien weer een tweede hartinfarct. Deze keer is het fataal. 
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Bijlage 38: Plattegrond en uitleg van de woningindeling behorend bij de periode in het leven 
van Mien met daarin gezondheidsstadia: 'Bedgebonden' 
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Door de hartproblemen is de resterende energie van I'vfien nagenoeg geheel verdwenen. Veel van 
haar tijd wordt nu dan ook in bed doorgebracht. Dit is nu het middelpunt van het leven geworden. 
Vandaar dat deze ook van locatie gewisseld is. Het bed staat zodanig opgesteld dat I'vfien vanuit het 
bed zoveel mogelijk van de woning kan zien. Bovendien kan ze nu ook gemakkelijker naar buiten 
kijken. Ze kan het zo goed overzien. De vele alarmeringsmogelijkheden van de domotica helpen de 
onrust die ze voelt zo klein mogelijk te houden. Het contact met de rest van de wereld is dus zoveel 
mogelijk geoptimaliseerd. 

Alhoewel I'vfien nog steeds graag mensen ontvangst, heeft ze er duidelijk minder energie voor. Als 
gevolg hiervan worden er de mensen bij de voordeur gescreend. Toch is er een grote behoefte aan 
sociaal contact en staat de 'sluisdeur' wijd open. Zoveel mogelijk mensen worden ontvangen. Dat is 
net zo gezellig. Ze zijn allemaal uitgenodigd aan de eettafel plaats te nemen. Bij mooi gaan ze naar 
buiten. Als I'vfien wat minder energie heeft, gaat zij gewoon op bed liggen. Zo kan ze het toch mooi 
allemaal volgen. Ook het overnachten wordt aangemoedigd. Vandaar dat het logeerbed klaar staat. 

De pijntjes en vermoeidheid waar I'vfien eigenlijk continue last van heeft, verandert wel wat in de 
woonbehoefte. Hoezeer ze het bezoek ook prijs gesteld wordt, af en toe moet ze gewoon wat tijd 
voor zichzelf hebben. De zithoek is nu haar ruimte als ze zich even wil terugtrekken. D an kan ze 
even bijkomen en kan er vervolgens weer tegenaan. Doordat ze steeds minder het huis uitgaat, wordt 
het balkon steeds belangrijker. Ze is dan ook zeer blij dat er ruimte genoeg is om er met de rolstoel te 
komen. Zo komt toch nog in de buitenlucht. 

Doordat de hele woning redelijk open is, kan overal gewoon met de rolstoel gebruik van gemaakt 
worden. Door de hulpverlichting van de domotica kan de badkamer en wc makkelijk en veilig 
gevonden worden. Gelukkig hoeft ze niet meer zo vaak naar de wc als toen ze net diabetes had. Toch 
zijn de badkamer en wc maar afgesloten. De persoonlijke verzorging is toch wat onwennig in een 
rolstoel. Ze heeft een beetje privacy en genoeg tijd om alles rustig te doen. 
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