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Summary 

 

Research and motivation  

Demographic trends in the Netherlands show an expected increase in the percentage of elderly. It is 

expected that in 2040, 4.6 million people will be over the age of 65, and Dutch elderly are in general 

getting healthier, leading to a higher life expectancy, greater mobility, and a growing urge to live 

independently as long as possible.   

As of January 1, 2015, Dutch municipalities take care of the core responsibilities regarding the social tasks 

of their community. The legislation ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ allows citizens to get the help 

and support that suits their personal circumstances. 

In recent years the welfare state has been partially replaced by a participatory society, in which Dutch 

citizen’s themselves are called upon to take active responsibility of their own social wellbeing.  As a result 

social contacts have become even more important, as for example most elderly cannot merely rely on the 

state to provide them with required assistance. These marginalized groups have become increasingly 

depended on their own social networks.  An important observation from research is that the quality of 

social relationships and social networks is more important than the quantity or intensity of the contact or 

network.  To make it possible that elderly live independently for a longer period of time, a social network 

with qualitatively good social contacts is becoming increasingly important for the help and support that is 

needed. 

As a direct consequence of the participatory society, many Dutch elderly lack resources to receive enough 

support to address their individual needs. Some elderly have limited contact with family or acquaintances 

or even have no family or acquaintances to help and support them. It is also common that family or friends 

live too far away or are too busy to provide assistance and support. 

There are elderly that experience a high degree of loneliness and social isolation. While much research 

has focused on the importance of social contacts, loneliness and social isolation, there are far fewer studies 

on the feeling of social satisfaction. Most studies related to loneliness and social isolation focused only on 

the social and economic factors and rarely relate to the impact of housing and neighborhood 

characteristics. 

Studies that focused on the effects of personal and household characteristics, housing characteristics, 

environmental characteristics, ICT (such as internet, tablets, smartphones or laptops), social media (such 

as Facebook or Twitter), communication tools (such as e-mail, sms or WhatsApp) and home automation 

(such as intercom at the front door, key safe and video calls with family and health institutions) on the 

social contacts of elderly living independently, are not common. These aspects contribute to the extra 

attention for research on loneliness, social isolation and social contacts of elderly people that live 

independently. 
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Objective 

This research aims to analyze the impact of personal characteristics and household, housing and 

environmental characteristics, ICT, social media and home automation on the social contacts of elderly 

people that live independently in West-Brabant. 

In order to analyze these effects, a research has been developed with a question booklet. The respondents 

that participated in this survey were 65 years or older.  All respondents live in the region of West-Brabant. 

In the first part of this question booklet, questions were asked about personal- and household 

characteristics, and dwelling- and neighborhood characteristics. Also information on ICT, social media, 

home automation and social contacts was collected. In the second part of the question booklet information 

was collected on the network size of respondents. 

This study uses bivariate analyses. Specifically, the Chi-square test, T-test, the Spearman test and the 

Pearson test were used. In this study, the statistical significance is P <0.05. 

Results  

In the fall of 2015, 400 elderly where approached in 17 municipalities of West Brabant. A total of 216 

question booklets were distributed and 186 question booklets were useful for this research. 

In this research 103 women and 83 men participated. The average age of respondents was 78.1 years. Of 

the 186 respondents, 111 are single and 74 respondents have a partner. There are many respondents with 

low incomes up to €1,200.- and average incomes from €1,200.- up to €2,400.-, but almost 20 percent has a 

high income of €2,400.- and more.  A large part of the respondents perceived their health as fairly positive, 

but 20 percent of respondents experienced a poor health situation. Similar results were found with regard 

to the self-sufficiency of the respondents. The average education level is low. Of the 186 respondents in 

this survey current, 78.5 percent live in rental dwellings. In total, current 54.3 percent of the respondents 

live in an apartment, namely in an upstairs apartment or ground floor apartment. Respondents indicated 

they do not have the wish to move away from their housing situation. On average respondents indicated 

that they live over 11 years in the same dwelling and are very satisfied with their homes. Respondents are 

satisfied with the facilities in the district, have reasonable contact in the facilities and experience a positive 

feeling about social security and social cohesion in their neighborhood. Overall, the respondents are 

satisfied with their living environment. Although, most respondents have access to ICT-tools, they seldom 

use it. Technological devices in dwellings, also known as home automation products, are still relatively 

unknown for elderly people that live independently. 

Most respondents indicated that they are satisfied with their social life. They also attach great importance 

to social contacts. Still, respondents are sometimes afraid of losing social contacts during aging. Also, 

many respondents have experienced a traumatic event. The most common traumatic events among 

respondents are the death of a partner, having a disability or a long-term condition, a partner with a 

disability or long-term condition, getting more dependent on care, a rapidly declining mobility and a 
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rapidly deteriorating health. The respondents in the dataset have on average a network size of four 

persons. 

With bivariate analyzes this study demonstrated that the personal and household characteristics, housing 

characteristics, neighborhood characteristics, ICT and social media influence the total and quality of the 

social contacts of elderly people that live independently. In this study, home automation products have no 

positive or negative effect on any other variables. 

Single elderly people that live independently are the loneliest. The loss of their spouse, disability or long-

term illness increases feelings of loneliness or even social isolation. A low income up to € 1,200.-, good 

health and good self-reliance contribute to a sense of loneliness or social isolation. Older people, who 

regularly use the car, often go for a walk or cycle, and use the shared taxi, feel less lonely than elderly that 

are less mobile. Older people that are more in need of care, feel lonelier, than respondents who are not in 

need of care. Results showed that respondents with good health conditions are lonelier than respondents 

with lower health. There are also respondents who became more in need of care, and feel lonelier than 

healthy respondents. Respondents, who are more satisfied with their dwelling, feel less lonely or socially 

isolated than people who are less satisfied with their dwelling. People who live in their purchased 

dwelling are less lonely than people who live in a rented accommodation. Elderly people that live 

independently who are more satisfied with their living environment and facilities, experience higher 

degrees of social security and social cohesion, and feel less lonely or socially isolated. The use of ICT 

tools, social media and communication tools, ensure less loneliness or social isolation. 

Respondents with a higher income, a higher education level and better health conditions are more 

satisfied with their social life. When the income is higher, the level of education is also higher and health is 

better, also the perceived social satisfaction is higher. Use of the shared taxi, having a disability or long-

term condition and becoming more in need of care, resulted in a lower social satisfaction. A positive 

degree of self-reliance and volunteering ensure a higher social satisfaction of the respondents. 

Respondents, who experienced a higher level of housing satisfaction and owning their dwelling, have a 

high degree of social contentment. Higher satisfaction with the neighborhood, satisfaction with the 

services, social security and social cohesion ensure that the respondents experience a high level of social 

satisfaction. The use of ICT tools, social media and communication tools such as e-mail, sms and 

WhatsApp, make sure that the respondents experienced higher levels of social satisfaction. 

More children and a high frequency of use of the bus, tram and metro respondents, result in a larger social 

network. Also a higher degree of self-reliance and a high frequency of caregiving and home care, result in 

a larger social network. Good health results in a smaller network size. This research showed that 

respondents who have an Internet connection also have a larger network size. 

Single and highly educated respondents attach more importance to having social contacts than (married) 

couples and lower educated respondents. Respondents, who are more satisfied with their dwelling, attach 

more importance to social contacts than respondents who are less satisfied with their dwelling. A higher 

satisfaction with the neighborhood, a positive sense of social security and social cohesion, ensures that 

elderly that live independently attach more importance to social contacts in their immediate 
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neighborhood. The respondents, who experienced a higher satisfaction with the neighborhood, and a 

positive sense of social security and social cohesion, want to maintain their social contacts in their living 

environment. Finally, this research shows that elderly people who live independently and use a (fixed) 

phone and a tablet, also attach more importance to their social contacts. 

Respondents that are lonelier are less satisfied with their social life, than respondents who are less lonely. 

It also appears that respondents who are lonelier, have a smaller social network compared to respondents 

that are less lonely. Respondents, who are lonelier, attach less importance to a social network than 

respondents that are less lonely. However, it also happens that lonely respondents attach importance to a 

social network. Respondents, who experienced a positive social satisfaction, have a larger social network, 

than respondents who are less socially satisfied. Respondents who care about social networks are also 

more satisfied with their social network. Finally, it appears that respondents, who consider social contacts 

important, generally have a larger social network, than respondents that suppose social contacts are less 

important. 

This study analyzed the loneliness among elderly people that live independently. The dataset shows that 

nearly 60 percent of elderly people that live independently in West Brabant sometimes feel lonely. 

Loneliness is determined using a short loneliness scale. That is a short version with six questions from the 

original loneliness model from van de Jong en Gierveld en Kamphuis (1985).  

Discussion, recommendations and suggestions for further research 

This study shows that a positive experience of social satisfaction and having several people in their social 

network does not automatically lead to a decrease in the feeling of loneliness and social isolation. 

Strategies to decrease feelings of loneliness and social isolation should be further examined. 

Elderly people that live independently should receive support to improve their social and individual self-

reliance. Further research is needed to analyze how older people can be assisted in their individual 

empowerment. Because of the participatory society more emphasize is given to care by family members 

or professional’s home care. Additional research is needed in how elderly people that live independently 

can get sufficient help and support at home. 

Elderly, who live in a rental apartment, have a greater chance of a sense of loneliness and social isolation 

than older people that live in their purchased dwelling. Moreover, elderly people that live independently 

in a rental accommodation are risking that their property is not sufficiently adapted to the housing needs 

during aging. More research is needed to see if elderly people that live independently in rental 

accommodations, are sufficiently assisted in adapting their houses to the latest housing needs, where it is 

in a purchased dwelling always their own responsibility. 

Policymakers and municipalities have the opportunity to exert influence to reduce the feeling of loneliness 

and social isolation among older people that live independently and promote social satisfaction. In the 

near future master plans for residential areas should include strategies how to maintain facilities for 

elderly people, as to increase social security and cohesion.  
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In addition, there needs to be an incentive for older people in order to expand the usage of ICT and social 

media. This provides a decreased sense of loneliness and social isolation. However, it should be further 

examined whether face-to-face contacts of the elderly decrease whit an increased use of ICT, social media 

and communication tools. In addition, it stands out that few elderly people that live independently have 

home automation products. There are many opportunities to explore how home automation use can be 

promoted among elderly people that live independently. 

It is also interesting to analyze the effects of changing legislation and regulations which took effect on 

January 1, 2015, on loneliness and social isolation of elderly people that live independently. Also, tax laws 

and regulations are interesting to examine for further research and how this affects loneliness, social 

isolation and social contacts of elderly people that live independently. Research in this field is still quite 

limited. 

For future research it is interesting to conduct a similar study in other regions in the Netherlands or 

abroad. This can be done with the same questions, since this question booklet can be presented to all 

elderly who live independently, regardless of where they live. This can be done on the basis of a larger 

sample, with more extensive analysis methods, for example regression analysis. 
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Samenvatting  

 

Aanleiding en motivatie onderzoek  

De demografische ontwikkelingen geven weer dat er in Nederland een sterke toename van ouderen valt 

te verwachten. In het jaar 2040 zijn er naar verwachting 4,6 miljoen 65-plussers in Nederland. De ouderen 

van nu en in de toekomst worden steeds vitaler, hebben een hogere levensverwachting, worden steeds 

mobieler en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.  

Per 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de zorgtaken van de burgers 

binnen hun gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning maakt het mogelijk dat burgers hulp en 

ondersteuning krijgen die bij hun persoonlijke omstandigheden past. 

In een samenleving waarin mensen steeds individualistischer leven en de traditionele verzorgingsstaat 

steeds meer verandert naar een participatiesamenleving, worden sociale contacten steeds belangrijker. 

Sociale contacten zijn in de toekomst nog meer van belang, omdat burgers in de toekomst minder beroep 

kunnen doen op steun vanuit de overheid en dienen hiervoor meer beroep te doen op hun eigen sociaal 

netwerk. De kwaliteit van sociale contacten en sociale netwerken is belangrijker dan de kwantiteit of de 

intensiteit van het contact of netwerk. Om het langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken, 

is een sociaal netwerk met kwalitatief goede sociale contacten dan ook steeds belangrijker voor de hulp 

en ondersteuning die daarvoor nodig is. 

Niet alle ouderen zijn vermogend genoeg om te betalen voor hun ondersteuning. Daarnaast zijn er veel 

ouderen die weinig contact hebben met familie of kennissen of ouderen die geen familie of kennissen 

hebben die hulp en ondersteuning kunnen bieden. Tevens komt het vaak voor dat familie of kennissen te 

ver weg wonen of te druk zijn om hulp en ondersteuning te verlenen.  

Veel ouderen zijn eenzaam of voelen zich sociaal geïsoleerd. Daar waar onderzoeken naar het belang van 

sociale contacten, eenzaamheid en sociaal isolement beperkt zijn, zijn er nog minder studies gedaan naar 

het gevoel van de sociale tevredenheid. Studies met betrekking op eenzaamheid en sociaal isolement, 

hebben vooral betrekking op de sociale factoren en economische factoren en hebben zelden betrekking 

op de invloed van de woning- en omgevingskenmerken.  

Studies die de effecten van de persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, 

omgevingskenmerken, ICT (internet, tablets, smartphones of laptops), social media (Facebook of Twitter), 

communicatiemiddelen (e-mail, sms of WhatsApp) en domotica (intercom bij de voordeur, sleutelkluisje 

en beeldbellen met familie en zorginstellingen) op de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen 

onderzoeken, komen niet veel voor. Dit onderzoek is van belang, omdat deze aspecten bijdragen aan de 

extra aandacht voor onderzoek naar eenzaamheid, sociaal isolement en sociale contacten van zelfstandig 

wonende ouderen. 
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Doelstelling 

Dit onderzoek richt zich op de vraag welke effecten de persoons- en huishoudenskenmerken, 

woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica hebben op de sociale contacten 

van zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant.  

Om inzage te krijgen in deze effecten, is in dit onderzoek een vragenboekje ontwikkeld dat is 

voorgedragen aan de respondenten. De respondenten in dit onderzoek zijn 65-plussers die woonachtig 

zijn in het gebied West-Brabant. Met dit vragenboekje is in het eerste deel data verzameld over persoons- 

en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media, domotica en 

sociale contacten. Met het tweede deel van het vragenboekje is informatie verzameld over de 

netwerkgrootte van de respondenten.  

In het najaar van 2015 zijn er ongeveer 400 ouderen in 17 gemeenten van West-Brabant persoonlijk 

benaderd. Er zijn uiteindelijk 216 vragenboekjes verspreid. Hiervan bleken er 186 bruikbaar voor dit 

onderzoek.  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bivariate analyse methoden. Nadat de meetniveaus van de 

onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen waren vastgesteld, zijn de toegepaste analyse 

methoden vastgesteld. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraattoets, de T-test, de 

Spearmantoets en de Pearsontoets. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een statistische significantie 

van P < 0,05.  

Resultaten  

Aan het onderzoek hebben 103 vrouwen en 83 mannen meegedaan. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten was 78,1 jaar. Van de 186 respondenten waren er 111 alleenstaanden en 74 respondenten 

hadden een partner. Er zijn veel lage inkomens tot €1.200,-, gemiddelde inkomens van €1.200,- tot 

€2.400,-, maar ook heeft bijna 20 procent een hoog inkomen van €2.400,- of meer. Een groot deel van de 

respondenten ervaren hun gezondheid als redelijk positief, maar ook 20 procent van de respondenten 

ervaren een slechte gezondheidssituatie. Dat geldt ook voor de zelfredzaamheid van de respondenten. 

Het opleidingsniveau is gemiddeld laag. Van de 186 respondenten uit het onderzoek wonen er 78,5 

procent in een huurwoning. In totaal wonen 54,3 procent van de respondenten in een appartement, 

bovenwoning of benedenwoning. De respondenten willen niet snel verhuizen, wonen gemiddeld ruim 11 

jaar op dezelfde plaats en zijn over het algemeen zeer tevreden met hun woning. De respondenten 

ervaren een tevreden gevoel over hun voorzieningen in de wijk, hebben redelijk contact in de 

voorzieningen en ervaren een positief gevoel over de sociale veiligheid en sociale cohesie in hun 

woonomgeving. Mede door deze aspecten ervaren de respondenten een tevreden gevoel over hun 

woonomgeving. Ouderen hebben relatief veel ICT-middelen, maar gebruiken deze niet vaak. 

Technologische hulpmiddelen in de woning, ook wel domoticaproducten genoemd, zijn voor zelfstandig 

wonende ouderen nog zeer onbekend.  
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De respondenten gaven aan dat ze tevreden zijn met hun sociaal leven. Tevens hechten ze veel waarde 

aan sociale contacten. Toch zijn de respondenten soms bang om sociale contacten te verliezen tijdens het 

ouder worden. Ook hebben veel respondenten een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. De meest 

voorkomende ingrijpende gebeurtenissen onder de respondenten zijn het overlijden van de partner, het 

hebben van een handicap of een langdurige aandoening, een partner met een handicap of een langdurige 

aandoening, het zorgbehoevender worden, een snel achteruitgaande mobiliteit en een snel 

achteruitgaande gezondheid. De respondenten hebben in de dataset een gemiddelde netwerkgrootte van 

vier personen. 

In dit onderzoek is aan de hand van bivariate analyses aangetoond dat de persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT en social media effect hebben op 

de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen. Domoticaproducten geven in dit onderzoek bij 

geen enkele afhankelijke variabele een positief of negatief significant effect. 

Alleenstaande zelfstandig wonende ouderen zijn het meest eenzaam en het verlies van de partner, een 

handicap of langdurige aandoening, zorgen voor meer eenzaamheid of zelfs sociaal isolement. Ook een 

laag inkomen tot €1.200,-, een goede gezondheid en een goede zelfredzaamheid dragen bij aan een 

gevoel van eenzaamheid of sociaal isolement. Ouderen die regelmatig gebruik maken van de auto, veel 

lopen, fietsen en de deeltaxi gebruiken, voelen zich minder eenzaam, dan ouderen die minder mobiel 

zijn. Ook ouderen die zorgbehoevender worden, voelen zich meer eenzaam, dan respondenten die niet 

zorgbehoevender worden. In het onderzoek zijn dus respondenten met een goede gezondheid die meer 

eenzaam zijn, dan respondenten met een minder goede gezondheid. Ook zijn er respondenten die 

zorgbehoevender zijn geworden, die zich meer eenzaam voelen dan gezonde respondenten. Mensen die 

tevreden zijn over hun woning, ervaren een mindere mate van eenzaamheid en sociaal isolement. Mensen 

die in een koopwoning wonen zijn minder eenzaam, dan mensen die in een huurwoning wonen. 

Zelfstandig wonende ouderen die tevreden zijn met hun woonomgeving en voorzieningen, hun sociale 

veiligheid als positief ervaren en sociale cohesie positief ervaren, ervaren minder een gevoel van 

eenzaamheid en sociaal isolement. Het gebruik van ICT-middelen, social media en 

communicatiemiddelen, zorgen voor minder eenzaamheid of sociaal isolement 

Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het opleidingsniveau en hoe beter de gezondheid, hoe hoger de 

sociale tevredenheid wordt ervaren. Het gebruik van de deeltaxi, het hebben van een handicap of 

langdurige aandoening en het zorgbehoevender worden, zorgen voor een lagere sociale tevredenheid. 

Een positieve mate van zelfredzaamheid en het verlenen van vrijwilligerswerk zorgen voor een hogere 

sociale tevredenheid van de respondenten. Respondenten die een hoge mate van woningtevredenheid 

ervaren en in een koopwoning wonen, hebben over het algemeen een hoge mate van sociale 

tevredenheid. Tevens zorgen een hogere tevredenheid met de woonomgeving, tevredenheid met de 

voorzieningen, de sociale veiligheid en sociale cohesie er voor, dat respondenten een hoge mate van 

sociale tevredenheid ervaren. Het gebruik van ICT-middelen, social media en communicatiemiddelen 

zoals e-mail, sms en WhatsApp, zorgen er voor, dat de respondenten een hogere mate van sociale 

tevredenheid ervaren.  
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Meer kinderen en een hoge frequentie van het gebruik van de bus, tram en metro door respondenten, 

resulteren in een groter sociaal netwerk. Ook een hogere mate van zelfredzaamheid en een hoge 

frequentie van het ontvangen van mantelzorg thuiszorg, resulteren in een groter sociaal netwerk. Een 

goede gezondheid resulteert in een kleinere netwerkgrootte. Tevens blijkt uit dit onderzoek, dat het 

internetbezit zorgt voor een grotere netwerkgrootte van de respondenten  

Alleenstaande en hoogopgeleide respondenten hechten meer belang aan het hebben van sociale 

contacten, dan (echt)paren en laagopgeleide respondenten. Respondenten die een hoge 

woningtevredenheid ervaren, hechten meer belang aan sociale contacten, dan respondenten met een 

lage woningtevredenheid. Een hoge mate van tevredenheid met de woonomgeving, een positief gevoel 

van sociale veiligheid en sociale cohesie, zorgen er voor dat zelfstandig wonende ouderen meer waarde 

hechten aan sociale contacten in de directe woonomgeving. De respondenten die een hoge mate van 

tevredenheid ervaren met de woonomgeving en de sociale veiligheid samen met de sociale cohesie 

positief ervaren, onderhouden graag sociale contacten in de buurt. Tenslotte geeft dit onderzoek aan, dat 

zelfstandig wonende ouderen die een (vaste) telefoon en een tablet gebruiken, belang hechten aan 

sociale contacten.  

Respondenten die eenzamer zijn, ervaren een lagere sociale tevredenheid, dan respondenten die minder 

eenzaam zijn. Daarnaast blijkt dat respondenten die eenzamer zijn, een kleiner sociaal netwerk hebben, 

dan respondenten die minder eenzaam zijn. Respondenten die eenzaam zijn, hechten minder belang aan 

een sociaal netwerk, dan respondenten die minder eenzaam zijn. Echter, het komt natuurlijk ook voor dat 

eenzame respondenten belang hebben aan een sociaal netwerk. Respondenten die een positieve sociale 

tevredenheid ervaren, hebben een groter sociaal netwerk, dan respondenten die minder sociaal tevreden 

zijn. Respondenten die sociale netwerken belangrijk vinden, zijn ook meer tevreden over hun sociaal 

netwerk. Tot slot blijkt dat respondenten die sociale contacten belangrijk vinden, over het algemeen een 

groter sociaal netwerk hebben, dan respondenten die sociale contacten minder belangrijk vinden.  

In dit onderzoek is de eenzaamheid onder de zelfstandig wonende ouderen geanalyseerd. Uit de dataset 

blijkt dat bijna 60 procent van de zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant zich wel eens eenzaam 

voelt. De eenzaamheid is vastgesteld met een korte eenzaamheidsschaal. Dat is een korte versie met zes 

vragen van het originele eenzaamheidsmodel van de Jong en Gierveld en Kamphuis (1985).  

Discussie, aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek  

Uit dit onderzoek blijkt dat een positieve ervaring van de sociale tevredenheid en meerdere personen in 

het sociaal netwerk, niet automatisch zorgen voor een afnemend gevoel van eenzaamheid en sociaal 

isolement. Eenzaamheid en sociaal isolement dienen nader onderzocht te worden hoe het binnen de 

huidige wet- en regelgeving onder de zelfstandig wonende ouderen gereduceerd kan worden.  

Zelfstandig wonende ouderen dienen hulp te krijgen om hun individuele zelfredzaamheid en sociale 

zelfredzaamheid te verbeteren. Aanvullend onderzoek is van belang, hoe individuele zelfredzaamheid en 

sociale zelfredzaamheid gestimuleerd kan worden onder zelfstandig wonende ouderen, zonder dat de 

eenzaamheid toeneemt. Omdat het zelfstandig wonen van ouderen wordt gestimuleerd, komt er meer 

nadruk te liggen op mantelzorg, professionele thuiszorg en vrijwilligerswerk. Door de toenemende druk 
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op mantelzorgers en de bezuinigen op de professionele thuiszorg, is aanvullend onderzoek nodig, hoe 

zelfstandig wonende ouderen voldoende hulp en ondersteuning aan huis kunnen krijgen.  

Ouderen die in een huurwoning wonen, hebben een grotere kans op een gevoel van eenzaamheid en 

sociaal isolement dan ouderen die in een koopwoning wonen. Zelfstandig wonende ouderen die in een 

huurwoning wonen, lopen het risico dat hun woning onvoldoende wordt aangepast aan de woonwensen 

tijdens het ouder worden. Er is onderzoek nodig of zelfstandig wonende ouderen in een huurwoning, 

voldoende worden bijgestaan bij het aanpassen van de huurwoning aan de laatste woonwensen, daar 

waar het in een koopwoning altijd de eigen verantwoordelijkheid is. 

Beleidsmakers en gemeenten hebben de mogelijkheid om invloed uit te oefenen om het gevoel van 

eenzaamheid en sociaal isolement onder zelfstandig wonende ouderen te reduceren en sociale 

tevredenheid te stimuleren. In toekomstige masterplannen voor woonwijken moet er meer rekening 

worden gehouden met de woonwensen van zelfstandig wonende ouderen. Hierbij is het van belang dat de 

aanwezige voorzieningen behouden blijven en de sociale veiligheid en de sociale cohesie niet 

verminderen.  

Daarnaast is er een stimulans nodig voor ouderen om meer gebruik te gaan maken van ICT en social 

media. Dit zorgt voor een afnemend gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement. Echter, dient er nader 

onderzocht te worden, of de face-to-face contacten van ouderen niet afnemen bij een toenemend gebruik 

van ICT, social media en communicatiemiddelen. Daarnaast valt op, dat weinig zelfstandig wonende 

ouderen beschikken over domoticaproducten. Hier liggen veel kansen om te onderzoeken hoe het 

domoticagebruik onder zelfstandig wonende ouderen gestimuleerd kan worden.  

Verder is het interessant om onderzoek te doen naar de effecten van de veranderende wet- en 

regelgeving die per 1 januari 2015 is ingegaan, op de eenzaamheid en sociaal isolement van zelfstandig 

wonende ouderen. Ook fiscale wet- en regelgeving zijn interessant zijn voor verder onderzoek, om de 

effecten te bestuderen op eenzaamheid, sociaal isolement en sociale contacten van zelfstandig wonende 

ouderen. Dit omdat onderzoek naar deze effecten nog zeer beperkt zijn. 

Verder onderzoek is interessant om een soortgelijk onderzoek te doen in een andere regio in Nederland 

of in het buitenland. Dit kan met hetzelfde vragenboekje worden gedaan, omdat dit vragenboekje overal 

voorgelegd kan worden aan zelfstandig wonende ouderen, ongeacht waar ze wonen. Dit kan worden 

gedaan aan de hand van een grotere steekproef, met uitgebreidere analyse methoden, bijvoorbeeld 

regressie analyses. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en motivatie onderzoek  

In 2040, zijn er volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2013) naar verwachting circa 4,6 

miljoen 65-plussers in Nederland en het aantal 80-plussers zal tot 2040 verdrievoudigen (Planbureau voor 

de Leefomgeving, 2013). De kosten in de zorgsector zorgen voor een steeds grotere druk op de 

overheidsfinanciën. De overheid is dan ook genoodzaakt, de zorg zo aan te bieden, dat de kosten worden 

gedrukt op de overheidsfinanciën door de financiering van langdurige zorg te veranderen (Mesu-

Abbekerk et al., 2014). De zelfredzaamheid van ouderen en de participatiesamenleving, zijn door de 

overheid als uitgangspunt genomen (Doekhi, de Veer, Rademakers, Schellevis & Francke, 2014).  

Eén van de diverse maatregelen is, dat mensen langer zelfstandig blijven wonen met de hulp, die ze 

nodig hebben via de zorgverzekeraar of gemeente (Schildkamp, 2014). Dit is het gevolg van de 

herzieningen van de wetten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). De AWBZ is per 1 januari 2015 ingrijpend veranderd. Hiervoor komen drie 

nieuwe wetten in de plaats: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet 

(ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WMO zorgt er voor, dat de Nederlandse gemeenten per 1 

januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de zorgtaken van de burgers binnen hun gemeente. Deze wet 

maakt het mogelijk, dat de burgers hulp en ondersteuning krijgen, die bij hun persoonlijke 

omstandigheden past (Van Rijn & Blok, 2014).  

Het proces van individualisering heeft gevolgen voor de communicatie over en weer tussen individuen in 

de samenleving (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Mensen staan steeds meer als individu, dan als 

groep in de samenleving. Individualisering in de samenleving betekent volgens het Sociaal Cultureel 

Planbureau (SCP, 2004) dat mensen een maatschappelijk proces van individualisering doormaken (Sociaal 

Cultureel Planbureau, 2004). Een kwantitatieve uitdrukking hiervan is het ontstaan van steeds meer kleine 

zelfstandige huishoudens (SCP, 2004). 

Zelfredzaamheid staat in Nederland voorop en heeft een nieuwe betekenis gekregen. Zelfredzaamheid 

staat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2010) voor eigen verantwoordelijkheid, eigen 

kracht en participatie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). Zelfredzaamheid is door de overheid 

gestimuleerd en wordt door gemeenten, zorgaanbieders, professionals en cliënten gewaardeerd (Evers, 

Van der Leeuw & Thie, 2014). Er dient een optimum te worden gevonden, tussen wat gemeenten bieden 

aan zorg en de zorg die mensen echt nodig hebben (Van Rijn & Blok, 2014). Zelfredzaamheid sluit aan bij 

de term participatiesamenleving, die is geïntroduceerd door de overheid (Wiebusch & Moulijn, 2013). 

De participatiesamenleving staat voor een samenleving, waarin iedereen die dat kan, zelf 

verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven, waarbij de landelijke overheid geen 

faciliterende rol speelt (Wiebusch & Moulijn, 2013).  
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De overheid speelt met dit nieuwe beleid in op de kwaliteit van het leven van de burgers. Burgers in 

Nederland moeten geheel hun eigen leven bepalen en indelen (Doekhi et al., 2014).  

Een deel van de ouderen van nu en in de toekomst, zijn over het algemeen vermogend en betalen graag 

zelf voor hun ondersteuning. Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd door de overheid, om 

ouderen te ondersteunen, zodat ouderen beroep doen op familie, kennissen en vrijwilligers (SCP, 2011; 

Doekhi et al., 2014). Dit kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de sociale relaties en 

eenzaamheid bij ouderen, omdat niet alle ouderen voldoende vermogend zijn om te betalen voor hun 

ondersteuning. Niet alle ouderen hebben voldoende familie of kennissen in de buurt wonen die 

voldoende tijd hebben om mantelzorg te verlenen. Ook zijn vrijwilligers die ouderen kunnen 

ondersteunen niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast zijn geslacht, leeftijd, huishoudenssamenstelling, het 

hebben van kinderen, opleidingsniveau, inkomen, gezondheid, zelfredzaamheid en mobiliteit belangrijke 

kenmerken van de ouderen om iets te zeggen over de sociale relaties en eenzaamheid bij ouderen.  

Sociale relaties zijn belangrijk en zijn in de toekomst nog meer van belang. Dat komt omdat burgers in de 

toekomst minder beroep mogen doen op financiële voorzieningen van de overheid en meer op eigen 

kracht in de samenleving staan. Hiervoor dienen burgers hun eigen sociale netwerken aan te spreken 

(Bogaart & Broenink, 2011). Sociale relaties zorgen voor meer sociale integratie van individuen in de 

maatschappij. Hierdoor ontstaat er een vorm van sociale cohesie (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). 

Sociale cohesie, of anders gezegd, sociale samenhang, betreft de interne bindingskracht van een sociaal 

systeem. Sociale cohesie wordt gekenmerkt door groepsidentificatie en saamhorigheidsgevoelens, 

frequentie en intensieve contacten tussen personen, veel onderling vertrouwen tussen deze personen, 

gedeelde normen en waarden en sociale- en maatschappelijke participatie in het groepsleven (Huygen & 

de Meere, 2008).  

Sociale- en maatschappelijke participatie staat voor mensen die voldoende deelnemen aan 

maatschappelijke activiteiten (Boluijt, de Rover & Lezwijn, 2012). Voor ouderen is het zeer belangrijk om 

te participeren in hun nabije woonomgeving, omdat ouderen hun sociale contacten veelal in hun directe 

woonomgeving hebben (Boluijt et al., 2012). Dit is echter niet voor alle ouderen mogelijk, omdat ouderen 

mogelijk kwetsbaar of minder mobiel zijn (SCP, 2011). Sociale activiteiten zijn voor ouderen zeer 

belangrijk, omdat ouderen hierdoor een hogere mate van welbevinden ervaren, dan ouderen die sociaal 

minder actief zijn. Hierdoor is het sociaal netwerk van ouderen groter en dat heeft positieve gevolgen op 

de gezondheid en zorgt voor een kleinere kans op eenzaamheid en sociaal isolement (Boluijt et al., 2012).  

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn voor kwetsbare ouderen een gevaar (SCP, 2011). Kwetsbaarheid 

bij ouderen, is volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2011) ‘’een proces, van het opstapelen 

van lichamelijke, psychische- en sociale tekorten in het functioneren, dat de kans vergroot, op negatieve 

gezondheidsuitkomsten’’ (SCP, 2011). Sociaal isolement is vaak het gevolg van structurele eenzaamheid, 

een veranderende gezondheid of ingrijpende gebeurtenissen. Voor oudere mensen wordt het steeds 

moeilijker om met andere mensen sociale contacten te onderhouden (Boluijt et al., 2012). Dit komt, omdat 

er voor oudere mensen veranderingen optreden in hun persoonlijke levenssituatie. Voorbeelden hiervan 

zijn een verminderende gezondheid en mobiliteit of het verlies van de partner.  
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Een verminderende gezondheid en mobiliteit van ouderen leiden er mogelijk toe, dat het onderhouden 

van sociale contacten moeilijker of zelfs onmogelijk wordt. Ook het verlies van een partner, kan enorme 

gevolgen hebben voor het afnemen van de sociale contacten (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Het 

kan zijn dat mensen zich hierdoor buitengesloten voelen in de samenleving. Voor de samenleving kan dit 

leiden tot een verminderde sociale cohesie en een verminderde sociale- en maatschappelijke participatie 

van mensen (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Dit betekent dat mensen minder buurtgevoel hebben 

en minder deelnemen aan maatschappelijke activiteiten (Boluijt et al., 2012). 

Eenzame mensen hebben vaak minder zelfrespect, een somber toekomstperspectief en zijn vaker 

depressief dan mensen die niet eenzaam zijn. Ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden zorgen er 

wellicht voor dat mensen minder zelfvertrouwen hebben, depressief worden, gezondheidsklachten 

krijgen en zich buitengesloten voelen, waardoor het aantal sociale contacten vermindert (de Rijk & Van 

den Heiligenberg, 2009). 

De individualisering en zelfredzaamheid van de samenleving, een afnemende solidariteit tussen 

verschillende generaties in de samenleving en een veranderende bevolkingssamenstelling, waarbij valt 

te denken aan een toenemende vorm van multiculturele samenleving in bepaalde delen van wijken, kan 

van invloed zijn op sociale netwerken (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). De woonomgeving moet 

voor ouderen voldoende veilig zijn en voorzien zijn van groenvoorzieningen en winkelvoorzieningen, 

omdat deze uitnodigen tot het onderhouden van sociale contacten (Foeken, 2009).  

Het type woning waarin ouderen wonen is sterkt bepalend voor het onderhouden van sociale contacten 

met buren en buurtgenoten. Als de woning een voor- of achtertuin heeft, een gezamenlijke patio, een 

dakterras of balkon, is het voor ouderen eenvoudiger om sociaal contact leggen met de buren of 

omwonenden. Deze faciliteiten maken het voor ouderen mogelijk om buiten de woning, maar toch op het 

eigen perceel, sociaal contact te onderhouden met voorbijgangers of met buren die over dezelfde 

faciliteiten beschikken. Als de woning niet dit soort faciliteiten heeft, kunnen ouderen die voldoende 

mobiel zijn, er op uit trekken om sociale contacten in de directe woonomgeving te onderhouden. 

Voor de minder zorgbehoevende ouderen die zelfstandig willen blijven wonen of niet meer in 

aanmerking komen voor een verzorgingshuis, dient de gemeente samen te werken met 

woningcorporaties, vastgoedinvesteerders en banken. Samen moeten ze zorgen voor geschikte 

woningen, woonzorggebouwen en woonvoorzieningen, voor het zelfstandig wonen van ouderen (CBRE, 

2014). De ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, dienen in bepaalde gevallen, indien ze daartoe in 

staat zijn, de eigen woning zelf aan te passen aan hun veranderende woonwensen tijdens het ouder 

worden (Teo, 2012). 

Daarnaast speelt de opkomst van de digitalisering een grote rol. In een samenleving, waarin men steeds 

vaker contacten digitaal onderhoudt met ICT-producten en social media, zijn er ouderen die daar moeite 

mee hebben (NIZW, 2002). Technologische hulpmiddelen, ook wel domotica genoemd, helpen om het 

zelfstandig wonen voor ouderen veiliger te maken, comfortabeler te maken en om sociale contacten te 

bevorderen (Van der Veen, 2013).  
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1.2 Afbakening onderzoek 

In deze masterscriptie wordt onder zelfstandig wonende ouderen verstaan: zelfstandig wonende 65-

plussers, woonachtig in de regio West-Brabant. Er is gekozen voor de regio West-Brabant, omdat dit een 

regio is die groot genoeg is voor een representatieve steekproef. 

1.3 Doelstelling, probleemstelling, onderzoeksvragen en conceptueel model 

Doelstelling 

Het huidige overheidsbeleid is gericht op het langer zelfstandig wonen van ouderen. Ouderen gaan niet 

snel meer naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis en blijven op latere leeftijd zelfstandig wonen. 

Het is daarom belangrijk om de gevolgen van het langer zelfstandig wonen van ouderen in kaart te 

brengen. 

Dit onderzoek heeft als doelstelling om inzicht te krijgen in de effecten van persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica op de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen in de regio West-Brabant.  

Om deze doelstelling te realiseren, is er een probleemstelling geformuleerd, waarop dit onderzoek 

antwoord zal geven. 

Probleemstelling 

Welke effecten hebben persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, 

ICT, social media en domotica op de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen in de regio West-

Brabant?  

Onderzoeksvragen 

Om de probleemstelling te beantwoorden, zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld, waarop dit 

onderzoek aan de hand van bivariate analyses antwoord zal geven: 

� Wat is het effect van persoons- en huishoudenskenmerken op eenzaamheid, sociaal isolement, 

sociale tevredenheid, netwerkgrootte en het belang van sociale contacten? 

� Wat is het effect van woningkenmerken op eenzaamheid, sociaal isolement, sociale tevredenheid, 

netwerkgrootte en het belang van sociale contacten? 

� Wat is het effect van omgevingskenmerken op eenzaamheid, sociaal isolement, sociale 

tevredenheid, netwerkgrootte en het belang van sociale contacten? 

� Wat is het effect van ICT, social media en domotica op eenzaamheid, sociaal isolement, sociale 

tevredenheid, netwerkgrootte en het belang van sociale contacten? 
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Conceptueel model 

Figuur 1.1 geeft het conceptueel model met de betrekking op de onderzoeksvragen in dit onderzoek 

weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: Conceptueel model 

1.4 Wetenschappelijke- en praktische relevantie  

Onderzoek naar de effecten van persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, 

omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica op de sociale contacten van zelfstandig wonende 

ouderen zijn beperkt. Dit onderzoek is relevant om in te zien hoe belangrijk de aspecten eenzaamheid en 

sociaal isolement, sociale tevredenheid, netwerkgrootte en het belang van sociale contacten zijn voor 

zelfstandig wonende ouderen. Deze aspecten verdienen extra aandacht omdat de samenleving snel 

vergrijst, omdat de samenleving zich steeds verder ontwikkelt naar een participatiesamenleving en door 

de nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari 2015 de zorgtaken bij de gemeenten legt. Echter, sinds 

de invoering van deze nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2015, is er nog maar weinig onderzoek 

gedaan naar de gevolgen voor de sociale contacten zelfstandig wonende ouderen.  

De analyses van de relaties tussen persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, 

omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica op de sociale contacten van zelfstandig wonende 

ouderen zijn interessant voor onder andere zorginstellingen, beleidsmakers, gemeenten, provincies, de 

overheid, woningcorporaties en andere onderzoeksinstellingen. Deze instanties gebruiken de resultaten 

van het onderzoek mogelijk bij toekomstige beleidsplannen en stedenbouwkundige plannen met 

betrekking tot zelfstandig wonende ouderen.  
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1.5 Leeswijzer  

Om tot een goede uitwerking van het onderzoek te komen, zal de afstudeerscriptie in twee delen worden 

opgesplitst. Deze twee delen betreffen de literatuurstudie en het kwantitatief onderzoek. Dit onderzoek is 

opgedeeld in zes hoofdstukken.  

Deel 1: De literatuurstudie  

� Hoofdstuk 2 beschrijft vanuit bestaande literatuur diverse theoretische kaders over sociale 

contacten van ouderen, persoons- en huishoudenskenmerken van ouderen, woningkenmerken van 

ouderen, omgevingskenmerken van ouderen en ICT, social media en domotica van ouderen. Het 

hoofdstuk sluit af met een conceptueel model.  

Deel 2: Kwantitatief onderzoek 

� Hoofdstuk 3 zet het theoretisch kader om in een meetinstrument. Dit meetinstrument wordt ook 

wel het vragenboekje genoemd. Het vragenboekje wordt opgesteld aan de hand van bestaande 

meetinstrumenten en aangepaste meetinstrumenten. Hiervoor wordt het conceptueel model uit 

hoofdstuk twee gebruikt. Het vragenboekje zal worden voorgedragen aan respondenten, die 

gevraagd worden voor het invullen van het vragenboekje. 

� Hoofdstuk 4 geeft met beschrijvende statistiek de dataverzameling weer van de verzamelde 

vragenboekjes.  

� Hoofdstuk 5 geeft de gekozen analysemethoden weer. Vervolgens wordt de verzamelde data 

geanalyseerd met de gekozen analysemethoden en worden de resultaten weergegeven. Dit deel 

van het onderzoek betreft het kwantitatieve deel.  

� Hoofdstuk 6 is het hoofdstuk conclusie en discussie. Dit hoofdstuk geeft de conclusie van het 

onderzoek weer met tot slot de discussie, theoretische en praktische relevantie van dit onderzoek, 

aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek. 
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2 Theoretisch kader 

 

2.1 Inleiding  

In paragraaf 2.2 wordt aandacht besteed aan het belang, kenmerken en tevredenheid van sociale 

contacten. In paragraaf 2.3 wordt aandacht besteed aan eenzaamheid en sociaal isolement. In paragraaf 

2.4 wordt aandacht besteed aan de woningkenmerken van zelfstandig wonende ouderen. De 

woningkenmerken zijn zeer belangrijk bij het zelfstandig thuis blijven wonen voor ouderen, omdat de 

woning geschikt moet zijn, om ouderen zelfstandig thuis te laten wonen. In paragraaf 2.5 wordt aandacht 

besteed aan de omgevingskenmerken. De omgevingskenmerken zijn belangrijk voor ouderen bij het 

zelfstandig thuis wonen en hebben een grote invloed op hun sociale contacten. De directe woonomgeving 

van ouderen dient veilig te zijn en voldoende voorzieningen te hebben om sociale contacten te 

onderhouden. In paragraaf 2.6 wordt aandacht besteed aan de persoons- en huishoudenskenmerken van 

zelfstandig wonende ouderen. Persoons- en huishoudenskenmerken zijn van belang voor het zelfstandig 

wonen voor ouderen, omdat deze grote invloed hebben op het sociale welzijn van ouderen. In paragraaf 

2.7 wordt aandacht besteed aan ICT, social media en domotica. Domotica is een belangrijk onderdeel, om 

het zelfstandig thuis wonen voor ouderen makkelijker en veiliger te maken. ICT en social media hebben 

invloed op de sociale contacten van mensen. Steeds meer worden sociale contacten digitaal 

onderhouden. Dit is voor ouderen niet altijd even eenvoudig. Ouderen hebben niet altijd de beschikking 

en de juiste kennis over de digitale communicatiesystemen. Tot slot volgt in paragraaf 2.8 de conclusie 

van het hoofdstuk. De conclusie wordt verduidelijkt met een conceptueel model.  

Ouderen hebben de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen (ING, 2013). Naar 

schatting wonen tussen de 500.000 en 600.000 65-plussers zelfstandig en wonen er ongeveer 165.000 65-

plussers in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen (SCP, 2011; ING, 2013). De ouderen van nu en later, 

zijn veel vitaler, welvarender en actiever, dan de ouderen van de vorige generaties (PBL, 2013). Ook 

hebben de ouderen van nu een hoge mate van zelfredzaamheid, omdat ze meer regie hebben over hun 

eigen leven (Doekhi et al., 2014).Volgens het kabinet betreffen dit alle ouderen en kan zelfstandig wonen 

en zelfredzaamheid prima samen gaan (Doekhi et al., 2014). Tegenwoordig woont 85 procent van de 80-

plussers zelfstandig (ING, 2013). Diverse aspecten dragen bij aan negatieve gevolgen voor de sociale 

contacten van ouderen. Hieraan valt te denken aan een buitengesloten gevoel, gezondheid, 

zelfredzaamheid, het ontbreken van een partner, weduwnaar of weduwe, familie op afstand, een beperkte 

hoeveelheid voorzieningen of afname van voorzieningen in de buurt, beperkte financiën, en een te kleine 

woning zonder geschikte domotica, die niet voldoet aan zelfstang wonen (de Rijk & Van den Heiligenberg, 

2009; Sanders, 2012; Evers et al., 2013). Deze aspecten stimuleren mogelijk eenzaamheid, sociaal 

isolement en kwetsbaarheid onder ouderen. Dit komt omdat ouderen in dit soort gevallen, onvoldoende 

sociaal- en maatschappelijk participeren en niet altijd deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. 

Daarnaast is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de veranderende wet- en regelgevingen voor wonen 

en zorgverlening die per 1 januari 2015 zijn ingegaan. 
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2.2 Het belang, kenmerken van sociale contacten, netwerkgrootte en sociale tevredenheid 

Het belang van sociale contacten 

Het belang van sociale contacten voor het welzijn van mensen, is al veelvuldig aangetoond (Mars & 

Schmeets, 2011). Sociale contacten zijn van groot belang voor het welzijn van individuen (DSP, 2011;  

Stiglitz et al., 2009; CBS, 2014; Perlman & Peplau, 1984;  Van den Berg et al., 2015). Sociale relaties zorgen 

er voor, dat mensen ergens bij horen. Als mensen deel uitmaken van een sociaal netwerk, waarbij ze zich 

identificeren, ontstaat er betrokkenheid en vriendschap (Hortulanus et al., 2003). 

Sociale contacten zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Dit komt, omdat de Nederlandse 

samenleving verandert in een participatiesamenleving en mensen meer op hun eigen sociaal netwerk 

moeten toevertrouwen (DSP, 2011). Onvoldoende sociale contacten, of voldoende sociale contacten die 

niet aan de verwachtingen voldoen, zorgen mogelijk voor een negatief effect op het welzijn van mensen 

(DSP, 2011; de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Er heerst angst, dat sociale contacten afnemen door 

individualisering van de samenleving en door de toenemende mate van digitale sociale contacten (Chan, 

To & Chan, 2006). 

De kenmerken van sociale contacten 

Een gebrek aan kwaliteit van sociale contacten en sociale netwerken, kan leiden tot eenzaamheid en 

sociaal isolement (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009; Machielse, 2011). De kwaliteit van sociale 

contacten en sociale netwerken is belangrijker dan de kwantiteit of de intensiteit van het contact of het 

sociaal netwerk (Pinquart & Sörensen, 2000). Niet alle sociale contacten en sociale netwerken blijken dus 

even waardevol te zijn voor mensen.  

Het belangrijkste aspect van sociale contacten is, de diepgang ervan. Sociale contacten zorgen voor een 

goede basis, voor het welzijn van mensen in de samenleving. Mensen worden blij en gelukkig van het 

doorbrengen van tijd met vrienden, kennissen en familie (Argyle, 2001). Mensen met een rijk sociaal 

netwerk, hebben meer solidariteitsgevoel dan mensen, die een klein of geen sociaal netwerk hebben 

(DSP, 2011).  

Door sociale netwerken krijgen mensen meer erkenning (Bogaart & Broenink, 2011). Uit onderzoek van 

Bogaart en Broenink (2011) blijkt dat erkenning nodig is, om een vorm van zelfrespect en zelfvertrouwen 

op te bouwen (Bogaart & Broenink, 2011). Erkenning heeft betrekking op een vorm van status. 

(Mogendorff et al., 2012). Mensen die anderen sneller vertrouwen, zijn vaker tevreden met hun leven, dan 

mensen, die andere mensen vaker wantrouwen (Helliwell & Wang, 2011). 
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Sociale contacten zorgen voor een goede maatschappelijke participatie en integratie in de samenleving 

(Boluijt et al., 2012). Sociale participatie staat voor voldoende deelnemen in de samenleving en is 

gerelateerd aan geluk en tevredenheid (Mars & Schmeets, 2011). Sociale participatie verschilt tussen 

mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen en tussen laag- en hoogopgeleiden (CBS, 2014). Door te 

participeren in sociale netwerken, weet men correct om te gaan met de normen en waarden in de 

samenleving, om de sociale netwerken voort te zetten (DSP, 2011). Hierdoor ontstaat er een juiste 

maatschappelijke betrokkenheid. Mensen die veelvuldig maatschappelijk participeren, zijn gelukkiger 

dan mensen die weinig maatschappelijk participeren (Lyubomirsky et al., 2005; Helliwell & Putnam, 2004).   

Voor ouderen is het hebben van een sociaal netwerk sterk bepalend voor hun geluk en de tevredenheid 

van hun leven. Ouderen hechten veel waarde aan de hulp en ondersteuning van mensen uit hun sociaal 

netwerk (Martin & Westerhof, 2003). Sociale contacten worden echter ook negatief ervaren. Discriminatie, 

conflicten, pesten en sociale controle van anderen, zorgen er mogelijk voor dat mensen bepaalde sociale 

contacten vermijden. Dit kan leiden tot een bepaalde mate van eenzaamheid of een sociaal isolement 

(DSP, 2011; Rook, 1984). 

De meeste ouderen hebben per week ontmoetingen met familie, vrienden of kennissen. In 2009 had 86 

procent één maal per week contact met familie en 80 procent had wekelijks contact met vrienden en 

kennissen. Wekelijks contact met buren ligt met 67 procent iets lager (CBS, 2010).  

Het wekelijkse contact met familie, vrienden en kennissen hang af van leeftijd, geslacht, opleiding, 

burgerlijke staat en de mate van verstedelijking. Alle leeftijdscategorieën hebben ongeveer even veel 

contact met familieleden. Uit onderzoek van het CBS (2010) blijkt dat 86 procent van de respondenten 

wekelijks contact met familieleden heeft. Dit betreft een wekelijkse ontmoeting, digitaal contact of 

schriftelijk contact. De 75-plussers hebben het minste contact met vrienden. Naarmate mensen ouder 

worden neemt het percentage toe van mensen die zelden of nooit meer contact hebben met vrienden. 

Ongeveer 20 procent van de alleroudsten, geeft aan zelden of nooit contact te hebben met vrienden. Dit 

komt door een verslechterde gezondheid, een beperkte mobiliteit, het niet hebben van digitale 

communicatiesystemen en een gebrek aan kennis van digitale communicatiesystemen (CBS, 2010).  

Ouderen hebben echter wel de meeste contacten met buren. Mensen tot 34 jaar, hebben slechts 50 

procent één keer per week contact met buren. Van de mensen tussen de 65 en 75 jaar, hebben 75 procent 

één keer per week contact met buren (CBS, 2010). 

Laagopgeleiden hebben het minst contact met familie. Hoogopgeleiden hebben het meest contact met 

familie, vrienden en kennissen. Contact met buren is voor laag- en hoogopgeleiden ongeveer gelijk (CBS, 

2010). 

Netwerkgrootte 

Ouderen krijgen te maken met het uit huis gaan van kinderen, pensionering, overlijden van de partner of 

een familielid, of een verhuizing (Hovaguimian et al., 1988; Kahn & Antonucci, 1980; Knipscheer, 1980). 

Ouder worden gaat dan ook vaak gepaard met een afname in de grootte van het sociaal netwerk (Victor et 

al., 2002). Kleinere sociale netwerken met weinig familieleden en weinig buurtgenoten leiden bij ouderen 
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volgens Broese van Groenou en van Tilburg (2007) mogelijk tot sociaal isolement en psychische 

gezondheidsklachten (Broese van Groenou & van Tilburg, 2007). De netwerkgrootte geeft de sociale 

verbanden weer waarin wordt geparticipeerd door ouderen (Steverink, 2002).  

Van den Akker en Janssen (z.j.) verstaan onder netwerkgrootte het aantal personen waarmee iemand 

belangrijke gebeurtenissen kan bespreken. Er wordt met strong ties en weak ties onderscheid gemaakt 

tussen sociale netwerken van ouderen. Bij strong ties gaat het om hechte banden tussen mensen, met 

weak ties worden losse contacten bedoeld tussen mensen die een zwakke band hebben met elkaar 

(Borgatti et al., 2009; van Dijk, 2011). Met strong ties worden sociale relaties met familie en goede 

vrienden verstaan en weak ties bevat contact met kennissen of buren (Granovetter, 1973). Onderzoek van 

Fischer (1982) toont aan dat mensen belangrijke aspecten alleen bespreken met strong ties.  

Sociale tevredenheid 

Sociale tevredenheid kan worden gedefinieerd als ‘tevreden zijn met je eigen sociale contacten en sociaal 

netwerk’ (Perrée, 2014). Leeftijd kan een negatief effect hebben op de sociale tevredenheid, omdat 

ouderen meer tijd alleen door brengen dan jongeren (von Hippel et al., 2008). Niet alleen de frequentie 

van het sociaal contact is belangrijk, maar ook of mensen daar tevreden mee zijn. Het kan zo zijn, dat 

mensen graag meer of kwalitatief beter contact met familie, vrienden, kennissen en buren zouden willen 

hebben dan daadwerkelijk het geval is. De kwaliteit van het sociaal contact is belangrijker dan het aantal 

contacten of de netwerkgrootte (Penninx, 2005). De mate van contact zegt niets over de kwaliteit van 

sociale relaties. Mensen die vaak contact hebben met familie, vrienden, kennissen en buren, missen 

mogelijk toch kwalitatieve of diepgaande, hechte sociale relaties in hun leven. Mensen die weinig sociale 

relaties hebben, kunnen wel enkele sociale relaties hebben die voldoende diepgang en kwaliteit hebben 

en daardoor tevreden zijn met hun sociaal netwerk. De contactfrequentie hangt samen met de 

contactbehoefte. Als mensen leden van een bepaalde groep minder vaak zien of spreken, geven ze aan 

wel vaker contact te willen met deze leden van de groep. Mensen die weinig contacten hebben, kiezen er 

zelf ook wel eens bewust voor om weinig contacten aan te gaan, zonder dat het een negatief effect heeft op 

hun sociale tevredenheid (Kloosterman & Van der Houwen, 2014).  

De persoonlijke kenmerken, woning- en omgevingskenmerken, woon- werkverkeer en transport hebben 

mogelijk effect op de tevredenheid van de sociale relaties (Delmelle et al., 2013). Dit zijn leeftijd, geslacht, 

huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau, gezondheid, werksituatie, tevredenheid met de financiële 

situatie, woningtype, woonduur, sociale veiligheid, bevolkingssamenstelling, beschikbaarheid van een 

auto, de frequentie van het openbaar vervoer en de mate van toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

(Delmelle et al., 2013).  
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2.3 Eenzaamheid en sociaal isolement 

2.3.1 Eenzaamheid 

Mensen die in de samenleving moeite hebben met het leggen van sociale contacten, lijden daar mogelijk 

onder. Gevoel van eenzaamheid ontstaat voornamelijk bij mensen, die een gemis hebben aan sociale 

relaties (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Eenzaamheid ligt voor kwetsbare ouderen op de loer 

(CBS, 2010). Onder eenzaamheid verstaat men ‘’het subjectief ervaren van een onplezierig of 

ontoelaatbaar gemis aan kwalitatief goede sociale relaties’’ (van Tilburg & de Jong Gierveld, 2007).  

Er worden twee elementen van eenzaamheid onderscheiden. Er is sprake van emotionele eenzaamheid 

en sociale eenzaamheid (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Bij emotionele eenzaamheid, spreekt 

men van de kwaliteit van de sociale contacten, ten aanzien van hoe iemand zijn of haar sociale contacten 

zou wensen. Bij sociale eenzaamheid, is er sprake van gemis aan betekenisvolle sociale contacten 

(Bogaart & Broenink, 2011). Bij emotionele eenzaamheid, is er niet per definitie sprake van een negatieve 

ervaring (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009).  

Emotionele eenzaamheid is veelal gekoppeld aan de afwezigheid van intieme sociale contacten. Er is 

geen partner, hartsvriend of hartsvriendin, om alles mee te delen. Emotionele eenzaamheid is veelal van 

toepassing op verweduwde mensen of mensen, die gescheiden zijn (de Rijk & Van den Heiligenberg, 

2009). Emotionele eenzaamheid is het best op te lossen, door het aangaan van een nieuwe hechte sociale 

relatie (Bogaart & Broenink, 2011). Mensen die veel sociale contacten hebben, voelen zich mogelijk ook 

wel eens eenzaam wanneer de kwaliteit van de sociale contacten achterblijft. Aan de andere kant, kunnen 

mensen met weinig sociale contacten erg gelukkig zijn (van Tilburg & de Jong Gierveld, 2007).  

Een intens gevoel van eenzaamheid komt het meest voor bij gescheiden mensen en bij mensen van wie 

de levenspartner is overleden (Bogaart & Broenink, 2011). Dit komt, omdat de partner wordt gezien als de 

eerste vertrouwenspersoon. Hierdoor hebben mensen die gehuwd zijn minder kans op eenzaamheid. 

Partners die een kwalitatief goede sociale relatie hebben, hebben weinig kans om eenzaam te worden 

(van Tilburg & de Jong Gierveld, 2007). Een goede gezondheid draagt tevens bij aan een mindere kans op 

eenzaamheid (Hawkley et al., 2008; Scharf & de Jong Gierveld, 2008; de Jong Gierveld & van Tilburg, 2010; 

Weijs-Perrée et al., 2014). 

Het is niet juist, dat eenzaamheid direct wordt gekoppeld aan ouderen (Van den Berg et al., 2015). 

Ouderen tussen de 55 en 75 jaar, zijn namelijk gemiddeld even vaak eenzaam als andere mensen (Bogaart 

& Broenink, 2011). Eenzaamheid neemt toe vanaf het 75e levensjaar (van Tilburg & de Jong Gierveld, 

2007). Meer dan 33 procent van de 65-plussers voelt zich eenzaam. Dit zijn meer dan één miljoen ouderen 

(Nationaal Ouderenfonds, 2013). Ruim 200.000 ouderen zijn extreem eenzaam en hebben slechts één maal 

per vier weken sociale contacten. Van de circa 125.000 ouderen in een zorginstelling, krijgen 10.000 

ouderen nooit bezoek (Nationaal Ouderenfonds, 2013). Bij 36 procent van de eenzame ouderen, is er 

sprake van sociale eenzaamheid en bij 45 procent is er sprake van zowel sociale als emotionele 

eenzaamheid (Nationaal Ouderenfonds, 2013). 
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Door verschillende oorzaken voelen ouderen zich wel eens eenzaam. Het verlies van een partner kan er 

direct voor zorgen, dat het sociaal netwerk van de weduwe of weduwnaar kleiner wordt (Bogaart & 

Broenink, 2011). Gezondheidsklachten, -mobiliteitsproblemen en -verhuizingen, dragen daarnaast ook bij 

aan het eenzaamheidsgevoel van ouderen (DSP, 2011; de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009; Metz, 2000; 

Spinney et al., 2009).  

Eenzaamheid kent diverse soorten oorzaken. Er worden drie soorten oorzaken van eenzaamheid 

onderscheiden (Fokkema & van Tilburg, 2005). Eenzaamheid kan ontstaan door maatschappelijke 

ontwikkelingen. Een afnemende solidariteit tussen verschillende generaties, de individualisering van de 

samenleving, de participatiesamenleving en de veranderde bevolkingssamenstelling, zijn daar enkele 

voorbeelden van. Daarnaast speelt de opkomst van de technologie een grote rol. In een samenleving, 

waarin men steeds vaker contacten digitaal onderhoud, zijn er altijd mensen, die daar moeite mee hebben 

en deze contacten zijn oppervlakkiger dan face-to-face contacten (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009).  

Eenzaamheid kan ook ontstaan, in het contact van iemand met andere mensen. De 

huishoudenssamenstelling is van invloed op de eenzaamheid van mensen (Demakakos et al., 2006; de 

Jong-Gierveld & van Tilburg, 2010; Van den Berg et al., 2015). Verhuizingen en scheidingen leiden ertoe 

dat sociale contacten mogelijk wegvallen. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen, zoals het 

overlijden van de partner of bepaalde jeugdervaringen, leiden ertoe, dat mensen mogelijk eenzaam 

worden vanwege de persoonlijke situatie (Dykstra et al., 2005; Oh, 2003; Tang & Lee, 2011). Deze 

ingrijpende gebeurtenissen leiden ertoe, dat men mogelijk minder zelfvertrouwen krijgt of men geen 

behoefte heeft aan contact met andere mensen.  

Ook kan eenzaamheid ontstaan, waarbij de oorzaak bij de persoon zelf ligt. Mensen hebben mogelijk een 

negatief zelfbeeld of een gebrek aan sociale competenties. Mensen met een laag opleidingsniveau en een 

laag inkomen, hebben vaak minder middelen om sociale contacten te onderhouden en zijn hierdoor 

sneller eenzaam (Pinquart & Sörensen, 2001; Demakakos et al., 2006; Hawkley et al., 2008). Leeftijd speelt 

hierin ook een belangrijke rol. Voor oudere mensen wordt het steeds moeilijker met andere mensen 

sociale contacten te onderhouden. Ouderen ondervinden steeds veranderingen in hun persoonlijke 

levenssituatie, zoals mobiliteitsproblemen en gezondheidsproblemen (DSP, 2011). Een verminderde 

mobiliteit en een slechte gezondheid dragen ook vaak bij aan het gevoel van eenzaamheid (de Rijk & Van 

den Heiligenberg, 2009; Metz, 2000; Spinney et al., 2009).   

Eenzaamheid kan worden gezien als een maatschappelijk probleem (Bogaart & Broenink, 2011). Voor de 

samenleving kan dit leiden tot een verminderde sociale cohesie en een verminderde sociale participatie 

van mensen (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Mensen die zich eenzaam voelen, zonderen zich 

mogelijk af van de samenleving en worden hierdoor wellicht kwetsbaar. Dit komt omdat mensen dan niet 

meer kunnen rekenen op steun uit hun eigen netwerk. Door dit proces wordt eenzaamheid vertaald naar 

sociaal isolement (Machielse, 2003).  
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2.3.2 Sociaal isolement 

Sociaal isolement wordt door Hortulanus et al., (2003) gedefinieerd als ‘’een onaanvaardbare of 

ongewenste discrepantie tussen de kwaliteit en de omvang van het sociale netwerk en datgene, wat het 

individu voor zichzelf noodzakelijk acht voor een goed sociaal functioneren’’ (Hortulanus et al., 2003). 

Mensen die in een sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk van personen die 

mantelzorg of andere vormen van steun bieden (Machielse, 2011). Ook leven mensen in een sociaal 

isolement, wanneer men een klein netwerk heeft maar daar niet tevreden over is (Bogaart & Broenink, 

2011). 

Sociale contacten zijn onderverdeeld in vier categorieën. Iemand die een klein netwerk heeft, maar daar 

wel gelukkig mee is, wordt gezien als contactarm (Hortulanus et al., 2003). Sociale weerbaren zijn mensen, 

die een groot netwerk om zich heen hebben, met veel sociale contacten. Dit zijn mensen, die zich niet 

eenzaam voelen en krachtig in de samenleving staan en niet in een sociaal isolement leven (Bogaart & 

Broenink, 2011). Mensen die veel contacten hebben, maar zich er ongelukkig bij voelen, worden de 

eenzamen genoemd (Hortulanus et al., 2003). Dit komt, omdat de sociale contacten, kwalitatief gezien, bij 

deze mensen niet aan de verwachtingen voldoen of omdat de hulp, die ze van hun sociaal netwerk krijgen, 

niet voldoende is (Bogaart & Broenink, 2011). De sociaal geïsoleerde mensen onderhouden geen 

betekenisvolle contacten met familie, kennissen of vrienden en hebben niemand die hen kan steunen of 

helpen bij  tegenslagen in het leven (Hortulanus et al., 2003). 

Als burgers zelf geen oplossing zien voor hun problemen en ze geen steun ontvangen van familie, 

kennissen of vrienden, dan is professionele hulp een goede oplossing (Machielse, 2011). Meestal is 

eenzaamheid of sociaal isolement van tijdelijke aard. Sociaal isolement kan van tijdelijke aard zijn na een 

ingrijpende gebeurtenis. Er zijn ook gevallen, waarin het structurele vormen kan aannemen bijvoorbeeld, 

wanneer er zich een chronische ziekte voordoet, wanneer vanaf jonge leeftijd diverse sociale 

competenties ontbreken of wanneer men in een bepaalde gezinssituatie is opgegroeid zonder enige 

warmte en liefde en mensen hierdoor sociale competenties missen (Bogaart & Broenink, 2011). 

Sociaal isolement dient te worden aangepakt, vanwege de beperkte zelfredzaamheid van deze mensen en 

de geringe maatschappelijke participatie van deze groep mensen. Sociaal geïsoleerde mensen 

participeren niet in sociale netwerken, doen nauwelijks mee aan maatschappelijke activiteiten en zijn 

nauwelijks betrokken bij de samenleving (Machielse, 2006a).  

Ongeveer zes procent van de bevolking zou sociaal geïsoleerd leven en 30 procent heeft kans sociaal 

geïsoleerd te raken. Van de 80-plussers is 38 procent sociaal weerbaar, 26 procent eenzaam, 20 procent 

contactarm en 20 procent sociaal geïsoleerd (Hortulanus et al., 2006). Daarnaast neemt tweederde van de 

sociaal geïsoleerde mensen niet deel aan betaald werk, vrijwilligerswerk, studie, mantelzorg, 

lidmaatschap, verenigingen of sociale groepen (Bogaart & Broenink, 2011). 
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Er zijn in de samenleving vele projecten geweest om sociaal isolement aan te pakken, maar veelal hebben 

deze projecten weinig effectiviteit. Dit komt, omdat de groep sociaal geïsoleerde mensen, moeilijk te 

traceren zijn door de onzichtbaarheid van de sociale problemen. Sociaal isolement komt meestal pas 

boven water, wanneer de situatie al uit de hand is gelopen en veelal kan er pas te laat worden ingegrepen 

door professionals (Machielse, 2011).  

De oorzaken van sociaal isolement lopen uiteen. Sociaal isolement kan voortkomen uit persoonlijke 

kenmerken. Dit zijn gebrekkige competenties of een ziekte, die van structurele aard is (Bogaart & 

Broenink, 2011). Sociaal isolement kan ook worden ook veroorzaakt door financiële problemen, 

verslaving of door opleiding en werk. Vaak ontstaan deze problemen al in een  vroeg stadium  in het  

leven en stapelt het zich op en zijn mensen niet in staat, om nieuwe contacten te leggen en verliezen ze de 

regie over hun leven (Machielse, 2011). Daarnaast is sociaal isolement niet los te zien van 

maatschappelijke ontwikkelingen (Giddens, 2000). Het functioneren in de huidige samenleving, vereist 

nieuwe competenties en niet iedereen kan daar juist mee omgaan. Mensen hebben sociale competenties, 

zelfvertrouwen en probleemoplossende vermogens nodig om te functioneren in de moderne samenleving 

(Appelhof & Walraven, 2002; Bogaart & Broenink, 2011). Veel sociaal geïsoleerden zijn werkloos, leveren 

geen vrijwilligerswerk en doen niet mee in de samenleving. Sociaal geïsoleerden krijgen vaak geen hulp 

en hebben veelal gezondheidsklachten. Gefinancierde diensten vanuit de overheid, zijn dan vaak de 

enige oplossing (Bogaart & Broenink, 2011). 

Door het scheiden van wonen en zorgverlening, is het naast sociaal geïsoleerde ouderen belangrijk om te 

weten, hoeveel kwetsbare ouderen er zijn. Nog belangrijker is, hoe je tijdig kwetsbaarheid bij ouderen 

kunt constateren (SCP, 2011). Kwetsbaarheid is moeilijk te voorspellen onder ouderen. Sommige ouderen 

worden kwetsbaar op hun 60e en andere pas op hun 80e. De hogere leeftijdsverwachting van mensen, 

maakt dit nog moeilijker te voorspellen. Kwetsbaarheid is niet in alle gevallen te voorkomen. Door 

kwetsbaarheid tijdig te constateren, behoort correcte ondersteuning voor ouderen tot de mogelijkheden 

en houden ouderen langer de regie over hun eigen leven.  

In Nederland is 25 procent van de zelfstandig wonende ouderen kwetsbaar. In verzorgingstehuizen is dit 

aandeel hoger. Maar liefst 75 procent van de ouderen die in een verzorgingstehuis wonen, zijn kwetsbaar. 

In verpleeghuizen zijn nagenoeg alle ouderen kwetsbaar. Ouderen met een laag opleidingsniveau en 

verweduwde ouderen, zijn vaker blijvend kwetsbaar (SCP, 2011). De kans op versneld overlijden, is voor 

blijvend kwetsbare ouderen bijna drie keer zo groot als ouderen, die niet kwetsbaar blijven. Van de 

kwetsbare ouderen is ongeveer 70 procent fysiek kwetsbaar en ongeveer 60 procent van de kwetsbare 

ouderen, is psychisch of sociaal kwetsbaar (SCP, 2011). 

Ouderen die weinig contacten onderhouden met vrienden, buren, familie of partner, zijn sociaal 

kwetsbaar (Bogaart & Broenink, 2011). Ouderen zonder partner, voelen zich meer eenzaam als ouderen 

met een partner (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Alleenstaande ouderen hebben veelal een veel 

kleiner netwerk en zijn daarom ook minder actief in de samenleving. Ook worden alleenstaande ouderen 

minder gesteund door mensen om hun heen en ingrijpende gebeurtenissen zijn voor alleenstaande 

ouderen moeilijker te verwerken. Gemis aan steun, gemis aan sociale contacten en het alleen wonen, zijn 

de drie belangrijkste kenmerken voor sociale kwetsbaarheid (SCP, 2011).  
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2.4 Woningkenmerken van zelfstandig wonende ouderen 

Woningtype  

Appartement / bovenwoning / benedenwoning 
 

Uit onderzoek van James (2008) blijkt dat ouderen meer waardering hebben voor de woning dan jongere 

mensen (James, 2008). De waardering voor huurappartementen blijkt uiteindelijk het hoogst in zijn 

onderzoek. Dit kan komen door het feit dat een huurappartementen gunstiger is dan een gezinswoning. Bij 

een gezinswoning zijn er diverse verplichtingen zoals woning- en tuinonderhoud. Bij een 

appartementencomplex genieten ouderen van voordelen met betrekking tot dienstverlening en service. 

In veel gevallen zijn appartementencomplexen al geschikt gemaakt voor ouderen, met bijhorende 

voorzieningen zoals een lift, gezamenlijke ontmoetingsruimten en een huismeester (Perez et al., 2001).  

Door het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, neemt het aantal ouderen in een 

verzorgingstehuis van een zorginstelling gestaag af. In de periode van 1980 tot 2005 is het aantal plaatsen 

in een verzorgingstehuis van een zorginstelling gedaald van 150.000 tot 105.000 (ING, 2013). Voor 

ouderen worden er andere woonvormen aangeboden, om zelfstandig te wonen. 

Voor 65-plusser zijn deze woonvormen koop- of huurwoningen met speciale, aanvullende voorzieningen. 

Dit zijn diverse woningtypen, zoals seniorenwoningen, appartementen, bovenwoningen, 

benedenwoningen of nieuwe woonzorgprojecten. Deze woonvormen worden gekenmerkt door vele 

openbare ruimten, waar ouderen samenkomen om de sociale contacten te bevorderen. De veelal 

gelijkvloerse woningen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een balkon, gezamenlijke 

ontmoetingstuin of patio, huismeester en een eigen parkeerterrein. (Woningcorporatie Wold & Waard, 

2013). 

Ouderen die in een portiekwoning of flat wonen, hebben eerder kans om eenzaam te worden dan ouderen 

die in een eengezinswoning wonen of in een speciale ouderenhuisvesting. Dit komt omdat ouderen, die in 

een portiekwoning of flat wonen, er minder sociale contacten op na houden, omdat deze typen woningen 

weinig voorzieningen hebben om sociale contacten te onderhouden met omwonenden (van Tilburg & de 

Jong Gierveld, 2007).  

Vrijstaande woning / hoek- / twee-onder-een-kapwoning / tussenwoning / geschakelde woning 

 

Er is een groot verschil in de woningtypen die door huurders en eigenaren van woningen worden 

bewoond. Tweederde van de 65-plussers wonen in een eengezinswoning. Maar liefst 86 procent van de 

oudere huiseigenaren wonen in een eengezinswoning en wonen ook relatief vaak in luxere woningtypen. 

Het wonen in luxere woningtypen wordt vaak pas aan het eind van de wooncarrière bereikt. Wanneer 

men eenmaal in een vrijstaande woning woont of in een twee-onder-een-kapwoning woont, wil men daar 

ook blijven wonen. Tussenwoningen of geschakelde woningen in de koopsector komen onder 75-plussers 

minder vaak voor, dan bij 55-64 jarigen (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, 2007a). 
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Wanneer ouderen in een vrijstaande of half vrijstaande woning wonen, hebben ze de minste kans om 

(sociaal) kwetsbaar te worden. Ongeveer 14 tot 20 procent van de ouderen die in een vrijstaande of half 

vrijstaande woning wonen zijn kwetsbaar. De meeste sociaal kwetsbare ouderen wonen in een flat of 

gelijkvloerse woning. Hierbij is het percentage kwetsbare ouderen, volgens het Sociaal Cultureel 

Planbureau, 37 procent (SCP, 2011).  

Eigenaar of huurder van de woning 

Ouderen beschikken gemiddeld over veel vermogen. Door de vermogensopbouw van het eigen 

woningbezit, hebben ouderen over het algemeen een sterke welvaartspositie. In 2000 was het 

gemiddelde vermogen van ouderen gemiddeld circa €150.000,-. Dit gemiddelde vermogen is tot 2009 

gestegen tot circa €240.000,- per huishouden, tegenover gemiddeld circa €150.000,- in 2009 per 

huishouden jonger dan 65 jaar. Deze cijfers zijn gebaseerd op de waarde van het eigen huis minus de 

hypotheekschuld en overige financiële aspecten. Deze ontwikkelingen betekenen niet dat alle ouderen 

vermogen hebben. Circa 40 procent van de ouderen hebben niet of nauwelijks vermogen, zoals ouderen 

met een huurwoning. Over het algemeen is er wel een trend waarneembaar dat ouderen steeds meer 

vermogen hebben. Uit onderzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, blijkt dat de toename van het eigenwoningbezit bij ouderen tussen 1990 en 2006 het grootst 

is geweest voor de ouderen tussen de 55 en 65 jaar en tussen 65 en 75 jaar. Van de ouderen tussen 65 en 

75 jaar was in 2006 de helft eigenaar van een woning terwijl dat in 1990 nog maar iets meer dan een derde 

was. Onder 75-plussers is het eigenwoningbezit toegenomen tot 35 procent (PBL, 2013). 

Wanneer ouderen in een eigen koopwoning blijven wonen, zijn vaak de hypotheeklasten lager of is de 

hypotheek geheel afgelost. Indien ouderen verhuizen, komen ze voor hoge maandlasten te staan, die 

veelal gefinancierd moeten worden door de opbrengst van de verkochte koopwoning. Hierdoor blijven 

ouderen veelal zelfstandig wonen in de vertrouwde woning (VROM, 2010).  

Plaatsgebondenheid  

De tijden dat ouderen automatisch naar het verzorgingstehuis verhuisden, is definitief verleden tijd (ING, 

2013). Ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen en dat doen ze in hun vertrouwde eigen woning en 

woonomgeving (Doekhi et al., 2014). Dit fenomeen noemt men ‘’ageing in place’’ (PBL, 2013). Ondanks de 

hoge leeftijd die mensen soms hebben, willen ouderen niet verhuizen naar een andere woon  en 

leefomgeving, hoe ernstig de zorgbehoefte soms ook toeneemt (PBL, 2013). Wanneer het echt niet meer 

mogelijk is, door bijvoorbeeld de verslechterde gezondheid, overweegt men te verhuizen naar een 

aanleunwoning, appartement of een zorginstelling (Schildkamp, 2014).  

Ouderen zijn zeer plaatsgebonden. Hoe langer mensen ergens wonen, hoe langer ze vertrouwd zijn met 

de omgeving en de sociale contacten in de buurt. Ook zijn de vrijstaande woningen en half vrijstaande 

woningen, waarin ouderen wonen, meestal voorzien van een tuin of ontmoetingsplekken voor familie, 

vrienden, kennissen en buren. Dit komt de sociale contacten ten goede. Dan is het voor velen moeilijker 

om de stap te nemen, om deze vertrouwde omgeving te verlaten. In deze buurt zijn tevens ook de 

vertrouwde sociale contacten opgebouwd. De 75- en 85-plussers wonen namelijk al gemiddeld 25 jaar in 

dezelfde woning. Dit resulteert in een sterke plaatsgebondenheid van ouderen (PBL, 2013). 
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Woningtevredenheid 

Fysieke- en sociale kenmerken van de woonomgeving vormen samen met de kenmerken van de woning 

de woontevredenheid. De kenmerken van de woning moeten ook passen bij de persoonlijke kenmerken 

van de bewoner of bewoners. Ouderen hechten in het dagelijks leven meer waarde aan de woning en de 

directe woonomgeving dan andere leeftijdsgroepen. Hierdoor zijn kenmerken als comfort, ruimte, 

indeling, hoeveelheid licht en isolatie van belang om tevreden te zijn met de woning (Hendriks, 2009). 

Wanneer men eigenaar is van de woning, is er meer controle over de besluiten ten aanzien van 

bijvoorbeeld een verbouwing. Ouderen die in een koopwoning wonen, ervaren een hogere mate van 

tevredenheid over hun woning dan ouderen in een huurwoning wonen (VROM, 2007b).  

Ook blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) 

dat ouderen die in een voor hun geschikte woning wonen, een hogere mate van tevredenheid ervaren dan 

ouderen die niet in een voor hun geschikte woning wonen (VROM, 2004).  

Nultredenwoningen die speciaal voor ouderen en minder validen bewoners bestemd zijn of woningen die 

ingrijpend aangepast zijn voor ouderen en minder validen, worden volgens het ministerie van 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) gedefinieerd als woningen die voor ouderen en 

minder validen geschikt zijn (VROM, 2007). Ouderen zijn geneigd hun woning aan te passen aan hun 

woongemakken voor het ouder worden en dit resulteert in specifieke woonwensen. Wanneer dit niet het 

geval is en de woning toch onpraktischer is dan wenselijk is, resulteert dit niet automatisch in een mindere 

woontevredenheid (PBL, 2013).  

Veel problemen in de woning, worden gerelateerd aan de gezondheid. De dagelijkse activiteiten worden 

als te zwaar worden ervaren, wanneer de gezondheid achteruit gaat. Ongeschikte woningen hinderen de 

mobiliteit van ouderen en dienen te worden aangepast. Te kleine manoeuvreerruimtes zorgen voor 

moeilijke obstakels, wanneer men een rolstoel of rollator gebruikt. Het gaat dan vooral om kleine 

functionele aanpassingen ten behoeve van de woningveiligheid (Teo, 2012). Hierbij valt te denken aan het 

verwijderen van drempels, hellingbanen in plaats van trappen, beugels op het toilet, het aanpassen van 

de badkamer, het verwijderen van gladde vloeren of het aanbrengen van een traplift (gemeente 

Amsterdam, 2014). 

Volgens onderzoek van ANBO en NPCF (2012), woont ongeveer eendere van de zelfstandig wonende 

ouderen in een gelijkvloerse woning of in een woning, die is aangepast aan rolstoelgebruik. Ongeveer 

tweederde van de zelfstandig wonende ouderen woont in een eengezinswoning of portiekflat en is dus 

afhankelijk van een trap. Veel ouderen hebben moeite met een bed in hun woonkamer en blijven zo een 

hoog risico nemen met traplopen, omdat niet in alle gevallen de woning voldoende aan te passen is, of 

men er de financiën niet voor heeft. Tevens hebben veel jaren ’50 woningen geen toilet op de eerste 

verdieping. Wanneer zelfstandig wonende ouderen in de nacht naar het toilet gaan, moeten ze in de nacht 

gebruik maken van de trap. Ongeveer 52 procent van 75-plus huishoudens geeft aan moeite te hebben 

met traplopen, terwijl dit bij 55-plussers maar 34 procent is. Toch woont de helft van het aantal mensen, 

dat moeite heeft met traplopen, in een woning die is voorzien van trappen. In de meeste gevallen, is de 

huidige woning van ouderen aanpasbaar aan de woonwensen (Teo, 2012). 
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Zelfstandig wonende ouderen die mobiliteitsproblemen hebben en in een portiekflat, of in een niet 

gelijkvloerse woning wonen, hebben sneller problemen met zelfstandig wonen, dan zelfstandig wonende 

ouderen met mobiliteitsproblemen die in een gelijkvloerse woning wonen (ANBO & NPCF, 2012). 

Verhuisgeneigdheid 

Een toenemend eigenwoningbezit kan leiden tot een lagere verhuisgeneigdheid (PBL, 2013). De 

plaatsgebondenheid neemt alleen maar toe (VROM, 2010). In 2012 gaf maar liefst 85 procent van de 65-

plussers te kennen, er niet aan te denken, binnen nu en twee jaar te gaan verhuizen. Bij de 85-plussers is 

dit percentage zelfs méér dan 90 procent (PBL, 2013). Onder jongeren is dit veel lager. De 

plaatsgebondenheid neemt dus toe, naarmate mensen ouder worden. Ouderen zitten veelal op hun 

hoogtepunt van hun wooncarrière en willen geen stap terug doen en hebben hun sociale contacten in de 

vertrouwde omgeving. 

Wanneer ouderen wél verhuizen, is dit vaak vanwege de gezondheid of omdat de woning niet meer 

verder aan te passen is naar de huidige woonwensen van ouderen. Wanneer de gezondheid te ver 

achteruit gaat en de woning in het verleden al aangepast is aan het zelfstandig wonen, zit er vaak niets 

anders meer op dan toch te gaan verhuizen naar een geschikte woonlocatie. Daarnaast speelt het een rol, 

dat wanneer ouderen willen verhuizen, het aanbod van geschikte woningen voor zelfstandig blijven 

wonen in de omgeving, zeer beperkt is. Daarnaast zijn ouderen die willen verhuizen, vaak afhankelijk van 

de verkoop van hun huidige woning, wanneer dit een koopwoning betreft (PBL, 2013). Dit komt veelvuldig 

voor, omdat in 2012 48 procent van de 65-plushuishoudens een eigen koopwoning bezit en de 

verwachting is dat dit verder gaat toenemen (PBL, 2013).  

2.5 Omgevingskenmerken van de woning van zelfstandig wonende ouderen 

Ouderen hebben heel specifieke woonwensen (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, 2010). Dit wordt versterkt, wanneer het gaat om de directe woonomgeving waarin 

zelfstandig wonende ouderen woonachtig zijn, omdat ouderen plaatsgebonden zijn. De directe 

woonomgeving waarin ouderen wonen, is van invloed op de sociale contacten en sociale netwerken en 

kan gevolgen hebben voor de eenzaamheid van ouderen (Huygen & de Meeren, 2008). 

Belang voorzieningen 

Om zelfstandig te wonen, is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen in de buurt van 

belang. Het belang van de nabijheid van voorzieningen in de buurt wordt steeds belangrijker naarmate 

de leeftijd stijgt (Hendriks, 2009). Voorzieningen in de directe woonomgeving, zijn voor zelfstandig 

wonende ouderen dan ook een vereiste. Naarmate de leeftijd vordert, worden ouderen over het algemeen 

minder mobiel en zijn ouderen meer afhankelijk van hun directe woonomgeving (James, 2003; Kahana et 

al., 2003). De gebouwde omgeving en de toegang tot faciliteiten, dragen bij aan sociale relaties (du Toit et 

al., 2007; Hanibuchi et al., 2012). Het gaat dan vooral om winkels, huisartsen, gezondheidscentra, 

ontmoetingsvoorzieningen, bibliotheken en openbaar vervoer (Foeken, 2009). Woonlocaties met een 

breed aanbod aan voorzieningen, waarbij de dagelijkse boodschappen voorop staan, zijn uitermate 
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geschikt voor zelfstandig wonende ouderen en het onderhouden van sociale contacten (Boluijt et al., 

2012).  

Grootschalige detailhandelslocaties winnen terrein op de kleinschalige dorpscentra. Kleinschalige 

voorzieningen verdwijnen mogelijk uit de directe woonomgeving, omdat voorzieningen op grotere 

afstand steeds grootschaliger worden (Foeken, 2009). Dit is een gevaar voor de sociale contacten van 

zelfstandig wonende ouderen. Ouderen zijn in veel gevallen afhankelijk van het onderhouden van sociale 

contacten bij de kleinschalige voorzieningen in de directe woonomgeving die mogelijk verdwijnen 

(Foeken, 2009). Door het verdwijnen van kleinschalige voorzieningen, is het ook steeds lastiger, om 

nieuwe woon(zorg)voorzieningen voor ouderen te ontwikkelen, ondanks dat de vraag hoog is. Nieuwe 

woon(zorg)voorzieningen dienen gebouwd te worden in de nabije omgeving van kleinschalige 

voorzieningen (Foeken, 2009). 

Ouder worden in de vertrouwde omgeving is vandaag de dag vanzelfsprekend. Sociale interactie, 

groenvoorzieningen en sociale cohesie in de directe woonomgeving zijn belangrijke aspecten om 

aangenaam te wonen en leven (van Kamp et al., 2003). De aanwezigheid van groenvoorzieningen heeft 

een positief effect op sociaal contact tussen buurtgenoten in wijken (Kemperman & Timmermans, 2014). 

Ouderen hebben in hun vertrouwde woonomgeving meer sociale contacten dan jongeren (Van den Berg, 

Arentze & Timmermans, 2013). Een degelijke kwaliteit van openbare ruimten, ongeacht het gebruik 

ervan, heeft een positief effect op het gevoel van (buurt)gemeenschap onder bewoners van een wijk. Een 

sterk gevoel van buurtgemeenschap heeft een positief effect op de gezondheid van bewoners en zorgen 

voor een hogere sociale- en maatschappelijke participatie (Francis et al., 2012).  

Tevredenheid voorzieningen 

Uit onderzoek van Foeken (2009) blijkt dat voorzieningen die op (loop)afstand te bereiken zijn, de 

woontevredenheid beïnvloeden (Foeken, 2009). Hoe korter de (loop)afstand, hoe hoger de 

woontevredenheid. Ook blijkt uit het onderzoek van Foeken (2009), dat een clustering van belangrijke 

voorzieningen voor ouderen, niet automatisch leidt tot een hogere waardering van het 

voorzieningenaanbod (Foeken, 2009). De tevredenheid onder ouderen over de voorzieningen, is het 

laagst, wanneer er geen dagelijkse winkels in de woonomgeving aanwezig zijn. Ook zijn ouderen boven 

de 75 jaar aanzienlijk minder tevreden over de afstand tussen de winkels voor de dagelijkse 

boodschappen, dan ouderen tussen de 55 en 75 jaar (Foeken, 2009). Volgens Foeken (2009) zorgt een 

toenemende leeftijd voor een dalende tevredenheid over de afstand tussen de woning en voorzieningen 

(Foeken, 2009).  

Tevredenheid woonomgeving  

Fysieke kenmerken, sociale kenmerken en persoonlijke kenmerken van de woonomgeving zijn drie 

belangrijke aspecten die van belang zijn voor een goede tevredenheid van de woonomgeving. Fysieke 

kenmerken van de buurt zeggen iets over de beleving van de kwaliteit van de woonomgeving (Perez et 

al., 2001). Hierbij gaat het om bijvoorbeeld fout geparkeerde auto’s, smalle paden en slecht onderhoud 

aan de omgeving. Dit heeft een negatieve invloed op de tevredenheid van de woonomgeving en de 

woontevredenheid. Ook gaat het hierbij om de ligging ten aanzien van het centrum of de afstand tot 
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vrienden en familie. Ook deze effecten zijn negatief op de tevredenheid van de woonomgeving of 

woontevredenheid, als de afstanden te groot zijn. Volgens Kahana et al., (2003) dragen een goede 

luchtkwaliteit, goed onderhouden woningen, bomen en groenvoorzieningen bij aan een positieve 

tevredenheid van de woonomgeving. Voorzieningen op nabijgelegen (loop)afstand dragen bij aan een 

goede tevredenheid van de woonomgeving (Perez et al., 2001).  

Sociale kenmerken van de woonomgeving zeggen iets over hoe mensen onderling met elkaar omgaan in 

de woonomgeving (Hendriks, 2009). Volgens Oh (2003) dragen vriendschappen in de woonomgeving bij 

aan een goede tevredenheid (Oh, 2003). Tevens zorgen buurtactiviteiten en voldoende sociaal- en 

maatschappelijk participeren in de woonomgeving bij aan een goede tevredenheid (Perez et al., 2001). 

Uit onderzoek van Kahana et al., (2003) blijkt dat actieve betrokkenheid in de woonomgeving wellicht nog 

belangrijker is dan de werkelijke sociale- en maatschappelijke participatie van bewoners (Kahana et al., 

2003). Ook de sociale cohesie draagt bij aan een positieve tevredenheid van de woonomgeving. Hoe 

meer men de sociale cohesie als positief ervaart, hoe meer tevreden mensen met de woonomgeving zijn.  

Daarnaast zijn persoonlijke kenmerken ook van invloed op de tevredenheid van de woonomgeving. 

Hierbij valt te denken aan de leeftijd, de woonduur, de gezondheid en de financiële situatie. Hoe hoger de 

gemiddelde leeftijd van het huishouden, hoe hoger de tevredenheid (Perez et al., 2001). Uit onderzoek 

van Lawton (1980) blijkt dat als het om gezondheid gaat, het afhankelijk is van de competenties van een 

persoon, in hoeverre de omgevingsfactoren van invloed zijn op die persoon. De competentie van de 

persoon hangt voor een belangrijk deel af van de gezondheid. De andere competenties die samenhangen 

met gezondheid, zijn de samenstelling van het huishouden en het inkomen van het huishouden (Van der 

Meer et al., 2007). Tot slot draagt woonduur bij aan de tevredenheid van de woonomgeving. Hoe langer 

iemand op een bepaalde plaats woont, hoe hoger de tevredenheid van de woonomgeving. Mensen die 

ergens lang wonen, gaan zich dan meer hechten aan de woonomgeving (Gilleard et al., 2007; Fillius, 

2009).  

De woonomgeving is voor ouderen zeer belangrijk voor hun sociaal netwerk. Dit komt omdat ouderen hun 

sociale netwerken veelal in stand houden in de directe woonomgeving. De aspecten die zijn besproken, 

dragen bij aan een positieve tevredenheid van de woonomgeving en zijn dan ook erg belangrijk voor 

zelfstandig wonende ouderen. Ouderen die tevreden zijn met hun woonomgeving, zijn het minst (sociaal) 

kwetsbaar en daarbij speelt het gevoel van veiligheid een grote rol (SCP, 2011).  

Sociale cohesie 

Daarnaast is de sociale cohesie van de woonomgeving van belang voor zelfstandig wonende ouderen. 

Ouderen hechten veel aan sociale contacten in de nabije omgeving en daarvoor is het van belang, dat er 

een veilig gevoel heerst in de directe woonomgeving (Foeken, 2009; van Kamp et al., 2003). Sociale 

cohesie is een meerduidig en meerdimensionaal begrip (Huygen & de Meeren, 2008). Volgens Huygen en 

de Meeren (2008) is sociale cohesie de interne bindingskracht van een sociaal of politiek systeem, de 

binding die mensen daarmee hebben en hun onderlinge betrokkenheid of solidariteit. Sociale cohesie 

betreft de interne bindingskracht van een sociaal systeem. Deze wordt gekenmerkt door 

groepsidentificatie en saamhorigheidsgevoelens, frequentie en intensieve contacten tussen leden, veel 
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onderling vertrouwen tussen dezen, gedeelde normen en waarden en participatie in het groepsleven 

(Huygen & de Meeren, 2008). Gehecht zijn aan de buurt, actieve betrokkenheid met de buurt, tevreden 

zijn met de bevolkingssamenstelling in de buurt, bewoners die op een prettige manier met elkaar 

omgaan, bewoners die dezelfde normen en waarde delen, behulpzame bewoners en jezelf thuis voelen in 

de buurt, zijn de zeven belangrijke aspecten die bijdragen aan een positieve sociale cohesie (Hendriks, 

2009).  

Ouderen hebben ook minder sociale contacten in wijken met een veranderende bevolkingssamenstelling, 

waarin verschillende etnische groepen leven (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). De 

bevolkingssamenstelling van de woonomgeving heeft ook invloed op eenzaamheid van ouderen. 

Ouderen die in een etnisch gemengde woonomgeving wonen, zijn gemiddeld eenzamer dan ouderen, die 

in een buurt wonen, waarin veel autochtone Nederlanders wonen 

Sociale veiligheid 

Veiligheid is voor ouderen een belangrijk aspect. Het gevoel van veiligheid in de woonomgeving hangt 

nauw samen met de leefbaarheid van de woonomgeving (Gemerden & Staats, 2006).Uit een studie van 

Steele (1973), een van de grondleggers van het ‘Social Design’, bestaat leefbaarheid uit de volgende vier 

basisbehoeften: beschutting en veiligheid, sociaal contact, voorzieningen en psychologisch eigendom 

(Steele, 1973). 

Beschutting en veiligheid zorgen voor een algemene basisbehoefte. Hierbij gaat het om een woning die 

voldoende bescherming biedt tegen invloeden van buitenaf. Het gebrekkig functioneren van aspecten 

van de woning, kan een intens gevoel van onbehaaglijkheid oproepen en risico’s versterken ten aanzien 

van de sociale veiligheid (Gemerden & Staats, 2006).  

Sociaal contact heeft een sterk verband met de beleving van sociale veiligheid. Het gaat hierbij over de 

vormen van sociale controle (Gemerden & Staats, 2006). Goede sociale contacten in de woonomgeving en 

met buren, zorgen voor een gevoel van ondersteuning wanneer dat nodig is en dat versterkt het gevoel 

van sociale veiligheid. 

Voldoende juist afgestemde voorzieningen in de woonomgeving zorgen ervoor dat bewoners zich minder 

hulpeloos en kwetsbaar gaan voelen. Een toenemend gevoel van hulpeloosheid en kwetsbaarheid is van 

invloed op de sociale veiligheid (Gemerden & Staats, 2006). Mensen die zich veilig voelen in hun 

woonomgeving, zijn minder (sociaal) kwetsbaar dan mensen die zich onveilig voelen. Dit veilig gevoel, 

helpt ouderen bij hun gezondheid en dat resulteert in een kleinere kans op (sociaal) kwetsbaar te worden 

(SCP, 2011). 

Psychologisch eigendom speelt ten aanzien van sociale veiligheid een bijzondere rol. Door de afbakening 

van de woonomgeving tot kleinere woongebieden, wordt er een gevoel van ‘dit is van ons’ versterkt. 

Hierdoor ervaren mensen hun eigen woonomgeving veiliger dan andere woonomgevingen (Gemerden & 

Staats, 2006). 
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Naast eenzaamheid, kampen ouderen met een gevoel van onveiligheid binnen in de woning en in de 

woonomgeving. Ongeveer 55 procent van de ouderen voelen zich veilig in hun woonomgeving en 22 

procent voelt zich onveilig in hun woonomgeving (SCP, 2011). Uit onderzoek blijkt, dat 92 procent van de 

vrouwen en 71 procent van de mannen in de avond niet de deur open durft te doen en veel van hen 

durven bijna de deur niet uit (Nationaal Ouderenfonds, 2013).  

Stedelijke dichtheid 

Stedelijke dichtheid van een gebied staat voor het aantal geregistreerde adressen binnen een straal van 

een vierkante kilometer (CBS, 2004). Het CBS hanteert hiervoor een vijfpuntschaal, namelijk zeer sterk 

verstedelijkt, sterk verstedelijkt, middelmatig verstedelijkt, weinig verstedelijkt en niet verstedelijkt. 

Mensen die in een stad wonen met een zeer sterke stedelijke dichtheid, leven eenzamer, dan mensen in 

een dorp (Scharf & de Jong Gierveld, 2008). Mensen die in een minder verstedelijkte woongemeente 

wonen, hebben meer wekelijkse contacten met familieleden dan mensen die in een verstedelijkte 

woongemeente wonen (CBS, 2010). In een landelijke woonomgeving is er meer contact met buren (CBS, 

2010).  

Openbaar vervoer 

Uit onderzoek van Bakker et al., (2009) blijkt dat openbaar vervoer verhoudingsgewijs geen grote rol in 

de mobiliteit van ouderen speelt, vergeleken met de mobiliteit van de totale bevolking. Tevens blijkt uit 

dit onderzoek, dat naarmate mensen ouder worden, de mobiliteit een groot deel wordt verschoven van 

‘fietsen’ naar ‘te voet’ en van ‘auto besturen’ naar ‘meerijden’. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het 

belang van taxi’s, deeltaxi’s en gehandicaptenvoertuigen toe. Bovendien geeft dit onderzoek weer dat de 

leeftijdsgroep 75-plussers twee keer zoveel gebruik maken van taxi’s, deeltaxi’s en 

gehandicaptenvoertuigen als met het openbaar vervoer in totaal. Ook stellen Bakker et al., (2009) vast dat 

de 65-plussers weinig gebruik maken van de trein, bus, tram en metro. Gekeken naar de stedelijke 

dichtheid van de woonomgeving, valt op dat ouderen die op het platteland wonen, langer een auto blijven 

besturen en nog minder gebruik maken van het open voervoer. Dit komt volgens het onderzoek van 

Bakker et al., (2009) omdat autorijden voor ouderen op het platteland eenvoudiger is dan in een sterk 

verstedelijkte woonomgeving en omdat er minder aanbod van openbaar vervoer is (Bakker et al., 2009). 

In het onderzoek van Bakker et al., (2009) wordt voorspeld dat door het toenemend aantal ouderen, het 

aandeel ouderen in totale reizigersaantallen gaat groeien. Tevens wordt in dit onderzoek vastgesteld, dat 

ouderen in het openbaar vervoer weinig ritten per persoon maken, en dat het maar een beperkte invloed 

gaat hebben op de reizigersaantallen in het openbaar vervoer. Tot slot stellen Bakker et al., (2009) vast dat 

er door de groeiende groep ouderen, een sterk effect wordt verwacht bij het gebruik van de taxi, deeltaxi 

en gehandicaptenvoertuigen (Bakker et al., 2009). 
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2.6 Persoons- en huishoudenskenmerken van zelfstandig wonende ouderen 

Geslacht en leeftijd 

Met de bevolkingsgroei verandert ook de leeftijdsverdeling van de bevolking sterk en neemt de 

vergrijzing in Nederland sterk toe (PBL, 2013). Het aantal 65-plussers stijgt fors vanwege de geboortegolf 

na de Tweede Wereldoorlog. Deze stijging van 65-plussers wordt ook versterkt door de steeds hoger 

wordende levensverwachting. Bij de geboorte in 2006 is de gemiddelde levensverwachting 81,9 jaar voor 

vrouwen en 77,6 jaar voor mannen (CBS, 2010).  

Huishoudenssamenstelling 

De Nederlandse bevolking blijft volgens de prognose tot 2040 gestaag doorgroeien. Als gevolg van de 

individualisering van de samenleving, neemt het aandeel eenpersoonshuishoudens toe. Het aantal 

huishoudens zal sneller stijgen dan de bevolking. Er is sprake van een sterke huishoudensverdunning 

(PBL, 2013).  

De gemeente Amsterdam heeft de huishoudenssamenstelling bestudeerd binnen hun gemeente. Hieruit 

blijkt dat van de 75-plussers 54 procent alleen woont, 33 procent samen woont met een partner en zeven 

procent in een verzorgingstehuis of verpleeghuis woont. Dit geeft een beeld van het grote aantal 

individuele huishoudens, wat een landelijk groeiende trend is. Veel mensen hebben hun wooncarrière 

alleenstaand doorgebracht en wonen ook alleen als ze ouder worden (Gemeente Amsterdam, 2014). 

Kinderen 

Relaties tussen ouders en hun volwassen kinderen zijn vaak beter naarmate de kinderen zelf ouder 

worden (Penninx, 2005). Ouderen ervaren het grootouderschap in veel gevallen als positief. Er ontstaat 

voor de ouderen een nieuwe sociale rol in de familie en dat zorgt er voor dat er een toenemende band 

met de eigen volwassen kinderen ontstaat. (Penninx, 2005). Ouderen die geen kinderen hebben, of wel 

kinderen hebben, maar er geen contact mee hebben, hechten veel waarde aan sociale contacten met 

eventuele andere familieleden, zoals broers en zussen. Ouderen die nooit kinderen hebben gekregen 

kunnen daar ook geen beroep op doen, naarmate ze ouder worden. Familierelaties, waar kinderen ook 

toebehoren, zijn voor ouderen belangrijk voor zorg en steun, daar waar vriendschapsrelaties voor 

ouderen vooral belangrijk zijn voor vertrouwelijk contact, plezierige sociale communicatie over en weer 

en een gevoel van sociale integratie (Penninx, 2005).  

Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau is op landelijk niveau sterk toegenomen. In 2006 heeft 35 procent van de mensen 

tussen de 25 en 45 een voltooide HBO of universitaire studie afgerond. Ouderen hebben nog steeds een 

opleidingsachterstand op de jongere generatie (NIZW, 2002). Het opleidingsniveau van oudere mannen, 

loopt minder achter op de jongere generatie, dan die van oudere vrouwen. In 2002 had 20 procent van de 

mannen alleen basisonderwijs gevolgd en vrouwen 40 procent. Dit is een goede verbetering ten aanzien 

van de jaren zeventig, toen 60 tot 70 procent van de ouderen alleen basisonderwijs had gevold.  
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Het hogere opleidingsniveau zal bijdragen aan een betere gezondheid, leefsituatie en zelfstandigheid van 

de ouderen van nu en in de toekomst (NIWZ, 2002). Ouderen met een hoger opleidingsniveau, 

participeren beter in de samenleving. Dat komt ten goede voor hun sociale contacten en vermindert de 

kans op eenzaamheid en sociaal isolement (Boluijt et al., 2012). In 2025 zal het aandeel 75-plussers, dat 

een HAVO, HBO of universitair opleidingsniveau zijn gestegen tot ongeveer 50 procent. Dit is een forse 

stijging ten aanzien van het begin van de 21e eeuw, toen dat aandeel op ongeveer 25 procent lag (VROM, 

2010). 

Inkomen 

Het gemiddelde inkomen van ouderen is tussen 2001 en 2009 sneller gestegen dan het inkomen van 65-

minners (CBS, 2010). Volgens het CBS is het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van 65 – 69 jarigen 

in deze periode zelfs met 37 procent toegenomen, tegenover 29 procent van alle 65-plussers. Reden 

hiervoor is de rijping van de pensioenfondsen (CBS, 2010). Het inkomen van 65-plussers bestaat 

voornamelijk uit AOW en aanvullend pensioen.  

Ook wanneer er geen pensioenhervormingen plaatsvinden, verandert de inkomensverdeling van 

ouderen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er is een trend 

waarneembaar van een toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Hierdoor ontvangen in de toekomst 

steeds meer huishoudens twee pensioeninkomens voor zowel de man als de vrouw, in plaats van één 

pensioenuitkering van de kostwinnaar (Knoef et al., 2012).  

Door het aantal echtscheidingen en de convergerende levensverwachting van mannen en vrouwen, zal in 

de toekomst het aantal weduwen afnemen (Knoef et al., 2012). Ook versnelde hervormingen van het 

pensioenstelsel als gevolg van de financiële crisis, moet ervoor zorgen dat op een duurzame manier een 

adequaat inkomen kan leveren aan een groeiend aantal gepensioneerden in Nederland (Knoef et al., 

2012).  

Gezondheid 

Uit het onderzoek van Savikko et al., (2005) blijkt dat de mate van eenzaamheid en sociaal isolement 

samenhangen met de gezondheidssituatie van het individu (Savikko et al., 2005). Het hebben van 

voldoende en kwalitatief goede sociale relaties blijkt een gunstig effect te hebben op de lichamelijke en 

geestelijke gezondheid (Penninx, 2005).  

Mensen die een mate van eenzaamheid ervaren hebben vaker last van een verminderd zelfrespect, een 

pessimistisch toekomstperspectief, depressieve klachten en angststoornissen, dan mensen die geen mate 

van eenzaamheid ervaren (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009). Daarnaast hebben mensen die een 

mate van eenzaamheid ervaren vaker hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen en slaapproblemen 

dan mensen die geen mate van eenzaamheid ervaren (Fokkema & Van Tilburg, 2006).  

Ongetrouwde mensen overlijden gemiddeld eerder dan getrouwde mensen en mensen die gescheiden 

zijn hebben gemiddeld het hoogste overlijdensrisico. Het overlijdensrisico neemt ook af bij mensen die 

kinderen hebben en bij mensen die een groot sociaal netwerk hebben met veel sociale contacten. 
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Mensen met een goed sociaal netwerk geven meer steun, maar ontvangen ook meer steun wanneer zei 

dat nodig hebben. Het krijgen en geven van steun hebben een positief effect op de gezondheid. Ook het 

sociaal actief zijn met activiteiten in de samenleving draagt positief bij aan de gezondheid en een langere 

levensduur (Penninx, 2005).  

Zelfredzaamheid 

De ouderen van nu en in de toekomst willen de eigen regie over het leven houden en zelfredzaam zijn 

(Doekhi et al., 2014). Onder zelfredzaamheid wordt de houding ten aanzien van de mate waarop iemand 

greep wenst te houden op gebeurtenissen en situaties in zijn of haar leven verstaan (Galenkamp et al., 

2012). Uit het onderzoek van Doekhi et al., (2014) blijkt dat bijna de helft van de ouderen belang hecht aan 

een mate van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid kent vier factoren die een rol spelen bij bet belang van 

zelfredzaamheid die ouderen ervaren (Doekhi et al., 2014). 

Ten eerste zijn zorgbehoefte en zorggebruik van invloed op de zelfredzaamheid van ouderen. Ouderen 

die zorgbehoevender zijn, ervaren een mindere mate van zelfredzaamheid (Galenkamp et al., 2012). 

Ouderen met lichte cognitieve problemen of depressieve symptomen vinden zelfredzaamheid belangrijk, 

maar zijn met hun gezondheidssituatie niet altijd zelfredzaam. Naarmate de gezondheidsproblemen erger 

worden, neemt de zelfredzaamheid af. De mate van zelfredzaamheid blijkt samen te hangen met de 

hoeveelheid zorgverbruik (Doekhi et al., 2014). 

Ten twee is de etnische afkomst belangrijk voor de mate van eigen regie en zelfredzaamheid. Bij sommige 

mensen van allochtone afkomst gaat het niet om het individuele behoud van regie en zelfredzaamheid, 

maar meer om het collectieve behoud van regie en zelfredzaamheid binnen de familie (Doekhi et al., 

2014).  

Ten derde zijn kennis, motivatie en zelfvertrouwen belangrijk voor de mate van eigen regie en 

zelfredzaamheid. Bijna de helft van alle Nederlanders beschikt over te weinig kennis, motivatie en 

zelfvertrouwen bij het omgaan met ziekte en zorg (Doekhi et al., 2014).  

Ten vierde hangen persoonlijke en situationele kenmerken ook samen met de mate van eigen regie en 

zelfredzaamheid. Ouderen die alleen wonen, een grote zorgbehoefte hebben of een beperkt sociaal 

netwerk hebben, hebben een mate van zelfredzaamheid bij mantelzorgers of professionele hulpverleners 

liggen. Ook plotselinge gebeurtenissen met bijvoorbeeld betrekking tot gezondheid, mobiliteit of het 

verlies van de partner of een ander dierbare persoon, kan leiden tot een verminderde zelfredzaamheid 

(Doekhi et al., 2014).  

Een positieve ervaring van de zelfredzaamheid is voor zelfstandig wonende ouderen dan ook erg 

belangrijk. Een positieve ervaring van de zelfredzaamheid stelt de zelfstandig wonende ouderen meer in 

staat om in hun vertrouwde woonomgeving sociale contacten en sociale netwerken in stand te houden.  

Mobiliteit 

Door de technische ontwikkelingen is het makkelijker om grote afstanden te reizen (Rosenbaum, 2006;  

Van den Berg et al., 2010; Van den Berg et al., 2013). Mobiliteit speelt een belangrijke rol bij sociale 
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relaties (Kemperman & Timmermans, 2011). De studie van Kemperman en Timmermans (2011), laat zien 

dat 15 procent van de reizen te maken heeft met sociale contacten. De mobiliteit van ouderen tot 75 jaar is 

stabiel, maar ouderen boven de 75, hebben een afnemende mobiliteit. Ouderen van 85 jaar en ouder, 

hebben een afnemend aantal sociale relaties (CBS, 2012). Vanwege de afnemende mobiliteit naarmate 

mensen ouderen worden, is het van belang dat ouderen de voorzieningen in de buurt hebben van hun 

woning, om sociale contacten in stand te houden.  

Sociale- en maatschappelijke participatie 

Sociale- en maatschappelijke participatie is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘’het ten 

volle benutten van de mogelijkheden en talenten voor het eigen welbevinden, voor dat van familie, 

vrienden en voor de lokale samenleving’’.  

Sociale- en maatschappelijke participatie hangt samen met vele factoren. Opleiding en inkomen, leeftijd, 

geslacht en de burgerlijke staat is van invloed op het sociaal- en maatschappelijk participeren in de 

samenleving (Boluijt et al., 2012). Sociaal actieve ouderen zijn vaak hoogopgeleid en hebben een hoog 

inkomen uit een meerpersoonshuishouden (Boluijt et al., 2012). De ouderen van nu zijn welvarender en 

hebben een betere gezondheid dan oudere generaties (Scharf & de Jong Gierveld, 2008; Pino et al., 2014).  

Er zijn verschillen waarneembaar tussen mannen en vrouwen als het gaat om sociale participatie. 

Vrouwen zijn meer gericht op het contact zelf en gaan veelal bij elkaar op bezoek, terwijl mannen zich 

meer en meer richten op activiteiten zelf. De sociale participatie neemt af, wanneer de leeftijd vordert. 

Ouderen gaan zelf minder op bezoek wanneer ze ouder worden, maar het aantal bezoeken dat ze krijgen, 

neemt volgens de ouderenmonitor 2010 niet af. Gehuwden doen vaker vrijwilligerswerk dan 

alleenstaanden en alleenstaande ouderen zijn actiever in het onderhouden van sociale relaties (Boluijt et 

al., 2012). 

Sociale- en maatschappelijke participatie hangt ook samen met de lichamelijke en psychische 

gezondheid. Ouderen met lichamelijke beperkingen en ziekten, participeren minder in de samenleving. 

Ouderen die sociaal- en maatschappelijk participeren, ervaren hun gezondheid als positief. Sociale 

activiteiten zijn voor ouderen zeer belangrijk (Naaldenberg et al., 2009).  

De sociale omgeving is ook van invloed op het sociaal- en maatschappelijk participeren van ouderen. 

Ouderen die steun ontvangen van mantelzorgers en vrijwilligers, participeren beter in de samenleving. 

Dit komt omdat ze meer sociale contacten hebben in de buurt en de kans is klein om eenzaam te worden.  

Uit onderzoek van Boluijt et al., (2012) blijkt dat ouderen, die deelnemen aan sociale buurtactiviteiten, 

gezonder zijn en een hogere mate van welbevinden hebben dan ouderen die sociaal minder actief zijn. 

Buurtactiviteiten die er op gericht  zijn om  sociale contacten te hebben, maken het sociaal netwerk voor 

ouderen groter (Naaldenberg et al., 2009). Zo voorkomt men eenzaamheid, sociaal isolement en een 

buitengesloten gevoel in de samenleving. Hierdoor hebben ouderen minder kans op fysieke 

beperkingen, omdat het ouderen gezonder maakt (Hoeymans et al., 2005). 
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Wanneer ouderen in een veilige omgeving wonen, met de juiste en voldoende voorzieningen en 

openbaar vervoer, participeren ouderen meer (Boluijt et al., 2012). Dit komt, omdat een veilige omgeving 

uitnodigt tot activiteiten en deelname in de samenleving. Voldoende openbaar vervoer is voor ouderen 

belangrijk, om zich goed in de buurt te verplaatsen naar verderop gelegen voorzieningen. Wanneer ook 

familie en kennissen in de nabije omgeving wonen, is het voor ouderen makkelijker om het contact te 

onderhouden (de Rijk & Van den Heiligenberg, 2009).  

De overheid stimuleert het verlenen van meer mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorgsector (CBS, 

2010). Dit zal zorgen voor een meer betrokken samenleving en sociale contacten voor ouderen. Dit moet 

de professionele zorg deels ontlasten. Een goede samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg 

is hierbij van belang (Doekhi et al., 2014). In 2007 verleende één op de zeven volwassenen in Nederland 

mantelzorg. Hieraan besteden meer dan de helft van deze mantelzorgen maximaal drie uur per week. 

Ruim een kwart van deze mantelzorgers, zegt meer dan acht uur mantelzorg per week te verlenen. 

Mantelzorgen bieden verschillende vormen van hulp. Mantelzorgers helpen met koken, boodschappen 

doen, schoonmaken, administratieve werkzaamheden, lichamelijke verzorging en allerlei soorten 

huishoudelijke hulp. Mantelzorg wordt het meest aangeboden aan niet inwonende familieleden (CBS, 

2010). Mantelzorg komt echter steeds meer onder druk te staan, naarmate de zorgverlening toeneemt en 

de mantelzorger bijvoorbeeld een drukke baan heeft en daarnaast andere sociale verplichtingen heeft.  

Vrouwen geven meer huishoudelijke hulp dan mannen. Mannen helpen bij het verlenen van mantelzorg 

meer hulp bij administratieve werkzaamheden. De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 75 

jaar. In deze leeftijdscategorie verleent 20 procent mantelzorg. Mantelzorg gericht op zorgverlening, 

wordt het meest verleend door 65-plussers. Van de 65-plussers verleent 29 procent meer dan 8 uur per 

week mantelzorg. Leeftijd speelt een belangrijke rol bij het type mantelzorg dat wordt verleend, 

aangezien jongere mantelzorgers nagenoeg geen zorgverlening geven. Jonge mantelzorgers verlenen 

meestal alleen maar hulp bij huishoudelijke werkzaamheden (CBS, 2010).  

Het verlenen van vrijwilligerswerk neemt toe, naarmate mensen ouder worden. Onder de 65 tot 75 jarigen 

verleent 30 procent vrijwilligerswerk, het grootste percentage naar leeftijdscategorie (CBS, 2010).  

Ook het opleidingsniveau van mensen heeft invloed op het verlenen van mantelzorg. Hoogopgeleiden 

verlenen minder mantelzorg dan laagopgeleiden. Ongeveer 20 procent van de hoogopgeleiden verleent 

meer dan acht uur per week aan mantelzorg, terwijl dit bij laagopgeleiden rond het 30 procent ligt. 

Hoogopgeleiden verlenen vaker hulp bij administratieve werkzaamheden en helpen minder bij 

huishoudelijke hulp (CBS, 2010). 
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Ingrijpende gebeurtenissen 

Sociale contacten zijn van belang om ingrijpende levensgebeurtenissen te verwerken (de Rijk & Van den 

Heiligenberg, 2009; DSP, 2011). Steun ontvangen van dierbaren kan helpen, om een ingrijpende 

gebeurtenis en stressvolle momenten beter te verwerken (Cohen & Wills, 1985; CBS, 2014). Ouderen 

hebben baat bij een sterk sociaal netwerk, waardoor ze een hoger welzijn ervaren (Pinquart & Sörensen, 

2000).  

Onder ingrijpende gebeurtenissen verstaat men een scheiding in het huishouden, een scheiding in de 

familie, een partner die is overleden, een handicap of langdurige aandoening, een partner met een 

handicap of een langdurige aandoening, tijdelijke of structurele financiële tegenslag, contact met een 

kind of ander familielid verliezen, een zwaar ongeluk meemaken, zorgbehoevender worden, een snel 

achteruitgaande mobiliteit of een snel achteruitgaande gezondheid. Zoals eerder in paragraaf 2.3.1 is 

gesteld, leiden deze ingrijpende gebeurtenissen er mogelijk toe, dat men minder zelfvertrouwen krijgt of 

men geen behoefte heeft aan contact met andere mensen. 

2.7 ICT, social media en domotica  

2.7.1 ICT en social media ouderen 

ICT en ouderen 

Ouderen hebben de meeste achterstand in de informatiesamenleving (NIZW, 2002). Ouderen hebben het 

meeste moeite met de digitalisering van de samenleving of ondervinden er nog steeds hinder van. Dit 

hindert ouderen, omdat vele dagelijkse zaken geregeld moet worden via het internet (SCP, 2002). 

De digitalisering van de samenleving zorgt ook voor kansen en maakt het mogelijk voor ouderen, om 

langer zelfstandig te blijven wonen. Ouderen kunnen door het gebruikt van een computer, internet, tablet, 

(vaste)telefoon of smartphone sociale contacten leggen met zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, 

familie, vrienden en kennissen, zonder de woning te hoeven verlaten (SCP, 2002). 

De 65-plussers zijn minder vaak in het bezit van een computer dan jongeren. Ouderen met een hoog 

opleidingsniveau of een hoog inkomen, bezitten vaker een computer. Het bezit van een computer wil nog 

niet zeggen, dat men deze ook daadwerkelijk gebruikt. Ongeveer 42 procent van de mensen tussen de 65 

en 75 jaar, die een computer heeft, gebruikt deze zelden of helemaal nooit. Hier liggen kansen voor de 

samenleving, om het computergebruik te stimuleren (SCP, 2002). Zo onderhouden ouderen mogelijk 

meer sociale contacten.  

De nieuwe generatie ouderen van nu en in de toekomst, gaan echter meer en meer over op digitale 

informatie- en communicatiesystemen. Dit heeft vooral de laatste jaren een toevlucht genomen, door 

onder andere de tablets, smartphone en laptop. Meer dan de helft van de 65-plussers is op zes of meer 

digitale nieuwsbrieven ingeschreven en bijna de helft van de 65-plussers heeft een smartphone en 96 

procent hiervan heeft ermee toegang tot het internet. Van de 65-plussers heeft 60 procent een tablet en 82 

procent van de 65-plusser vind e-mailen het belangrijkste digitale communicatiemiddel (Van den 

Boogaard, 2014).  
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Dit betekent dat de nieuwe generatie ouderen bekender worden met het onderhouden van digitale 

sociale contacten. Wanneer ouderen te maken krijgen met een verminderde gezondheid en een 

afnemende mobiliteit, zijn digitale communicatiesystemen een goede oplossing om sociale contacten te 

onderhouden.  

Social media en ouderen 

Indien ouderen waarde hechten aan technologie, betreffen dit vooral technologieën die het leven 

makkelijker maken (Chen & Chan, 2011). Social media dient er voor om sociale netwerken uit te breiden 

en te versterken (McKenna et al., 2002). Social media is voor ouderen dus de perfecte oplossing om 

vereenzaming tegen te gaan en sociale uitsluiting beperken (Gibson et al., 2010). Zorgen om privacy en 

het gebrek aan vertrouwen in de online wereld, zijn de hoofdredenen voor het beperkte social media 

gebruik onder ouderen (Gibson et al., 2010). De onbekendheid van social media zorgt voor ouderen dat 

ze het nut niet inzien van het gebruik van social media (Gibson et al., 2010). Wanneer ouderen gebruik 

maken van social media, is dit vooral om het leven van kinderen en kleinkinderen te volgen (Erickson, 

2011).  

Het gebruik van social media heeft voor ouderen in psychologisch perspectief diverse voordelen, 

namelijk: het vergemakkelijken van sociale communicatie en meer leermogelijkheden thuis. Uit 

onderzoek blijkt dat communicatie door social media wordt vergemakkelijkt doordat men handelt in een 

schriftelijke vorm (Pfeil et al., 2004). Hierdoor nemen ouderen mogelijk meer tijd om na te denken wat ze 

willen schrijven. Social media geeft ouderen kans op meer vermaak en leermogelijkheden in en 

buitenshuis. Social media zorgen ook voor mentale stimulatie en uitdagingen, aangezien ouderen nieuwe 

vaardigheden aangeleerd krijgen (Slegers et al., 2008).  

2.7.2 Domotica voor zelfstandig wonende ouderen 

Door het scheiden van wonen en zorgverlening, wordt het zelfstandig wonen gestimuleerd en wonen 

ouderen in hun vertrouwde omgeving (Schildkamp, 2014; ING, 2013; Kester, 2005). Dit vraagt slimme 

manieren om het zelfstandig wonen voor ouderen veilig te maken (Evers et al., 2013). De wereld van 

zorgverlening en de woning met technologische hulpmiddelen ontmoeten elkaar. Dit wordt domotica 

genoemd. Hieronder wordt verstaan ‘het geautomatiseerd wonen’(Lahuis et al., 2013).  

Jaarlijks zijn er ongeveer 155.000 65-plussers, die bij een ongeval in de huiselijke kring opgenomen 

worden bij de EHBO of in een ziekenhuis. Van de 1.600 mensen, die per jaar in een woning overlijden 

door een ongeval, is maar liefst 79 procent ouder dan 65 jaar. Dit komt omdat de woning niet altijd 

geschikt is om langdurig zelfstandig te wonen. Dit kan komen omdat de woning niet is aangepast aan de 

beperkingen van ouderen en er niet altijd voldoende financiering is voor domotica. Domotica is een 

complex traject en voor veel zorgorganisaties en woningcorporaties nieuw (Evers et al., 2013). Er zijn veel 

vragen over de kosten en vergoedingen van domotica voor ouderen.  

Door het juist toepassen van domotica, kan bepaalde zorgvraag voor ouderen bij het zelfstandig thuis 

wonen worden uitgesteld (Sanders, 2012). Domotica kan ouderen bij het zelfstandig wonen op diverse 

aspecten ondersteunen. Domotica is er op gericht, ouderen veilig zelfstandig te laten wonen (Sanders, 
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2012; Evers et al., 2013). Domotica kan er voor zorgen dat de zorg efficiënter wordt georganiseerd, door 

bijvoorbeeld audiovisuele communicatie een meetapparatuur in huis (Dijkstra, 2013). Domotica zorgt er 

voor dat ouderen comfortabel zelfstandig wonen, omdat de toepassingen in de woning comfort verhogend 

zijn (Oosterbos, 2014). 

Onbekendheid domotica bij ouderen 

Uit onderzoek van de gemeente Zwolle van april 2013, blijkt dat ongeveer een derde van de ouderen wel 

eens van elektronische hulpmiddelen of domotica hebben gehoord. Het merendeel van ouderen heeft 

nog nooit gehoord van thuistechnologie, terwijl ouderen dit thuis onbewust wel gebruiken, zoals 

automatische verlichting, videofoon of personenalarmering (Lahuis et al., 2013). 

Domotica en het bevorderen van sociale contacten voor ouderen 

De belangrijkste redenen voor ouderen om domotica aan te schaffen zijn: zelfredzaamheid, comfort, 

veiligheid en sociale contacten. Er zijn diverse domoticafuncties, die in woningen toegepast worden. De 

verkrijgbare domoticafuncties zijn door Vilans ingedeeld in vijf functiegroepen. Functiegroep één is 

gericht op veiligheid en functiegroep twee is gericht op videocommunicatie en sociale participatie. 

Functiegroepen drie, vier en vijf zijn een uitbreiding van de domoticafuncties bij ziekte of beperkingen, 

waarbij functiegroep vijf zich richt op de ernstigste ziekten of beperkingen, zoals dementie of Parkinson. 

Functiegroep één en twee bevatten domoticafuncties voor een brede doelgroep ouderen, die nog weinig 

tot niet zorgbehoevend zijn (Evers et al., 2013). 

Voor het zelfstandig wonen van ouderen, zijn functiegroepen één, twee en drie van toepassing als het gaat 

om het bevorderen van sociale contacten. Deze domotica stimuleert het veilig zelfstandig wonen en dat 

bevordert indirect de sociale contacten. Er zijn tevens diverse beeldbelsystemen op de markt, waarmee 

ouderen de mogelijkheid krijgen om vanuit huis te communiceren met de buitenwereld. Zo krijgen 

ouderen de mogelijkheid om met andere zorgbehoevende ouderen, familie, kennissen of 

(thuis)zorginstellingen op afstand communiceren.  

2.8 Conclusie  

In dit hoofdstuk zijn de sociale contacten van ouderen besproken. Hierbij is gesproken over het belang 

van de sociale contacten en wat de kenmerken van de sociale contacten zijn. Daarnaast zijn 

netwerkgrootte, eenzaamheid en sociaal isolement besproken. Verder onderzoek is van belang om de 

effecten van de persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, 

social media en domotica op de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen te begrijpen.  

Uit de bestaande literatuur blijkt dat sociale contacten in de toekomst steeds belangrijker worden voor 

ouderen, omdat de ouderen in de toekomst steeds minder steun krijgen vanuit de overheid. Ouderen 

hebben de behoefte om langer zelfstandig te blijven wonen. De ouderen van nu en in de toekomst zijn 

vitaler, zelfredzaam, welvarender en actiever dan ouderen van de vorige generaties. Wel wordt er een 

hoge mate van eenzaamheid en sociaal isolement ervaren onder zelfstandig wonende ouderen.  
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Het aantal ouderen in verzorgingstehuizen neemt al jaren af. Ongeveer een half miljoen ouderen wonen 

zelfstandig.  

De meest gebruikte literatuur in dit onderzoek dateert van jaren geleden. Er kan worden gesteld dat 

onderzoek naar sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen na de veranderende wet- en 

regelgeving die per 1 januari 2015 is ingegaan, nog zeer beperkt is. De gevolgen die deze veranderende 

wet- en regelgeving met zich meebrengt voor de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen zijn 

dan ook nog niet duidelijk. 

Op basis van de bestudeerde literatuur, kan worden gesteld dat persoons- en huishoudenskenmerken, 

woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica waarschijnlijk een relatie 

hebben op de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen.  

Om inzicht te krijgen in de waarschijnlijke relaties tussen persoons- en huishoudenskenmerken, 

woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica, is het van belang dat alle 

beschreven variabelen worden meegenomen in het onderzoek.  

In de voorgaande paragrafen, zijn alle variabelen van figuur 2.1 besproken. Figuur 2.1 geeft het 

uitgebreide conceptueel model met de bijhorende aspecten weer die waarschijnlijk een relatie hebben 

op de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen 
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Persoons- en huishoudenskenmerken van 

zelfstandig wonende ouderen  

� Leeftijd 

� Geslacht 

� Huishoudenssamenstelling 

� Kinderen 

� Opleidingsniveau 

� Inkomen  

� Gezondheid 

� Zelfredzaamheid 

� Mobiliteit 

� Sociale- en maatschappelijke 

participatie (verlenen en ontvangen van 

mantelzorg en vrijwilligerswerk) 

� Ingrijpende gebeurtenissen 

 

De woningkenmerken van zelfstandig wonende 

ouderen  

� Woningtype 

� Koop- of huurwoning 

� Plaatsgebondenheid  

� Woningtevredenheid 

� Verhuisgeneigdheid 

 

Sociale contacten van zelfstandig wonende 

ouderen  

� Eenzaamheid en sociaal isolement 

� Sociale tevredenheid 

� Netwerkgrootte 

� Belang sociale contacten 

 

Omgevingskenmerken van de woning van 

zelfstandig wonende ouderen 

� Belang en tevredenheid voorzieningen  

� Tevredenheid woonomgeving 

� Sociale cohesie 

� Sociale veiligheid 

� Stedelijke dichtheid  

� Openbaar vervoer 

 

Het bezit en gebruik van ICT, social media en 

domotica door zelfstandig wonende ouderen 

� ICT 

� Social media  

� Domoticafuncties die zelfstandig wonen 

voor ouderen veiliger maken en sociale 

contacten bevorderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Conceptueel model theoretisch kader 
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3 Het meetinstrument 

 

3.1 Inleiding  

Om de analyses minder complex te maken zijn er meerdere meetinstrumenten ontwikkeld. Dit hoofdstuk 

gaat in op het omzetten van theoretische kaders uit hoofdstuk twee, naar een meetbare vorm. De 

meetinstrumenten die zijn ontwikkeld komen in dit hoofdstuk aan de orde. Deze meetbare vorm vormt het 

vragenboekje voor de respondenten. 

In paragraaf 3.2 wordt aandacht besteed aan het conceptueel model. Om het vragenboekje op te stellen, 

wordt het conceptueel model uit hoofdstuk twee als uitgangspunt gebruikt als rode draad door de vragen. 

In paragraaf 3.3 tot en met paragraaf 3.7 worden persoons- en huishoudenskenmerken, 

woningkenmerken, omgevingskenmerken, het gebruik van ICT en social media, het gebruik van 

domotica, sociale tevredenheid, belang sociale contacten, ingrijpende gebeurtenissen, eenzaamheid en 

social isolement en netwerkgrootte aan de orde gesteld. Er wordt besproken hoe deze aspecten om te 

zetten zijn naar een meetbare vorm, zodat deze aspecten omgezet worden naar specifieke vragen voor het 

vragenboekje. In paragraaf 3.8 wordt het vragenboekje nader besproken. Tot slot volgt in paragraaf 3.9 

de conclusie van het hoofdstuk. 

3.2 Conceptueel model 

Het conceptueel model dat in hoofdstuk twee is weergegeven in figuur 2.2, dient als uitgangspunt voor het 

onderzoek. Voor dit uitgebreide conceptueel model, ligt het conceptueel model uit hoofdstuk één in 

figuur 1.1 ten grondslag. Dat conceptueel model is uitgebreid met de belangrijkste topics uit de 

literatuurstudie die zijn behandeld in hoofdstuk twee.  

In het conceptueel model zijn de vier afhankelijke variabelen weergegeven die iets vertellen over de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen. Deze vier afhankelijke variabelen waar het 

onderzoek nader op in zal gaan zijn eenzaamheid en sociaal isolement, sociale tevredenheid, 

netwerkgrootte en het belang van sociale contacten.  

Er zijn vier categorieën met onafhankelijke variabelen die effect hebben op de afhankelijke variabelen 

van de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen. De vier categorieën zijn persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken en het gebruik van ICT, social media 

en domotica door zelfstandig wonende ouderen. De vier onafhankelijke variabelen bevatten de 

belangrijkste aspecten die effect hebben op de vier afhankelijke variabelen die iets vertellen over de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen. Deze belangrijkste aspecten zijn terug te vinden in 

het conceptueel model, in figuur 2.2 van hoofdstuk twee en in het vragenboekje.  
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3.3 Persoons- en huishoudenskenmerken van zelfstandig wonende ouderen 

Om goede analyses uit te voeren tussen persoons- en huishoudenskenmerken en de sociale contacten van 

zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant, is het van belang voldoende informatie te verzamelen over 

de persoons- en huishoudenskenmerken van de respondenten. Dit zijn de aspecten die zijn genoemd in 

het conceptueel model, die is weergegeven in figuur 2.2 van hoofdstuk twee.  

Zoals uit de literatuurstudie is gebleken, hebben persoons- en huishoudenskenmerken effect op de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen. Op basis van de literatuurstudie in hoofdstuk twee, 

zijn de volgende persoons- en huishoudenskenmerken van belang om te weten te komen van de 

respondenten: leeftijd, geslacht, huishoudenssamenstelling, kinderen, opleiding, inkomen, gezondheid, 

zelfredzaamheid, mobiliteit en sociale -en maatschappelijke participatie.  

Om de data van leeftijd, geslacht, huishoudenssamenstelling, kinderen, opleiding, inkomen en 

gezondheid te verzamelen zijn standaard vragen opgesteld in het vragenboekje. Deze vragen komen 

overeen met andere onderzoeken. Vergelijkbare vragen uit het onderzoek van Hendriks (2009), Perrée 

(2014), Van den Berg (2012) en de Kleijn (2014) zijn gebruikt om de data te verzamelen over leeftijd, 

geslacht, huishoudenssamenstelling, kinderen, opleiding, inkomen en gezondheid. In tabel 3.1 zijn de 

vragen weergegeven die worden gesteld in het vragenboekje met betrekking tot deze vragen over de 

persoons- en huishoudenskenmerken van de respondent.  

Er wordt in het vragenboekje niet gevraagd naar de werksituatie van de respondenten. Er wordt vanuit 

gegaan dat de kans klein is dat de respondenten die deel zullen nemen aan het onderzoek nog actief zijn 

op de arbeidsmarkt. Dit omdat veel respondenten naar verwachting ouder zullen zijn dan de 

pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar en om de vragenlijst zo kort mogelijk te houden, met alleen 

essentiële vragen die voor alle respondenten gelden die mee doen aan het onderzoek.  
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Tabel 3.1: Vragen persoons- en huishoudenskenmerken met bijhorende antwoordmogelijkheden 

Vragen persoons - en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 3: Hoe is uw huishouden samengesteld?

Schaalniveau: alleenstaand (1), (echt)paar (2), anders, namelijk………..(3).

Vragen persoons - en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 4: Heeft u kinderen?

Schaalniveau: nee (sla vraag vijf over) (1), ja, 1 kind (2), ja, 2 kinderen (3), ja, 3 kinderen (4), ja, 4 kinderen of meer (5).

Vragen persoons - en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 5: Indien u kinderen heeft, hoe vaak ziet u uw kinderen?

Schaalniveau: (bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 keer per maand (3), 2 of 3 keer per maand (4), 1 keer per week (5),

 2 tot 5 keer per week (6), (bijna) iedere dag (7).

Vragen persoons - en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 6: Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

Schaalniveau: basisschool, lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, vmbo-b) of geen opleiding (1), 

middelbaar voortgezet onderwijs (MAVO, VMBO-k, VMBO-gl, VMBO-tl) (2),

middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MEAO, MTS) (3),

hoger voortgezet onderwijs (Havo, VWO) (4),

hoger beroepsonderwijs ( HBO, HTS, HEAO) (5),

wetenschappelijk onderwijs (universiteit) (6).

Vragen persoons - en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 7: In welke categorie valt het netto maandinkomen van uw huishouden? (Let op, dit is ook uw uitkering of pensioen)

Schaalniveau: tot €600,- (1), €600,- tot €800,- (2), €800,- tot €1.200,- (3), €1.200,- tot €1.600,- (4), €1.600,- tot €2.000,- (5),

€2.000,- tot €2.400,- (6), €2.400,- tot €3.200,- (7), o €3.200,- of meer (8).

Vragen persoons - en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 8: Hoe ervaart u uw gezondheid?

Schaalniveau: zeer slecht (1), slecht (2), neutraal (3),goed (4), zeer goed (5).  

Zelfredzaamheid 

Uit het onderzoek van Kempen et al., (1993) blijkt dat er in het dagelijkse leven twee categorieën 

activiteiten van belang zijn voor het zelfstandig functioneren van personen. Deze twee categorieën zijn de 

verzorgende activiteiten en de huishoudelijke activiteiten (Kempen et al., 1993). Deze activiteiten worden 

ook wel aangeduid als ‘’Activiteiten Dagelijks Leven’’(ADL) en ‘’Instrumentele of Huishoudelijke 

Activiteiten Dagelijks Leven’’(IADL/HDL) of als ‘’Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen’’(ADL) en 

‘’Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen’’(Kempen et al., 1993). 

Het gaat bij ADL-activiteiten vooral over directe persoonlijke verzorging van het individu. Er is sprake van 

het zichzelf aankleden, wassen en de mate van mobiliteit in de woning. Bij IADL of HDL-activiteiten gaat 

het vooral over het onafhankelijk functioneren van het individu in de directe omgeving, zoals het bereiden 

van maaltijden of boodschappen doen (Kempen et al., 1993).  
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Om de mate van zelfredzaamheid van personen te meten, is de GARS een belangrijk meetinstrument. De 

GARS (Kempen, Doeglas & Suurmeijer, 1993) staat voor De Groningen Activiteiten Restrictie Schaal 

(GARS). Bij het meten van zelfredzaamheid, worden de lichamelijke beperkingen van een persoon 

gemeten (Kempen et al., 1993). De GARS-methode is een unidimensioneel en hiërarchisch instrument 

waarin zowel ADL als IADL/HDL-activiteiten zijn opgenomen (Kempen et al., 1993).  

Er worden in de GARS in totaal achttien vragen gesteld. Bij de GARS kent men meerdere 

antwoordcategorieën, namelijk twee, drie of vier. Het gebruik van vier ordinale antwoordcategorieën 

geeft op verzorgend gebied en huishoudelijk gebied een nauwkeuriger beeld van de mate van 

zelfredzaamheid van de persoon (Kempen et al., 1993). In het vragenboekje wordt dan ook gebruik 

gemaakt van vier ordinale antwoordcategorieën.  

Tabel 3.2 geeft de achttien vragen weer die horen bij de GARS (Kempen et al., 1993). Bij alle achttien 

vragen vult de respondent in of men de activiteiten zelfstandig en zonder moeite kan doen (score 1), of 

men de activiteiten zelfstandig maar met enige moeite kan doen (score 2), of men de activiteiten 

zelfstandig maar met veel moeite kan doen (score 3) of dat men de activiteiten niet zelfstandig kan doen 

(score 4). De somscores op alle achttien vragen samen geven weer in welke mate de respondenten 

problemen ondervinden bij het verrichten van verzorgende activiteiten en huishoudelijke activiteiten. 

Deze scores lopen uiteen van een minimale score van 18 tot een maximale score van 72 (Kempen et al., 

1993). Hierbij geldt de minimale score van 18 als de hoogst mogelijke zelfredzaamheid en de maximale 

score van 72 als de laagste mate van zelfredzaamheid van de respondent.  

Tabel 3.2: Vragen ADL- en IHDL/HDL- items van de GARS 

ADL- en IHDL/HDL-items van de GARS

ADL: IHDL/HDL:

1 aan- en uitkleden 12 ontbijt / lunch klaarmaken

2 in en uit bed komen 13 warme maaltijd klaarmaken

3 overiend komen vanuit een stoel 14 het opmaken / verschonen van de bedden

4 gezicht / handen wassen 15 boodschappen doen

5 eten en/of drinken 16 wassen / strijken

6 zich volledig wassen en afdrogen 17 ''licht'' huishoudelijk werk (stof afnemen, e.d.)

7 gebruik maken van het toilet 18 ''zwaar'' huishoudelijk werk (dweilen, ramen zemen, stofzuigen e.d.)

8 zich binnenshuis verplaatsen

9 de trap op- en afgaan

10 buitenshuis lopen

11 verzorgen van voeten en teennagels  

Tabel 3.3 geeft de vraagstelling weer om de zelfredzaamheid van de zelfstandig wonende ouderen in 

West-Brabant te meten. In het vragenboekje is deze vraag opgesteld als vraag negen.  
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Tabel 3.3: Vraag persoons- en huishoudenskenmerken met bijhorende antwoordmogelijkheid  

Vragen persoons- en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 9: De volgende vragen in onderstaande tabel, gaan erover of u op dit moment een aantal werkzaamheden, die regelmatig gedaan 

moeten worden, zelfstandig kunt uitvoeren. Als u bepaalde werkzaamheden wel kunt doen, kunt u daarbij ook aangeven of u deze 

werkzaamheden met of zonder moeite kunt doen.

Aan- en uitkleden, in en uit bed komen, overiend komen van een stoel, gezicht/handen wassen, eten en/of drinken, volledig wassen en afdrogen, 

gebruik maken van het toilet, binnenshuis verplaatsen, de trap op- en af gaan, buitenshuis lopen, verzorgen van de voeten en teennagels, 

ontbijt/lunch klaarmaken, warme maaltijd klaarmaken, het opmaken/verschonen van de bedden, boodschappen doen, wassen en strijken, licht 

huishoudelijk werk (stof afnemen, spullen opruimen e.d.), zwaar huishoudelijk werk (dweilen, ramen zemen, stofzuigen e.d.).

Antwoordmogelijkheid: kan ik niet zelfstandig (1), kan ik zelfstandig, maar met veel moeite (2), kan ik zelfstandig, maar met enige moeite (3),kan ik 

zelfstandig zonder moeite (4).  

Mobiliteit 

Onder de persoons- en huishoudenskenmerken behoort ook de mobiliteit van de respondenten. Om de 

mobiliteit van de respondenten te achterhalen, zijn vragen gehanteerd uit het onderzoek van Perrée 

(2014) en de Kleijn (2014). Hierbij moet worden opgemerkt dat voor vraag 13 de vraagstelling uit het 

onderzoek van Perrée (2014) is aangevuld, met specifieke vervoers- en hulpmiddelen voor 65-plussers. 

Dit zijn de (elektrische) fiets, de taxi, de deeltaxi en een scootmobiel. Vraag 12 is specifiek voor dit 

onderzoek, omdat deze vraag ingaat op het bezit van specifieke vervoersmiddelen gericht op 65-plussers. 

Tabel 3.4 geeft de vragen weer die in het vragenboekje zijn opgenomen om mobiliteit van de 

respondenten te meten.  

Tabel 3.4: Vragen persoons- en huishoudenskenmerken met bijhorende antwoordmogelijkheden  

Vragen persoons- en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 10: Heeft u een handicap of een langdurige aandoening die u belemmert bij het verplaatsen of reizen?

Antwoordmogelijkheid: ja, ik wordt daardoor in het dagelijks leven sterk belemmerd (1), 

ja, ik wordt daardoor in het dagelijks levewn licht belemmerd (2),

nooit (3).

Vragen persoons- en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 11: Bent u in het bezit van een geldig rijbewijs B?

Antwoordmogelijkheid: ja (1),nee (2).

Vragen persoons- en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 12: Bent u in het bezit van één van de onderstaande vervoersmiddelen?

Antwoordmogelijkheden: scootmobiel (1), auto (2), (elektrische) fiets (3), brom- / snorfiets (4), wandelstok (5) looprek/rollator (6), rolstoel (7), 

anders namelijk………….(8).

Vragen persoons- en huishoudenskenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 13: Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande vervoersmiddelen of loopt en fietst u in uw woonomgeving?

Auto als bestuurder, auto als passagier, trein, bus/tram/metro, brom- /snorfiets, (elektrische) fiets, lopen, taxi, deeltaxi, scootmobiel, 

looprek/rollator, wandelstok.

Antwoordmogelijkheden: (bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 keer per maand (3), 2 of 3 keer per maand (4), 1 keer per week (5),

 2 tot 5 keer per week (6), (bijna) iedere dag (7).  
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Op vraag drie is er voor de respondenten de mogelijkheid om antwoord te geven op de vraag hoe hun 

huishouden is samengesteld. Hiervoor is er onderscheid gemaakt tussen  ‘alleenstaand’, ‘(echt)paar’, of 

‘anders, namelijk, op vraag vier met: ‘nee (sla vraag vijf over)’, ‘ja, één kind’, ‘ja, twee kinderen’, ‘ja, drie 

kinderen’ of ‘ja, vier kinderen’, op vraag vijf met: ‘(bijna) nooit’, ‘<1 keer per maand’, ‘1 keer per maand’, 

‘2 of 3 keer per maand’, ‘1 keer per week’, ‘2 tot 5 keer per week’ en ‘(bijna) iedere dag’, op vraag zes 

met: ‘basisschool, lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, vmbo-b) of geen opleiding’, ‘middelbaar voortgezet 

onderwijs (MAVO, VMBO-k, VMBO-gl, VMBO-tl)’, ‘middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MEAO, MTS)’, 

‘hoger voortgezet onderwijs (Havo, VWO)’, ‘hoger beroepsonderwijs ( HBO, HTS, HEAO)’, 

‘wetenschappelijk onderwijs (universiteit)’, op vraag zeven met: ‘Tot €600,-‘, ‘€600,- tot €800,-‘, ‘€800,- tot 

€1.200,-‘, ‘€1.200,- tot €1.600,-‘, ‘€1.600,- tot €2.000,-‘, ‘€2.000,- tot €2.400,-‘, ‘€2.400,- tot €3.200,-‘, ‘€3.200,- 

of meer’, op vraag acht met: ‘zeer slecht’, ‘slecht’, ‘neutraal’, ‘goed’, ‘zeer goed’, op vraag negen met: 

‘kan ik niet zelfstandig’, ‘kan ik zelfstandig, maar met veel moeite’, kan ik zelfstandig, maar met enige 

moeite’, kan ik zelfstandig zonder enige moeite’, op vraag 10 met: ‘ja, ik word daardoor in het dagelijks 

leven sterk belemmerd’, ‘ja, ik word daardoor in het dagelijks leven licht belemmerd’, ‘nee’, op vraag 11 

met: ‘ja’ of ‘nee’. Op vraag 12 kan de respondent meerdere antwoorden geven met: ‘scootmobiel’, ‘auto’, 

‘(elektrische ) fiets’, ‘brom-  / snorfiets’, ‘wandelstok’, ‘looprek/rollator’, ‘rolstoel’ of ‘anders, namelijk’, op 

vraag 13 met: ‘(bijna) nooit’, ‘<1 keer per maand’, ‘1 keer per maand’, ‘2 of 3 keer per maand’, ‘1 keer per 

week’, ‘2 tot 5 keer per week’ en ‘(bijna) iedere dag’. 

Sociale- en maatschappelijke participatie 

Het meten van lidmaatschappen gebeurd in het vragenboekje met een open vraag. Op deze manier kan 

exact worden gemeten van hoeveel verenigingen de respondent lid is. Er is gekozen om mantelzorg, 

thuiszorg en vrijwilligerswerk samen te voegen tot één vraag. Hierin wordt de frequentie gemeten hoe 

vaak de respondent mantelzorg en vrijwilligerswerk verleent en hoe vaak er mantelzorg of thuiszorg 

wordt ontvangen. Tabel 3.5 geeft de vragen weer die in het vragenboekje zijn opgenomen om de sociale- 

en maatschappelijke participatie van de respondenten te meten. 
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Tabel 3.5: Vragen sociale- en maatschappelijke participatie met bijhorende antwoordmogelijkheden 

Vragen sociale- en maatschappelijke participatie

Vraag 14: Van hoeveel verenigingen/organisaties bent u lid? Hierbij valt te denken aan een 

sportvereniging, ouderenvereniging, gezelligheidsvereniging of een hobbyvereniging.

Antwoordmogelijkheid: open vraag.

Vragen sociale- en maatschappelijke participatie

Vraag 15: Kunt u in de onderstaande tabel aangeven wat voor u van toepassing is?

Verleent u mantelzorg?

Ontvangt u mantelzorg van familie of kennissen?

Ontvangt u thuiszorg van een professionele (thuis)zorginstelling?

Verleent u vrijwilligerswerk?

Antwoordmogelijkheid: (bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 keer per maand (3), 

2 of 3 keer per maand (4), 1 keer per week (5), 2 tot 5 keer per week (6), (bijna) iedere dag (7).  

Op vraag 14 is er voor de respondenten de mogelijkheid om antwoord te geven op de open vraag en op 

vraag 15 is er de mogelijkheid om te antwoorden met: ‘(bijna) nooit’, ‘<1 keer per maand’, ‘1 keer per 

maand’, ‘2 of 3 keer per maand’, ‘1 keer per week’, ‘2 tot 5 keer per week’ en ‘(bijna) iedere dag’.  

3.4 Woningkenmerken van zelfstandig wonende ouderen 

Om de effecten van woningkenmerken tussen de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen in 

West-Brabant goed te analysen, dienen er vijf verschillende aspecten over woningkenmerken van de 

respondent te worden gevraagd. Deze vijf aspecten zijn afkomstig uit figuur 2.2 van hoofdstuk twee. 

De woningkenmerken van zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant hebben effect op de sociale 

contacten. De volgende vijf kenmerken zijn uit de literatuurstudie in hoofdstuk twee naar voor gekomen 

om op te nemen in het vragenboekje: woningtype, koop- of huurwoning, plaatsgebondenheid, 

woningtevredenheid en verhuisgeneigdheid.  

Om te achterhalen in wat voor type woning de respondenten wonen, is de vraag gehanteerd uit het 

onderzoek van Perrée (2014). Hierbij worden de type woningen duidelijk onderverdeeld in vier 

categorieën. De vraag over de tevredenheid van de woning wordt deels gehanteerd uit het onderzoek 

van Hendriks (2009), maar hierbij zijn wel de antwoordmogelijkheden in één lijn gemaakt voor dit 

onderzoek. De drie vragen over koop- of huurwoning, plaatsgebondenheid en de verhuisgeneigdheid zijn 

specifiek voor dit onderzoek. In tabel 3.6 zijn de vragen weergegeven die worden gesteld in het 

vragenboekje met betrekking tot deze vragen over woningkenmerken van de respondent.  
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Tabel 3.6: Vragen woningkenmerken met bijhorende antwoordmogelijkheden 

Vragen woningkenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 16: In wat voor type woning woont u?

Antwoordmogelijkheid: vrijstaande woning (1), hoek- / twee-onder-een-kapwoning (2), tussenwoning / geschakelde woning (3), 

appartement / bovenwoning / benedenwoning (4).

Vragen woningkenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 17: Bent u eigenaar of huurder van uw huidige woning?

Antwoordmogelijkhed: eigenaar (1), huurder (2).

Vragen woningkenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 18: Hoe lang woont u in uw huidige woning?

Antwoordmogelijkheid: open vraag. (……..) jaren.

Vragen woningkenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 19: In welke mate bent u tevreden met uw huidige woning?

Antwoordmogelijkheid: zeer ontevreden (1), ontevreden (2), neutraal (3), tevreden (4), zeer tevreden (5).

Vragen woningkenmerken zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 20: Bent u van plan binnen nu en twee jaar te gaan verhuizen?

Antwoordmogelijkheid: beslist niet (1),eventueel wel, misschien (2), zou wel willen, kan niets vinden (3), beslist wel (4), ik heb reeds andere 

huisvesting/woning gevonden (5).  

Op vraag 16 kunnen de respondenten antwoorden door aan te geven in wat voor type woningen ze 

wonen. Hiervoor is er onderscheidt gemaakt tussen ‘vrijstaande woning’, ‘hoek- / twee-onder-een-

kapwoning’, ‘tussenwoning/geschakelde woning’ of ‘appartement/bovenwoning/benedenwoning’, op 

vraag 17 met: ‘eigenaar’, of ‘huurder’. Op vraag 18 is er voor de respondenten een mogelijkheid om exact 

antwoord geven in een open vraag, op 19 met: ‘zeer ontevreden’, ‘ontevreden’, ‘neutraal’, ‘tevreden’ en 

‘zeer tevreden’ en op vraag 20 met: ‘beslist niet’, ‘eventueel wel, misschien’, ‘zou wel willen, kan niets 

vinden’, ‘beslist wel’ en ‘ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden’.  

3.5 Omgevingskenmerken van zelfstandig wonende ouderen 

Onder de omgevingskenmerken vallen in dit onderzoek zes belangrijke aspecten die effect hebben op de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant. Deze zes aspecten die iets zeggen 

over de omgevingskenmerken zijn weergegeven in figuur 2.2 in hoofdstuk twee. De volgende zes 

kenmerken zijn uit de literatuurstudie naar voor gekomen om op te nemen in het vragenboekje: belang en 

tevredenheid voorzieningen, tevredenheid woonomgeving, sociale cohesie, sociale veiligheid, stedelijke 

dichtheid en het openbaar vervoer.  
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Belang en tevredenheid voorzieningen 

Om de vragenlijst toch zo compact mogelijk te houden, is er gekozen om slechts twee vragen te stellen 

waarbij de voorzieningen in de woonomgeving centraal staan. Er is gekozen om te vragen naar de 

tevredenheid van de voorzieningen en hoe vaak de respondent sociale contacten onderhoudt in de 

voorzieningen. Het belang van voorzieningen is bewust niet gevraagd als derde vraag, omdat deze vraag 

ondergeschikt is aan de andere twee vragen. Van de tien opgesomde voorzieningen zijn er vijf afkomstig 

uit het onderzoek van Hendriks (2009). Dit zijn de winkels voor dagelijkse boodschappen, opstaphaltes 

voor openbaar vervoer, zorgvoorzieningen, activiteitencentrum / buurthuis en park- of wandelgebied / 

natuur. Deze vijf voorzieningen zijn aangevuld of aangepast. Zo is park- of wandelgebied / natuur 

opgesplitst tot wandel- en fietsvoorzieningen en groenvoorzieningen. Ook winkels voor niet- dagelijkse 

boodschappen, sportvoorzieningen, horecavoorzieningen en recreatievoorzieningen zijn toegevoegd tot 

de lijst met voorzieningen die worden voorgedragen aan de respondenten.  

Tevredenheid woonomgeving, sociale veiligheid en sociale cohesie 

De vraag die de tevredenheid van de woonomgeving meet, is een standaard vraag, die afkomstig is uit 

het onderzoek van Hendriks (2009). De antwoordmogelijkheden zijn wel aangepast geheel in lijn met dit 

onderzoek. Zo zijn de antwoordmogelijkheden nu vastgesteld op zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, 

tevreden en zeer tevreden, conform de andere vragen in het vragenboekje.  

Sociale veiligheid kan op verschillende manieren worden benaderd. De eerste benadering van sociale 

veiligheid is op basis van cijfers. Dit zijn cijfers die inzage geven over aspecten zoals ongewenst gedrag 

en criminaliteit. Een meer subjectieve benadering van sociale veiligheid is het gericht vragen naar de 

beleving van sociale veiligheid (Gemerden & Staats, 2006). Dit kan worden getoetst door de respondenten 

te vragen naar hoe veilig of hoe onveilig ze zich werkelijk voelen in de directe woonomgeving. Hierbij 

kan onderscheid worden gemaakt tussen het gevoel van veiligheid of onveiligheid overdag of in de avond 

en nacht. De sociale veiligheid wordt in dit onderzoek op de subjectieve manier gemeten. 

Sociale cohesie is ook een aspect dat op diverse manieren gemeten kan worden. De stellingen die voor 

dit onderzoek worden gebruikt, zijn afkomstig uit het onderzoek naar woonzorgzones in Harderwijk 

(Hendriks, 2009). In dit onderzoek worden zeven stellingen voorgedragen die iets zeggen over het 

samenleven in de woonomgeving op persoonlijk vlak en tussen bewoners onderling in de directe 

woonomgeving. De zeven stellingen die worden voorgedragen zijn: ik ben gehecht aan mijn buurt, ik ben 

actief betrokken bij mijn buurt, ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling van mijn buurt, de 

bewoners gaan op een prettige manier met elkaar om, de bewoners in mijn buurt delen dezelfde normen 

en waarden, de bewoners in mijn buurt zijn behulpzaam en ik voel me thuis in deze buurt.  

De stedelijke dichtheid is bepaald aan de hand van de postcodes, die gekoppeld worden aan de 

vijfpuntschaal van het CBS. Tabel 3.7 geeft de vragen weer die in het vragenboekje zijn opgenomen om 

de omgevingskenmerken van de respondenten te meten. 
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Tabel 3.7: Vragen omgevingskenmerken met bijhorende antwoordmogelijkheden 

 

Vragen omgevingskenmerken

Vraag 21: In welke mate bent u tevreden met uw woonomgeving?

Antwoordmogelijkheid: zeer ontevreden (1), ontevreden (2), neutraal (3), tevreden (4), zeer tevreden (5).

Vragen omgevingskenmerken

Vraag 22: Hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in uw woonomgeving?

Winkels voor dagelijkse boodschappen, winkels voor niet- dagelijkse boodschappen, opstaphaltes openbaar vervoer, 

zorgvoorzieningen, (huisarts, apotheek, fysio, etc.), sportvoorzieningen, horecavoorzieningen, activiteitencentrum/buurthuis, 

groenvoorzieningen, wandel- en fietsvoorzieningen, recreatievoorzieningen.

Antwoordmogelijkheid: zeer ontevreden (1), ontevreden (2), neutraal (3), tevreden (4), zeer tevreden (5).

Vragen omgevingskenmerken

Vraag 23: Hoe vaak heeft u sociaal contact in de voorzieningen in uw woonomgeving?

Winkels voor dagelijkse boodschappen, winkels voor niet- dagelijkse boodschappen, opstaphaltes openbaar vervoer, 

zorgvoorzieningen, (huisarts, apotheek, fysio, etc.), sportvoorzieningen, horecavoorzieningen, activiteitencentrum/buurthuis, 

groenvoorzieningen, wandel- en fietsvoorzieningen, recreatievoorzieningen.

Antwoordmogelijkheid: (bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 keer per maand (3), 

2 of 3 keer per maand (4), 1 keer per week (5), 2 tot 5 keer per week (6), (bijna) iedere dag (7).

Vragen omgevingskenmerken

Vraag 24: Voelt u zich overdag wel eens onveilig in de buurt?

Vraag 25: Voelt u zich 's avonds en 's nachts wel eens onveilig in de buurt?

Antwoordmogelijkheid: zeer vaak (1), vaak (2), neutraal (3), zelden (4), zeer zelden (5).

Vragen omgevingskenmerken

Vraag 26: Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen over het samenleven in uw woonomgeving?

Ik ben gehecht aan mijn buurt

Ik ben actief betrokken bij mijn buurt

Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in mijn buurt

De bewoners in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om

De bewoners in mijn buurt delen dezelfde normen en waarden

De bewoners in mijn buurt zijn behulpzaam

Ik voel me thuis in deze buurt

Antwoordmogelijkheid: zeer mee oneens (1), mee oneens (2), neutraal (3),mee eens (4), zeer mee eens (5).  
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Op vraag 21 en vraag 22 is er voor de respondenten de mogelijkheid om te antwoorden met: ‘zeer 

ontevreden’, ‘ontevreden’, ‘neutraal’, ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’, op vraag 23 met: ‘(bijna) nooit’, ‘<1 

keer per maand’, ‘1 keer per maand’, ‘2 of 3 keer per maand’, ‘1 keer per week’, ‘2 tot 5 keer per week’ 

en ‘(bijna) iedere dag’ voor de opgesomde voorzieningen en op vraag 24 en 25 met: ‘zeer vaak’, ‘vaak’, 

‘neutraal’, ‘zelden’ en ‘zeer zelden’ en op vraag 26 met: ‘zeer mee oneens’, ‘mee oneens’, ‘neutraal’, ‘mee 

eens’ en ‘zeer mee eens’ voor de opgesomde stellingen.  

3.6 Het gebruik van ICT, social media en domotica door zelfstandig wonende ouderen 

Het gebruik van ICT, social media en domotica hebben effect op de sociale contacten van zelfstandig 

wonende ouderen in West-Brabant. Deze drie aspecten vertellen iets over de kenmerken van het gebruik 

van moderne communicatiemiddelen en elektronische hulpmiddelen in de woning door ouderen. Deze 

drie aspecten zijn weergegeven in figuur 2.2 in hoofdstuk twee. In de analyse wordt er onderscheid 

gemaakt tussen social media en communicatiemiddelen. Onder social media wordt bijvoorbeeld 

Facebook en Twitter verstaan en onder communicatiemiddelen verstaat men bijvoorbeeld e-mail, sms of 

WhatsApp. 

ICT - Communicatiemiddelen 

Het is van belang als je het gebruik van ICT door respondenten wilt meten, dat je eerst meet over welke 

ICT-middelen en communicatiemiddelen de respondenten beschikken. Dit wordt gemeten met een 

opsomming van een aantal beschikbare ICT-middelen communicatiemiddelen die op de markt 

verkrijgbaar zijn. Vervolgens wordt gemeten hoe vaak de respondenten die ICT-middelen en 

communicatiemiddelen gebruiken, indien ze deze ICT-middelen en communicatiemiddelen ook 

daadwerkelijk bezitten. 

ICT - Social media gebruik 

Daarnaast is het van belang om te meten hoe intensief respondenten gebruik maken van social media. Dit 

wordt gemeten door frequenties die in dit onderzoek worden gebruikt, te koppelen aan diverse social 

media systemen die op de markt beschikbaar zijn. Tot slot wordt er gemeten of respondenten nog ICT of 

communicatiemiddelen wenst aan te schaffen, indien de respondent hier nog niet over beschikt. Internet 

is hier bewust niet opgesomd, omdat dit in Nederland wordt gezien als een basisbehoefte, ook onder de 

jonge 65-plussers. Tabel 3.8 geeft de vragen weer die in het vragenboekje zijn opgenomen om het 

gebruik van ICT en social media van de respondenten te meten. 
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Tabel 3.8: Vragen ICT- en social mediagebruik met bijhorende antwoordmogelijkheden 

Vragen ICT-bezit van zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 27: Welke van onderstaande middelen heeft u tot uw beschikking?

Internet, (vaste) telefoon, smartphone, tablet, laptop/computer.

Antwoordmogelijkheid: ja (1),nee (2).

Vragen ICT-bezit van zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 28: Indien u bovenstaande middelen tot uw beschikking heeft, hoe vaak gebruikt u deze? 

Internet, (vaste) telefoon, smartphone, tablet, laptop/computer.

Antwoordmogelijkheid: (bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 keer per maand (3), 

2 of 3 keer per maand (4), 1 keer per week (5), 2 tot 5 keer per week (6), (bijna) iedere dag (7).

Vragen ICT-gebruik van zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 29: Van welke digitale communicatiemiddelen maakt u gebruik (meerdere antwoorden mogelijk)?

Social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat), Datingsites, Skype, Facetime, E-mail, Sms of WhatsApp, 

anders namelijk….

Antwoordmogelijkheid: (bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 keer per maand (3), 

2 of 3 keer per maand (4), 1 keer per week (5), 2 tot 5 keer per week (6), (bijna) iedere dag (7).

Vragen ICT-gebruik van zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 30: Indien u nog geen gebruik maakt van een (vaste) telefoon, smartphone, tablet, laptop en / of computer, 

bent u van plan die binnen een afzienbare tijd aan te schaffen?

Antwoordmogelijkheid: zeer zeker niet van plan (1), zeker niet van plan (2), neutraal (3), zeker van plan (4), 

zeer zeker van plan (5).  

Op vraag 27 is er voor de respondenten de mogelijkheid om te antwoorden met: ‘ja’ en ‘nee’ voor de 

opgesomde middelen, op vraag 28 en 29 met: ‘(bijna) nooit’, ‘<1 keer per maand’, ‘1 keer per maand’, ‘2 

of 3 keer per maand’, ‘1 keer per week’, ‘2 tot 5 keer per week’ en ‘(bijna) iedere dag’ en op vraag 30 

met: ‘zeer zeker niet van plan’, ‘zeker niet van plan’, ‘neutraal’, ‘zeker van plan’ en ‘zeer zeker van plan’. 
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Het gebruik van domotica door zelfstandig wonende ouderen 

In het kader van het onderzoek, is het van belang om te weten over welke domotica zelfstandig wonende 

ouderen beschikken. In het onderzoek dient rekening te worden gehouden met de onbekendheid van 

domotica onder ouderen. In het vragenboekje wordt een korte uitleg gegeven over domotica.  

Uit onderzoek van Evers et al., (2013) is gebleken dat domotica in vijf functiegroepen kan worden 

geplaatst. De Gezondheid Expertise & Educatiecentrum Friesland (2014) geeft een overzicht van de 

diverse mogelijkheden met domotica, die voor respondenten begrijpelijk moeten zijn (Oosterbos, 2014). 

In het kader van het onderzoek, is dit overzicht te uitgebreid. Dit onderzoek heeft betrekking op sociale 

contacten. Er is een selectie gemaakt van de zes meest belangrijke domoticafuncties die betrekking 

hebben op sociale contacten voor zelfstandig wonende ouderen. Dit geselecteerd overzicht wordt 

gebruikt voor de vraag over de aanwezigheid van domotica in de woning van de respondenten. Tabel 3.9 

geeft de vraag weer die in het vragenboekje is opgenomen om het gebruik van domotica van de 

respondenten te meten. 

Tabel 3.9: Vraag domoticagebruik met bijhorende antwoordmogelijkheid 

Vraag domoticagebruik van zelfstandig wonende ouderen West-Brabant

Vraag 31: Is uw woning voorzien van onderstaande elektronische hulpmiddelen 

(domotica)?

Intercom met camera bij de voordeur. De intercom laat de omgeving laat zien t.b.v. 

uw veiligheid.

Sleutelkluisje. Familie/kennissen/zorginstellingen/thuiszorg kan de sleutel 

raadplegen met een speciale code.

Valzender. Wanneer u valt gaat er een seintje naar de thuiszorg of familie. 

Communiceren kan via de intercom.

Camera in huis. De thuiszorg of familie registreert bewegingen en kan zien wat er 

met u gebeurt.

Beeldbellen om te communiceren met ouderen die ook zorgbehoevend zijn t.b.v. 

het sociaal contact.

Beeldbellen om te communiceren met familie/kennissen/zorginstelling/thuiszorg 

t.b.v. veiligheid en sociaal contact.

Antwoordmogelijkheid: ja (1), nee (2).  

Op deze vraag is er voor de respondenten de mogelijkheid om te antwoorden met: ‘ja’ of ‘nee’. 
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3.7 Sociale tevredenheid, belang sociale contacten, ingrijpende gebeurtenissen, eenzaamheid, 

social isolement en netwerkgrootte 

De volgende vier kenmerken zijn uit de literatuurstudie naar voor gekomen om op te nemen in het 

vragenboekje: sociale tevredenheid, belang sociale contacten, eenzaamheid en sociaal isolement en 

netwerkgrootte. In dit deel van het vragenboekje wordt pas gevraagd naar de ingrijpende 

gebeurtenissen die de respondent het afgelopen jaar meegemaakt kan hebben. 

Sociale tevredenheid en belang sociale contacten 

Om de sociale tevredenheid van de respondenten te meten zijn de vraagstellingen uit het onderzoek van 

Perrée (2014) gebruikt. Er wordt gevraagd naar de tevredenheid van de sociale contacten zelf, maar ook 

wordt gevraagd naar de kwaliteit van de sociale contacten en naar de tevredenheid met de grootte van 

het sociaal netwerk. Daarnaast wordt gemeten of respondenten sociale contacten belangrijk vinden in hun 

leven. In dit onderzoek gemeten of de respondenten bang zijn om hun sociale contacten te verliezen 

naarmate de leeftijd vordert. Ook wordt er gemeten of het onderhouden van sociale contacten meer 

moeite kost naarmate de leeftijd vordert.  

Ingrijpende gebeurtenissen 

Ingrijpende gebeurtenissen is in het conceptueel model weergegeven als een persoons- en 

huishoudenskenmerk, maar wordt in het vragenboekje pas gesteld in vraag 36. Dit heeft te maken met de 

gevoeligheid van de vraagstelling en is daarom bewust als op één na laatste vraag weergegeven. De 

vragen die het meest gevoelig overkomen, zoals ingrijpende gebeurtenissen of eenzaamheid, worden als 

laatst gevraagd aan de respondenten. De ingrijpende gebeurtenissen worden gemeten met een 

opsomming van dertien aspecten die worden beschouwd als een ingrijpende gebeurtenis. Deze dertien 

aspecten zijn voortgekomen uit de literatuurstudie in hoofdstuk twee. Tabel 3.10 geeft de vragen weer die 

in het vragenboekje zijn opgenomen om de sociale tevredenheid, belang sociale contacten en 

ingrijpende gebeurtenissen van de respondenten te meten. 
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Tabel 3.10: Vragen sociale contacten een ingrijpende gebeurtenissen met bijhorende antwoordmogelijkheden 

Vragen sociale contacten

Vraag 32: Kunt u in onderstaande tabel de tevredenheid van uw sociale contacten aangeven?

In welke mate bent u tevreden over uw huidige sociale contacten?

In welke mate bent u tevreden met de grootte van uw sociaal netwerk?

In welke mate bent u tevreden met de kwaliteit van uw sociale contacten?

Antwoordmogelijkheid: zeer ontevreden (1), ontevreden (2), neutraal (3), tevreden (4), zeer tevreden (5).

Vragen sociale contacten

Vraag 33: Hoe belangrijk vindt u het om sociale contacten en sociale netwerken te hebben in uw leven?

Antwoordmogelijkheid: zeer onbelangrijk (1), onbelangrijk(2), neutraal (3), belangrijk (4), zeer belangrijk (5).

Vragen sociale contacten

Vraag 34: In welke mate bent u bang om uw sociale contacten te verliezen naarmate u ouder wordt?

Antwoordmogelijkheid: zeer bang (1), bang (2), neutraal (3), onbezorgd (4), zeer onbezorgd (5).

Vragen sociale contacten

Vraag 35: Kost het onderhouden van sociale contacten meer moeite naarmate u ouder wordt?

Antwoordmogelijkheid: veel meer moeite(1), meer moeite (2), gelijk (3), minder moeite (4), veel minder moeite (5).

Vraag ingrijpende gebeurtenissen

Vraag 36: Welke van onderstaande ingrijpende gebeurtenissen heeft u het afgelopen jaar ondervonden 

(meerdere antwoorden mogelijk)?

Ik ben gescheiden

Een scheiding in de familie

Mijn partner is overleden

Ik heb een handicap of langdurige aandoening opgelopen

Mijn partner heeft een handicap of langdurige aandoening opgelopen

(Tijdelijke) financiële tegenslag

(Structurele) financiële tegenslag

Ik heb contact met een kind of ander familielid verloren

Ik heb een zwaar ongeluk meegemaakt

Zorgbehoevend(er) geworden

Mijn mobiliteit gaat snel achteruit

Mijn gezondheid gaat snel achteruit

Anders namelijk……………………………………………………….

Antwoordmogelijkheden: 13 puntenschaal met ingrijpende gebeurtenissen met de keuze ja of nee.  
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Op vraag 32 is er voor de respondenten de mogelijkheid om te antwoorden met: ‘zeer ontevreden’, 

‘ontevreden’, ‘neutraal’, ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’ voor de opgesomde middelen, op vraag 33 met: 

‘zeer onbelangrijk, ‘onbelangrijk’, ‘’neutraal’, ‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’, op vraag 34 met: ‘zeer 

bang’, ‘bang’, ‘neutraal’, ‘onbezorgd’ en ‘zeer onbezorgd’, op vraag 35 met: ‘veel meer moeite’, ‘meer 

moeite’, ‘gelijk’, ‘minder moeite’ en  ‘veel minder moeite’ en op vraag 36 met: een dertienpuntschaal met 

ingrijpende gebeurtenissen waarin meerdere antwoorden mogelijk zijn, die zijn voorgekomen in het 

theoretisch kader in hoofdstuk twee.  

Eenzaamheid en sociaal isolement 

Het meten van eenzaamheid en sociaal isolement is niet eenvoudig. Mensen geven niet graag direct toe 

dat ze eenzaam zijn of in een sociaal isolement leven. De beste aanpak voor het vaststellen van 

eenzaamheid onder de respondenten is het gebruik van de eenzaamheidsschaal van de Jong Gierveld en 

Kamphuis (1985). Dit is een valide schaal die de sociale eenzaamheid en de emotionele eenzaamheid 

aangeeft. De originele eenzaamheidsschaal van de Jong Gierveld en Kamphuis (1985) bevat elf vragen. Bij 

de elf vragen wordt bewust het woord eenzaamheid vermeden, om de gevoeligheid van de vragen te 

beperken. Tabel 3.11 geeft de vraag weer die in het vragenboekje is opgenomen om de eenzaamheid van 

de respondenten te meten. 

Tabel 3.11: Vraag eenzaamheid met bijhorende antwoordmogelijkheid 

Vraag emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid

Vraag 37: Kunt u in de onderstaande tabel aangeven wat voor u van toepassing is?

1. Ik ervaar leegte om mij heen

2. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen

3. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen

4. Er zijn voldoende mensen die dicht bij me staan

5. Ik mis mensen om me heen

6. Ik voel me vaak in de steek gelaten

Antwoordmogelijkheid: ja! (1), ja (2), min of meer (3), nee (4), nee! (5).  

Op deze vraag is er voor de respondenten de mogelijkheid om te antwoorden met: ‘ja!’, ‘ja’, ‘min of meer’, 

‘nee’ of ‘nee!’. De eenzaamheidsschaal van de Jong Gierveld en Kamphuis (1985) wordt voor groot 

onderzoek beschouwd als ‘moeilijk te gebruiken’. Uit onderzoek blijkt dat de shortscale versie van de 

eenzaamheidsschaal van de Jong en Gierveld en Kamphuis (1985), die bestaat uit zes vragen, een goed 

alternatief is voor de originele eenzaamheidsschaal uit 1985 die bestaat uit elf vragen (de Jong Gierveld & 

van Tilburg, 2006). In dit onderzoek wordt dan ook gebruik gemaakt van de eenzaamheidsschaal die 

bestaat uit zes vragen, om het vragenboekje zo compact mogelijk te houden.  
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Netwerkgrootte 

In deel twee van het vragenboekje wordt gevraagd naar het aantal personen in het sociaal netwerk van de 

respondent. Voor elke persoon uit het sociaal netwerk wordt gevraagd een formulier in te vullen. Er wordt 

aan de respondent gevraagd de namen te noteren van de personen van wie ze ondersteuning krijgen. Zo 

ontstaat er een beeld van hoeveel mensen de respondent ondersteuning krijgt. Deze ondersteuning is 

onderverdeeld in drie typen ondersteuning, namelijk emotionele ondersteuning, instrumentele 

ondersteuning en sociale ondersteuning (Molin & Van der Poel 1987; House 1981; Wills 1985). Volgens dit 

onderzoek wordt emotionele ondersteuning verleend aan mensen die willen praten over hun problemen, 

mensen die willen praten als ze depressief zijn en mensen die advies willen hebben bij belangrijke 

gebeurtenissen. Instrumentele ondersteuning wordt volgens het onderzoek verleend aan mensen die hulp 

nodig hebben bij verhuizingen, administratieve werkzaamheden, ziekte, bankzaken of boodschappen. 

Sociale ondersteuning wordt verleend aan mensen die behoefte hebben aan een praatje, een wandeling, 

een parkbezoek of een restaurantbezoek (Molin et al., 2008). 

Een studie naar de netwerkgrootte in Nederland geeft antwoord op de vraag hoeveel formulieren het 

vragenboekje moet bezitten. De bandbreedte voor de netwerkgrootte gaat van één tot 21 personen. 

Ongeveer veertig procent van de Nederlanders heeft acht tot  tien personen waarmee ze een sociale band 

hebben (Molin et al., 2008). Aan het onderzoek van Molin, Arentze en Timmermans (2008) hebben 882 

respondenten mee gedaan en hieruit blijkt dat een netwerkgrootte negen de hoogste frequentie heeft. 

Naarmate de netwerkgrootte naar 1 gaat en naar 21, neemt de frequentie verder af.  

Om van alle respondenten een goed beeld te krijgen van hun netwerkgrootte, zal in het vragenboekje het 

formulier van figuur 3.1 in twintigvoud worden opgenomen. De opzet van dit formulier is afkomstig uit het 

boekje ‘vragenlijst sociaal netwerk’, opgenomen in het proefschrift van Van den Berg (2012) en is volledig 

aangepast en uitgebreid om te gebruiken voor dit onderzoek. Hierop kan de respondent per persoon op 

een formulier aangeven wie deze persoon is, of deze persoon een man of een vrouw is, hoe oud deze 

persoon is, waar deze persoon woont, hoe lang de respondent deze persoon kent, hoe het contact met 

deze persoon wordt onderhouden en hoe vaak de respondent contact heeft met deze persoon. Figuur 3.1 

geeft het formulier weer om te netwerkgrootte van de respondenten te meten. 
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Figuur 3.1: Formulier in twintigvoud uit deel twee vragenboekje  
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3.8 Het vragenboekje 

Het vragenboekje dat aan de respondenten zal worden uitgereikt, bestaat uit twee delen. Het 

vragenboekje begint met een inleiding voor de respondenten waarin de reden en de opzet van het 

vragenboekje wordt besproken.  

Deel één van het vragenboekje is een enquête met 37 vragen die aansluiten bij het conceptueel model. 

Dit zijn persoonsgerichte vragen over hun persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, 

omgevingskenmerken, het bezit en gebruik van ICT, het gebruik van social media, het bezit van domotica 

en sociale contacten.  

Vraag één en vraag twee zijn algemene vragen. Hierbij wordt gevraagd wat de leeftijd en het geslacht is 

van de respondent. Vraag drie tot en met vraag 13 zijn vragen over persoons- en huishoudenskenmerken. 

Vragen die gesteld worden gaan over de huishoudenssamenstelling, kinderen, opleidingsniveau, 

inkomen, gezondheid, zelfredzaamheid en mobiliteit.  

Vraag 14 en 15 zijn vragen die in gaan op sociale- en maatschappelijke participatie. Er wordt gevraagd 

naar het aantal lidmaatschappen van verenigingen, het verlenen en ontvangen van mantelzorg, het 

ontvangen van thuiszorg en het verlenen van vrijwilligerswerk.  

Vraag 16 tot 20 zijn vragen die gaan over woningkenmerken. Hier wordt gevraagd naar het type woning 

waarin de respondent woont, of de respondent huurder of eigenaar is van de huidige woning, hoe lang de 

respondent in zijn of haar huidige woning woont, de tevredenheid over de huidige woning en of de 

respondent van plan is om binnen twee jaar naar een andere woning te gaan verhuizen.  

Vraag 21 tot 26 zijn vragen die in gaan op de omgevingskenmerken waar de respondent woont. Er wordt 

de respondent gevraagd of hij of zei tevreden is met de woonomgeving, of de respondent tevreden is met 

de voorzieningen die aanwezig zijn in de omgeving, hoe vaak de respondent sociale contacten heeft in de 

voorzieningen die aanwezig zijn in de woonomgeving, of de respondent zich wel eens onveilig voelt in de 

omgeving en kan de respondent uitspraken doen over bepaalde uitspraken die horen bij de 

woonomgeving.  

Vraag 27 tot 30 gaan over het ICT-gebruik onder de respondenten. Er wordt gevraagd naar welke ICT- 

middelen en communicatiemiddelen de respondent tot zijn of haar beschikking heeft en hoe vaak deze 

worden gebruikt. Ook wordt respondenten gevraagd naar de mogelijke aanschaf van ICT-middelen, 

indien ze hier nog niet over beschikken.  

Vraag 31 gaat over het gebruik van domotica. De respondent wordt gevraagd over welke zes 

belangrijkste domoticafuncties voor sociale contacten ze beschikken.  
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Vraag 32 tot 36 zijn vragen die gaan over sociale contacten. Er worden vragen gesteld over de 

tevredenheid over de sociale contacten, hoe belangrijk sociale contacten zijn voor de respondenten, hoe 

bang de respondent is om sociale contacten te verliezen gedurende het ouder worden, of het 

onderhouden van sociale contacten meer moeite kost tijdens het ouder worden en er wordt de respondent 

gevraagd of hij of zei het afgelopen jaar een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt.  

Vraag 37 is de laatste vraag van de enquête en hier hoort de respondent aan te geven wat voor hem of 

haar van toepassing is over eenzaamheid. Vragen over sociale contacten, eenzaamheid en sociaal 

isolement liggen soms gevoelig, wanneer mensen daadwerkelijk eenzaam zijn of in een sociaal isolement 

leven en ze hierdoor er extra aan herinnerd worden.  

In deel twee van het vragenboekje wordt gevraagd naar de personen in het sociaal netwerk van de 

respondent. Er wordt gevraagd van wie de respondent emotionele, instrumentele en/of sociale 

ondersteuning krijgt. De respondent kan op de formulieren per persoon invullen wie deze persoon is, of 

deze persoon en man of een vrouw is, hoe oud deze persoon is, waar deze persoon woont, hoe lang de 

respondent deze persoon kent, hoe het contact met deze persoon wordt onderhouden en hoe vaak er 

contact is met deze persoon. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de effecten op de sociale contacten van zelfstandig wonende 

ouderen in West-Brabant, worden de vragenlijsten alleen overhandigd aan zelfstandig wonende 65-

plussers in West-Brabant.  

In het vragenboekje worden een aantal open vragen gesteld. De open vragen in de enquête zijn leeftijd, 

aantal lidmaatschappen bij verenigingen en hoe lang de respondent in de huidige woning woont. Er is 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van antwoordmogelijkheden uit bestaande studies. Een voorbeeld van 

een eigen opgestelde antwoordmogelijkheid is een 13-puntschaal met een opsomming van ingrijpende 

gebeurtenissen. In sommige gevallen kan de respondent meerdere antwoorden kiezen, om zo een 

gedetailleerd mogelijk antwoord te krijgen. Een voorbeeld van een vraag waarbij meerdere antwoorden 

gegeven worden, is het bezit van het opgesomde vervoer- en hulpmiddelen en welke ingrijpende 

gebeurtenissen de respondent het laatste jaar heeft meegemaakt.  

3.9 Conclusie  

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelde meetinstrumenten weergegeven die worden gebruikt voor dit 

onderzoek. Het doel is om deze meetinstrumenten om te zetten naar een bruikbaar vragenboekje waarbij 

duidelijk de vragen gaan over persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, 

omgevingskenmerken, ICT, social media, domotica en de sociale contacten van zelfstandig wonende 

ouderen in de regio West-Brabant. Met dit vragenboekje zal de dataverzameling tot stand komen voor de 

onderzoeksfase, door het vragenboekje in te laten vullen door de zelfstandig wonende ouderen in West-

Brabant. Het complete vragenboekje dat wordt voorgedragen aan de respondenten, is weergegeven in 

bijlage één. 
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4 Dataverzameling en beschrijvende statistiek 

 

4.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk gaat in op het onderzoeksgebied West-Brabant en beschrijft vervolgens het proces van de 

dataverzameling. Het geeft weer in welke gemeenten de vragenlijsten zijn verspreid en de kenmerken 

van de 65-plussers in de regio West-Brabant worden besproken. Om de probleem- en hoofdvraagstelling 

van dit onderzoek te beantwoorden, dient de data van de respondenten te worden verzameld door middel 

van het vragenboekje.  

In paragraaf 4.2 komen alle gemeenten aan bod uit West-Brabant en wordt het onderzoeksgebied in kaart 

gebracht. In paragraaf 4.3 wordt het proces van het verspreiden van de vragenboekjes nader besproken. 

Vanaf paragraaf 4.4 tot en met paragraaf 4.9 volgt de beschrijving van de dataset van de persoons- en 

huishoudenskenmerken, sociale contacten, eenzaamheid, sociaal isolement, sociale- en maatschappelijke 

participatie, woningkenmerken, omgevingskenmerken, bezit en gebruik van ICT, gebruik van social 

media en het domoticabezit van zelfstandig wonende ouderen. Tot slot volgt in paragraaf 4.10 de 

conclusie van het hoofdstuk. 

4.2 Het onderzoeksgebied West-Brabant 

Het onderzoeksgebied van deze masterscriptie beperkt zich tot de regio West-Brabant. Onder deze regio 

bevinden zich 18 gemeenten. In figuur 4.1 zijn de 18 gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, 

Steenbergen, Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Etten-Leur, Zundert, Breda, Drimmelen, 

Werkendam, Geertruidenberg, Oosterhout, Dongen, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Het onderzoeksgebied West-Brabant.  
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Provincie Noord-Brabant 

Voor Noord-Brabant geldt een sterke toename van 65-plussers. Momenteel wonen er in Noord-Brabant 

395.000 65-plussers en dat aantal stijgt tot 2040 door naar 705.000 65-plussers. Dit is een toename van 80 

procent. Het aantal 75-plussers stijgt ook sterk in Noord-Brabant. Het aantal 75-plussers stijgt in Noord-

Brabant van 170.000 naar 382.000 75-plussers in 2040. Dit is een toename van 125 procent. Het aandeel 65-

plussers in Noord-Brabant was in 1980 negen procent en is in 2040 toegenomen tot 28 procent. Het 

aandeel 75-plussers in Noord-Brabant was in 1980 drie procent en is in 2040 toegenomen tot 15 procent. 

Ook de levensverwachting neemt sterk toe in Noord-Brabant. Vrouwen hebben vandaag de dag een 

levensverwachting van 82,7 jaar en dat neemt tot 2050 toe tot 86,6 jaar. Mannen hebben vandaag de dag 

een levensverwachting van 78,8 jaar en dat neemt tot 2050 toe tot 83,7 jaar. De bevolkingssamenstelling 

verandert door deze ontwikkelingen in Noord-Brabant sterk. De gemiddelde huishoudensgrootte loopt 

terug van 2,41 in 2000 naar 2,05 in 2050. Ook het aandeel eenpersoonshuishoudens neemt toe van 28,3 

procent in 2000 naar 39,4 procent in 2050. Het aandeel westerse en niet-westerse allochtonen neemt sterk 

toe in Noord-Brabant van 14 procent in 2000 tot 21 procent in 2050 (PON, 2010).  

Onderzoeksgebied West-Brabant 

West-Brabant krijgt te maken met een afnemende bevolkingsgroei begin 2020 en vanaf 2030 krijgt West-

Brabant te maken met bevolkingskrimp (Bargeman, 2012). Het aantal 65-plussers in West-Brabant neemt 

ook sterk toe. In 2020 zal het aantal 65-plussers zijn gestegen tot 149.000 en tot 2040 neemt dit aantal toe 

tot 197.000 65-plussers.  

Met deze sterke toename van 65-plussers in regio West-Brabant groeit ook het aantal ouderen met 

beperkingen. Daarnaast zullen steeds meer ouderen mantelzorg verlenen en een beroep doen op 

voorzieningen vanuit de overheid. Demografische toekomstbeelden van ouderen in West-Brabant laten 

zien dat kwetsbare ouderen sterk toenemen. In 2010 waren er in West-Brabant 81.800 kwetsbare ouderen, 

dat is ongeveer 25 procent van alle 65-plussers. Tot 2040 is er een verdubbeling van kwetsbare ouderen 

in West-Brabant voorspeld (PON, 2010). Onderzoek van GGD West-Brabant geeft aan dat in 2009, 

ongeveer 50 procent van de 65-plussers zich wel eens eenzaam voelt en acht procent zich zeer ernstig 

eenzaam voelt. De verwachting is dat de trend van vereenzaming in West-Brabant zich doorzet door de 

verwachtte veranderende bevolkingssamensteling. 

Ongeveer 59 procent van de 65-plussers geeft aan een lokaal netwerk te hebben in de buurt waar ze 

wonen. Daarnaast hebben ongeveer 20 procent van de 65-plussers in deze regio in de avonden of nacht 

een onveilig gevoel op straat en ongeveer 50 procent van de 65-plussers is ontevreden over de sociale 

cohesie in de buurt (Helmink et al, 2013). 
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4.3 Aantal vragenboekjes en respons onderzoek  

In deze masterscriptie staat het vragenboekje centraal. Dit vragenboekje is ontwikkeld om inzicht te 

krijgen in persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social 

media en het domoticagebruik. Dit is aangevuld met de netwerkgrootte van de zelfstandig wonende 

ouderen. De vragenboekjes zijn verspreid tussen half oktober en half november 2015 in heel de regio 

West-Brabant. Het doel hierbij is om in maximaal twee maanden tijd, minimaal 150 vragenboekjes in alle 

18 gemeenten van West-Brabant te verspreiden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

respondenten die woonachtig zijn in een stad, dorp of platteland.  

De respondenten zijn bereikt door een selecte steekproef. Aan het type woningen is veelal te zien waar 

65-plussers wonen. Vaak zijn dit senioren- en/of aanleunwoningen, die rondom verzorgingstehuizen 

staan, waar veel 65-plussers bij elkaar wonen. Ook is het handig als veel 65-plussers in een grootschalig 

zelfstandige koop- of huurwoningcomplex wonen. Hier zijn snel veel 65-plussers te bereiken. In enkele 

gevallen is er in een grootschalig zelfstandige koop- of huurwoningcomplex toestemming voor nodig om 

vragenboekjes rond te mogen brengen. Bij vrijstaande koopwoningen aan de rand van een stad, dorp of 

op het platteland is het moeilijker om snel ouderen te bereiken. Hier wonen ook jonge mensen of in 

sommige gevallen komt het voor dat er in een compleet dorp bijna geen ouderen meer wonen.  

De respondenten zijn onaangekondigd en aangekondigd persoonlijk benaderd om het vragenboekje in te 

vullen voor het onderzoek. Wanneer er in een zelfstandig koop- of huurcomplex specifiek toestemming 

verleend was om vragenboekjes uit te delen, zijn de 65-plussers vooraf ingelicht over het onderzoek. Dit 

was zeer positief voor de medewerking van de respondenten. In totaal zijn er in twee maanden tijd 

ongeveer 400 ouderen persoonlijk benaderd en zijn er 216 vragenboekjes verspreid in de regio West-

Brabant. Van deze 216 uitgedeelde vragenboekjes, zijn er 186 (86,1 procent) opgehaald die bruikbaar zijn 

voor het onderzoek. In de gemeente Alphen-Chaam is het niet gelukt om vragenboekjes te verspreiden. 

Doordat het tussen half oktober en half december verassend goed weer is geweest, gemiddeld zeer zacht 

voor de tijd van het jaar, waren opvallend veel ouderen niet thuis. Op dagen dat het slechter weer was, 

waren meer ouderen thuis op hetzelfde tijdstip, waardoor er meer vragenboekjes zijn uitgedeeld bij 

slechter weer.  

Redenen die door de respondenten zijn aangegeven om het vragenboekje niet aan te willen nemen om in 

te vullen zijn: te druk, te veel andere soortgelijke onderzoeken, slechtziend, ik zou graag mee willen 

helpen – maar het kost me te veel moeite op deze leeftijd, het is heel uitgebreid, mijn partner is niet thuis 

en die beslist dit soort dingen en tot slot de meest voorkomende reden is geen interesse. Wat ook een rol 

speelt, is de gevoeligheid van het onderwerp. Voor ouderen is de directe confrontatie met het onderwerp 

niet prettig. De gevoeligheid van het onderwerp bij eenzame mensen kan er voor zorgen, dat ze niet mee 

willen doen aan het onderzoek en hierdoor een andere reden opgeven om niet mee te willen doen aan het 

onderzoek. 
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Gemeente

Aantal (N) 

vragenboekjes 

verspreid

Aantal (N) 

vragenboekjes 

bruikbaar

Woensdrecht 5 5

Bergen op Zoom 48 34

Steenbergen 20 16

Moerdijk 11 11

Halderberge 9 9

Roosendaal 81 74

Rucphen 3 3

Etten-Leur 8 8

Breda 8 6

Zundert 3 1

Drimmelen 3 3

Oosterhout 2 2

Werkendam 2 2

Geertruidenberg 2 2

Dongen 5 5

Gilze - en Rijen 3 2

Baarle-Nassau 3 3

Totaal 216 186

Dertig vragenboekjes waren niet bruikbaar. Deze vragenboekjes waren onvolledig ingevuld, niet 

ingevuld of zijn niet opgehaald. Ook zijn er enkele vragenboekjes ingevuld, maar bleek de respondent te 

jong. Er waren respondenten die het vragenboekje hadden aangenomen om in te vullen, maar bij het 

ophalen van het vragenboekje hadden ze toch besloten om het vragenboekje bij nader inzien niet in te 

vullen. Ook is het voorgekomen dat respondenten niet thuis waren op het moment dat het vragenboekje 

opgehaald zou worden, of waren de respondenten zelfs meerdere malen niet thuis. Bij deze respondenten 

loonde het niet om nog een keer een poging te doen om het vragenboekje op te halen, vanwege de 

afstand of aangezien er dichter bij huis nog meer vragenboekjes waren verspreid. Eén respondent heeft 

het vragenboekje aangenomen om in te vullen en bij het ophalen op afspraak wist de respondent niet 

meer om welk vragenboekje het ging.  

De respons van de opgehaalde vragenboekjes is met 86,1 procent hoog, omdat er met de respondenten 

die het vragenboekje wilden invullen, een afspraak werd gemaakt om het vragenboekje op te halen. 

Wanneer de respondent toch onverwachts weg zou gaan, werd er afgesproken dat het vragenboekje op 

een afgesproken plaats werd verstopt rondom de woning van de respondent. Hierdoor kon het 

vragenboekje toch worden opgehaald op de eerste afspraak, ondanks dat de respondent onverwachts 

niet thuis was.  

Bij het ophalen van het vragenboekje, werd gevraagd of het gelukt was met het invullen van het 

vragenboekje. Dit was een cruciale vraag, want er zaten kwetsbare respondenten tussen. Bij diverse 

respondenten was er hulp van familieleden of kennissen aan te pas gekomen en in bepaalde gevallen was 

gevraagd te helpen bij het invullen van enkele vragen. Hierdoor zijn 186 vragenboekjes die zijn 

opgehaald bruikbaar voor het onderzoek van de 216 die zijn verspreid. Tabel 4.1 geeft de resultaten weer 

van het verspreiden van de vragenboekjes per gemeente in de regio West-Brabant.  

Tabel 4.1: Aantal verspreidde en bruikbare vragenboekjes per gemeente in regio West-Brabant  
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4.4 Persoons- en huishoudenskenmerken van zelfstandig wonende ouderen 

De data die is verzameld onder de respondenten heeft betrekking op geslacht, geboortejaar, 

huishoudenssamenstelling, kinderen, opleidingsniveau, inkomen, mobiliteit en zelfredzaamheid. Dit zijn 

variabelen die mogelijk van invloed zijn op de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen. Deze 

paragraaf geeft als eerst de resultaten weer van de basisgegevens van de huishoudens (geslacht, leeftijd, 

huishoudenssamenstelling, kinderen, opleidingsniveau en inkomen). Als tweede wordt in de volgende 

paragraaf de mobiliteit van de respondenten weergegeven aan de hand van vragen over het hebben van 

een handicap of beperking, het hebben van een geldig rijbewijs B en een overzicht van beschikbare 

hulpmiddelen die de respondenten mogelijk tot hun beschikking hebben. Tot slot wordt er een overzicht 

gegeven van de resultaten van de zelfredzaamheid van de respondenten. 

4.4.1 Basisgegevens persoons- en huishoudenskenmerken 

Tabel 4.2 geeft de resultaten en percentages weer van de basis persoons- en huishoudenskenmerken van 

alle 186 respondenten. Aan het onderzoek hebben meer vrouwen mee gedaan dan mannen, al is het 

verschil maar klein. Aan het onderzoek deden 103 vrouwen mee en 83 mannen. De oudste respondent die 

mee heeft gedaan aan het onderzoek is 97 jaar en de jongste respondent is 65 jaar. De gemiddelde leeftijd 

van de respondent is 78,1 jaar. De huishoudenssamenstelling geeft weer dat van de 186 respondenten er 

111 alleenstaande respondenten zijn en 74 een partner hebben. Van één respondent is de 

huishoudenssamenstelling onbekend. Het aantal kinderen dat de respondenten hebben is uiteenlopend. 

Het opleidingsniveau van de respondenten onderstreept de toename van het hedendaags 

opleidingsniveau onder de beroepsbevolking. Onder de 186 respondenten hebben 73 respondenten 

enkel basisonderwijs gevolg of helemaal geen onderwijs gevolgd. In totaal hebben 67 respondenten 

middelbaar onderwijs gevolgd en 43 respondenten hebben hoger onderwijs gevolgd. Hoger onderwijs 

en universitair onderwijs waren vroeger zeldzaam, met respectievelijk 23 en 4 respondenten die een HBO 

of WO diploma hebben afgerond. Het inkomen is door 17 respondenten niet ingevuld. Onder de 186 

respondenten hebben 35 respondenten aangegeven dat ze een laag inkomen hebben van €1.200,- of 

minder. Met 106 respondenten is de gemiddelde inkomensklasse van €1.200,- tot €2.400,- de meest 

voorkomende inkomensklasse en 26 respondenten hebben aangegeven dat ze een hoog inkomen hebben 

van €2.400,- of meer.  
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Tabel 4.2: Basis persoons- en huishoudenskenmerken respondenten 

Geslacht Aantal (N) Aantal (%)

man 82 44,1

vrouw 104 55,9

Leeftijd

Gemiddelde leeftijd in jaren 78,1

Minimale leeftijd in jaren 65

Maximale leeftijd in jaren 97

Huishoudenssamenstelling

Alleenstaand 111 59,7

(echt)paar 74 39,8

(missing) 1 0,5

Aantaal kinderen

Geen 36 19,4

Eén 38 20,4

Twee 57 30,6

Drie vier of meer 55 29,6

Opleidingsniveau

Lager onderwijs (Basisschool, LBO of geen 

opleiding) 73 39,2

Middelbaar onderwijs (Middelbaar 

voortgezet onderwijs &  MBO) 67 36,2

Hoger onderwijs (Hoger voortgezet 

onderwijs, HBO of WO) 43 23,2

(missing) 3 1,4

Inkomen

Laag inkomen (< €1.200,-) 35 18,8

Gemiddeld inkomen (€1.200,- tot €2.400,-) 106 57

Hoog inkomen (> €2.400,-) 28 15,1

(missing) 17 9,1  
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4.4.2 Mobiliteit en gezondheid zelfstandig wonende ouderen 

De data die is verzameld met betrekking tot de mobiliteit, heeft betrekking op de gezondheid en de 

beschikbare vervoersmiddelen van de respondenten. Er is gevraagd hoe de respondent zijn of haar 

gezondheid ervaart, of de respondent een handicap of een langdurige aandoening heeft, of de respondent 

in het bezit is van een geldig rijbewijs B en welke vervoer- en / of hulpmiddelen de respondent gebruikt. 

Tot slot is gevraagd hoe vaak de respondent bepaalde vervoersmiddelen gebruikt om zo een goed beeld 

te krijgen van de mobiliteitspositie van de respondent. 

Figuur 4.2 geeft de resultaten weer hoe de respondent zijn of haar gezondheid ervaart. De 186 

respondenten hebben aangegeven dat ze hun gezondheid over het algemeen als positief ervaren. Van de 

186 respondenten zeggen 69 respondenten zijn of haar gezondheid als goed te ervaren (37,1 procent) en 

69 respondenten zijn neutraal (37,1 procent). Er zijn negen respondenten die hun gezondheid als zeer 

goed ervaren (4,8 procent) en slechts drie respondenten geven aan dat ze hun gezondheid als zeer slecht 

ervaren (1,6 procent). Tenslotte hebben 36 respondenten aangegeven dat ze hun gezondheid als slecht 

ervaren (19,4 procent).  

 

Figuur 4.2: Gezondheid respondenten  

Tabel 4.3 geeft de resultaten en de percentages weer of de respondenten een handicap of een langdurige 

aandoening hebben, of de respondenten een geldig rijbewijs B hebben en welke vervoer- en /of 

hulpmiddelen de respondenten gebruiken. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan geen 

handicap of langdurige aandoening te hebben (51,1 procent). Van de respondenten die wel een handicap 

of een langdurige aandoening hebben, geven er 42 aan dat ze daardoor sterk belemmerd worden (22,6 

procent) en 49 geven er aan de ze daardoor licht belemmerd worden (26,3 procent).  

Het aantal respondenten dat in het bezit is van een geldig rijbewijs B, is 118 van de 186 (63,4 procent). Van 

de 186 respondenten hebben er 68 aangegeven niet over een geldig rijbewijs B te beschikken (36,6 

procent). Van de 186 respondenten hebben er 102 een auto (54,8 procent). Daarnaast hebben er van de 
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Handicap of langdurige aandoening Aantal (N) Aantal (%)

Ja, ik wordt daardoor in het dagelijks 

leven sterk belemmerd 42 22,6

Ja, ik wordt daardoor in het dagelijks 

leven licht belemmerd 49 26,3

Nee 95 51,1

Geldig rijbewijs B

Ja 118 63,4

Nee 68 36,6

Bezit vervoers- en/of hulpmiddelen

Scootmobiel 9 4,8

Auto 102 54,8

(Elektrische)fiets 79 42,5

Brom - / snorfiets 4 2,2

Wandelstok 44 23,7

Looprek/rollator 51 27,4

Rolstoel 9 4,8

186 respondenten 79 een (elektrische) fiets (42,5 procent), 51 een looprek/rollator (27,4 procent) en 44 

respondenten hebben een wandelstok (23,7 procent). Tenslotte hebben negen respondenten een 

scootmobiel (4,8 procent) en hebben negen respondenten een rolstoel (4,8 procent). 

Tabel 4.3: Gezondheid- en mobiliteitskenmerken respondenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 geeft de percentages weer hoe vaak de respondenten gebruik maken van diverse 

vervoersmiddelen. De auto wordt door de respondenten vaker als bestuurder gebruikt dan als passagier. 

De (elektrische) fiets wordt samen met de auto veelvuldig door respondenten gebruikt en ook lopen de 

respondenten graag. De respondenten maken weinig gebruik van trein, de bus, de tram, de metro, de taxi 

en de brom- en snorfiets. De scootmobiel wordt door 3,2 procent van de respondenten dagelijks gebruikt 

en bijna tien procent van de respondenten geeft aan de deeltaxi bijna dagelijks te gebruiken.  

Tabel 4.4: Het gebruik van vervoersmiddelen door de respondenten 

auto als 

bestuurder 

(%)

auto als 

passagier 

(%)

trein 

(%)

bus/tram

/metro 

(%)

brom- / 

snorfiets 

(%)

elektrisc

he fiets 

(%)

lopen 

(%)

taxi 

(%)

deeltaxi 

(%)

scootmo

biel (%)

(bijna) nooit 44,6 51,6 89,2 83,3 96,8 61,8 18,3 88,2 76,9 95,2

< 1 keer per maand 1,6 5,4 5,4 5,4 0 1,1 1,1 3,8 9,7 0

1 keer per maand 0,5 5,4 4,3 3,2 0 3,8 1,6 3,8 5,4 0,5

2 of 3 keer per maand 2,7 10,2 0,5 3,8 0,5 4,8 7 1,6 2,7 0

1 keer per week 5,9 16,7 0 2,2 0,5 4,3 11,8 0,5 2,2 0,5

2 tot 5 keer per week 24,7 9,1 0 1,6 1,1 9,7 15,1 1,1 3,2 0,5

(bijna) iedere dag 19,9 1,6 0,5 0,5 1,1 14,5 45,2 1,1 9,7 3,2

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

   



 

 

89 

 

4.4.3 Zelfredzaamheid zelfstandig wonende ouderen  

Tabel 4.5 geeft de resultaten weer hoe zelfredzaam de respondenten zijn. In dit onderzoek is de minimale 

GARS-score onder de 186 respondenten 18 en de maximale GARS-score is 68.  

Tabel 4.5: Zelfredzaamheid respondenten 

Minimum Maximum

18 68

GARS-score zelfredzaamheid

 

Figuur 4.3 geeft de resultaten weer van de GARS-score onder de 186 respondenten. De meeste 

respondenten hebben een GARS-score tussen de 20 en de 50. Dit staat voor een positieve mate van 

zelfredzaamheid. Slechts zes respondenten hebben een GARS-score tussen de 61 en 72. Deze zes 

respondenten hebben de laagste mate van zelfredzaamheid. Er zijn vijf respondenten die bij de vraag 

over traplopen niets hebben ingevuld, omdat ze aangaven een gelijkvloerse woning te hebben en de 

woning ook zonder trap toegankelijk is. Om voor deze vijf respondenten tot een complete GARS-score te 

komen, is voor traplopen het gemiddelde genomen over de andere 17 door hen ingevulde scores. 

 

Figuur 4.3: Zelfredzaamheid respondenten 
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4.5 Sociale contacten, netwerkgrootte, eenzaamheid en sociale- en maatschappelijke participatie 

Hoe de mensen hun sociale contacten ervaren, is onder andere afhankelijk van de tevredenheid van het 

sociaal netwerk, de grootte van het sociaal netwerk en de kwaliteit of diepgang van het sociaal netwerk. 

Als eerst wordt de tevredenheid met het sociaal netwerk, de tevredenheid van de grootte van het sociaal 

netwerk en de tevredenheid van de kwaliteit van het sociaal netwerk besproken. Na deze aspecten wordt 

het belang van de sociale contacten besproken en komen de ingrijpende gebeurtenissen aan bod. 

Vervolgens komt de netwerkgrootte aan de orde, wat onderzocht is in deel twee van het vragenboekje. 

Daarna wordt eenzaamheid besproken en tot slot worden de resultaten van de sociale- en 

maatschappelijke participatie weergegeven.  

4.5.1 Sociale tevredenheid, belang en onderhouden sociale contacten en ingrijpende gebeurtenissen 

De informatie die is verzameld over de sociale tevredenheid is in één vraag gesteld met de vraag over 

hoe tevreden de respondenten zijn met hun sociaal netwerk, hoe tevreden ze zijn met de grootte van hun 

sociaal netwerk en hoe tevreden ze zijn met de kwaliteit van hun sociaal netwerk. Tabel 4.6 geeft de 

tevredenheidspercentages weer van alle drie de categorieën waar naar is gevraagd. Zoals de tabel 

weergeeft, zijn de meeste respondenten neutraal of tevreden over hun sociale contacten. Slechts enkele 

respondenten zijn ontevreden of zeer ontevreden over hun sociaal netwerk. Dat geldt ook voor de 

tevredenheid van de grootte van het sociaal netwerk en de kwaliteit van het sociaal netwerk, aangezien 

daarin hetzelfde tevredenheidspatroon zichtbaar is. Wel scoort tevreden en zeer tevreden van de grootte 

van het sociaal netwerk opvallend lager. Slechts enkele respondenten zijn zeer ontevreden met de sociale 

contacten en de grootte en de kwaliteit van het sociaal netwerk.  

Tabel 4.6: Sociale tevredenheid respondenten 

Tevredenheid 

sociale 

contacten (%)

Tevredenheid 

grootte sociaal 

netwerk(%)

Tevredenheid 

kwaliteit sociaal 

netwerk(%)

Zeer ontevreden 0,5 1,1 0,5

Ontevreden 7 10,2 10.8

Neutraal 31,7 38,7 27,4

Tevreden 46,2 39,2 45,7

Zeer tevreden 14,5 10,8 15,6

Totaal 100 100 100  

Tabel 4.7 geeft het gemiddelde weer van de drie aspecten sociale tevredenheid, met de drie aspecten 

tevredenheid sociale contacten, tevredenheid grootte sociaal netwerk en tevredenheid kwaliteit sociaal 

netwerk. 
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Tabel 4.7: Gemiddelde sociale tevredenheid respondenten 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Tevredenheid sociale contacten 186 1 5 3,67 0,829

Tevredenheid grootte sociaal netwerk 186 1 5 3,48 0,859

Tevredenheid kwaliteit sociaal netwerk 186 1 5 3,65 0,889  

Om iets te zeggen over de gehele sociale tevredenheid van de respondenten, wordt de totaalscore van de 

drie aspecten tevredenheid sociale contacten, tevredenheid grootte sociaal netwerk en tevredenheid 

kwaliteit sociaal netwerk samengevoegd. Om te kijken of de scores mogen worden opgeteld, wordt 

Cronbach’s Alpha gebruikt. Tabel 4.8 geeft een Cronbach’s Alpha voor de totaalscore weer van 0,875; dit 

is voldoende om de scores van de analyse samen te voegen. 

Tabel 4.8: Cronbach’s Alpha sociale tevredenheid respondenten 

Sociale tevredenheid

Minimum Maximum Mean Variance Std. Deviation N of items Cronbach's Alpha

1 5 10,81 5,314 2,305 3 0,875   

Tabel 4.9 geeft de totaalscore van de drie vragen over de tevredenheid van de respondenten en geeft op 

deze manier een totaalscore weer van de sociale tevredenheid van de respondenten. Hierin is duidelijk 

dat het grootste deel van de 186 respondenten de sociale tevredenheid als positief ervaart. Van de 186 

respondenten geeft tien procent aan zeer ontevreden of ontevreden te zijn over hun sociale tevredenheid.  

Tabel 4.9: Totaalscore sociale tevredenheid respondenten  

Sociale tevredenheid (%)

Zeer ontevreden 0,7

Ontevreden 9,3

Neutraal 32,6

Tevreden 43,7

Zeer tevreden 13,6

Totaal 100  

Figuur 4.4 geeft de resultaten weer hoe belangrijk respondenten het vinden om sociale contacten te 

hebben. Van de 186 respondenten hebben er 108 aangegeven dat sociale contacten belangrijk voor ze 

zijn (58,1 procent).  
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Figuur 4.4: Belang sociale contacten respondenten  

Een groot aantal respondenten geeft aan dat ze neutraal of onbezorgd zijn als het gaat om het verliezen 

van sociale contacten naarmate ze ouder worden. Van de 186 respondenten zeggen 62 respondenten 

onbezorgd te zijn (33,33 procent), 80 respondenten neutraal (43 procent), acht respondenten zeer 

onbezorgd (4,3 procent), 33 respondenten bang (17,7 procent) en drie respondenten zeer bang (1,6 

procent). 

Bij de vraag of sociale contacten onderhouden meer moeite kost naarmate ze ouder worden, geven 99 

respondenten aan dat het gelijk blijft (53,2 procent), 19 respondenten minder moeite (10,2 procent) en zes 

respondenten veel minder moeite (3,2 procent). Toch geven 52 respondenten aan dat het onderhouden 

van sociale contacten gedurende het ouder worden meer moeite kost (28,0 procent) en 10 respondenten 

geven aan dat het veel meer moeite kost (5,4 procent). 

Tabel 4.10 toont de resultaten en percentages van de hoogst scorende ingrijpende gebeurtenissen die de 

respondenten de afgelopen twee jaar hebben ervaren. Wat opvalt, is dat vooral mobiliteit, 

zorgbehoevender geworden, een gezondheid die snel achteruit gaat en handicap of een langdurige 

aandoening erg hoog scoren. Van de 186 respondenten geven er 25 respondenten aan weduwe te zijn 

(13,4 procent).  
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Tabel 4.10: Aantal respondenten die de afgelopen twee jaar een ingrijpende gebeurtenis hebben ervaren.  

Ingrijpende gebeurtenissen

Aantal 

(N) Aantal (%)

Mijn partner is overleden 25 13,4

Ik heb een handicap of langdurige 

aandoening opgelopen 36 19,4

Mijn partner heeft een handicap of 

langdurige aandoening opgelopen 17 9,1

Zorgbehoevend(er) geworden 49 26,3

Mijn mobiliteit gaat snel achteruit 56 30,1

Mijn gezondheid gaat snel achteruit 38 20,4  

4.5.2 Netwerkgrootte respondenten (deel twee vragenboekje)  

Deel twee van het vragenboekje geeft een beeld van de emotionele, instrumentele en sociale 

ondersteuning die de respondent krijgt van familie, kennissen of vrienden. Hieruit kan worden afgeleid 

wat de gemiddelde netwerkgrootte is van de respondent. Tabel 4.11 en figuur 4.5 geven de resultaten van 

de netwerkgrootte van de respondenten weer. Van de 186 respondenten hebben twee respondenten deel 

twee van het vragenboekje niet willen invullen, ondanks dat ze wel een sociaal netwerk zeggen te 

hebben. Twee respondenten hebben aangegeven geen personen in hun netwerk te hebben. Hierdoor zijn 

er 184 representatieve vragenboekjes die in zijn geheel een gemiddelde netwerkgrootte van de 

respondenten weergeven. De gemiddelde netwerkgrootte van de 184 respondenten komt uit op 4,03 

personen. De ondergrens van de netwerkgrootte is nul en het maximum is 19 personen.  

Tabel 4.11: Netwerkgrootte respondenten.  

Netwerkgrootte

Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie

0 19 4,03 3,331  
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Figuur 4.5: Netwerkgrootte van 184 respondenten  

De meeste personen met wie de respondenten contact hebben, zijn de kinderen (26,8 procent). Partner, 

kleinkind, broer of zus, ander familielid, een vriend of een andere bekende komen voor met elk 

percentages tussen de 10 en 15 procent. Slechts 0,8 procent van de respondenten hebben nog een vader 

of moeder in hun sociaal netwerk.  

Het netwerk van de respondenten bestaat uit 56,7 procent vrouw en 39,6 procent man. Met 46,5 procent is 

de leeftijdscategorie 41 jaar tot 65 jaar de grootste leeftijdsgroep waarmee de respondenten een sociaal 

netwerk vormen. De leeftijd 66 tot 75 jaar vormt daarna de grootste groep in het netwerk van de 

respondenten met een percentage van 26,5 procent.  

De personen uit het netwerk van de respondenten wonen meestal in een ander dorp of in een andere stad 

(44,7 procent). Bijna één derde van de personen uit het netwerk van de respondenten woont in hetzelfde 

dorp of in dezelfde stad als de respondent (30,5 procent). Slechts in enkele gevallen wonen de personen 

uit het netwerk van de respondenten in dezelfde straat of wijk (13,1 procent).  

De personen die het netwerk vormen rondom de respondenten zijn meestal personen die de respondent 

lang kent. De respondenten kennen de personen uit hun netwerk meestal 15 jaar of langer (81,9 procent).  
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Hoe vaak de respondent de personen uit het netwerk face-to-face ziet, is erg uiteenlopend en varieert van 

bijna nooit, 19,7 procent, < 1 keer per maand 11,7 procent, 1 keer per maand 8,9 procent, 2 of 3 keer per 

maand 12,8 procent, 1 keer per week 19,3 procent, 2 tot 5 keer per week 13,3 procent, tot bijna iedere 

dag 12,3 procent.  

Hoe vaak de respondent met de personen uit het netwerk telefonisch contact heeft, is ook erg 

uiteenlopend en varieert van bijna nooit, 25,1 procent, < 1 keer per maand 6,8 procent, 1 keer per maand 

8,9 procent, 2 of 3 keer per maand 11,2 procent, 1 keer per week 17,6 procent, 2 tot 5 keer per week 19,6 

procent, tot bijna iedere dag 7,9 procent.  

Veel respondenten (85,5 procent) geven aan bijna nooit de sms of WhatsApp te gebruiken voor het 

onderhouden van sociale contacten. Een hoog aantal respondenten (82,3 procent) geven aan dat ze bijna 

nooit e-mailen met personen uit hun sociaal netwerk en 92,9 procent van de respondenten geven aan dat 

ze bijna nooit social media gebruiken om sociale contacten te onderhouden.  

Het gebruik van skype of facetime van de respondent met de personen uit het sociaal netwerk, zijn de 

minst voorkomende vormen van communiceren onderling die is gemeten in dit onderzoek. Bijna nooit is 

met een percentage van 94,9 procent zeer hoog. Respondenten die hebben aangegeven deze vormen van 

communiceren te gebruiken, gaven aan dat ze skypen met kinderen, die ver weg in het buitenland wonen 

en werken.  

4.5.3 Eenzaamheid en sociaal isolement 

Eenzaamheid is in dit onderzoek een belangrijk aspect. De laatste vraag in het vragenboekje heeft 

betrekking op de korte versie van de eenzaamheidsschaal van de Jong Gierveld (2006). De respondenten 

hebben zes vragen gekregen waarmee de eenzaamheid wordt getoetst. Tabel 4.12 geeft de percentages 

weer van de eenzaamheid onder de 186 respondenten.  

Wat direct opvalt, is dat de respondenten veel leegte om zich heen ervaren en dat veel respondenten 

mensen om zich heen missen. Leegte om mij heen voelen scoort erg hoog en ook mensen om me heen 

missen scoort erg hoog in het onderzoek. Verder blijkt uit tabel 4.12 dat respondenten wel voldoende 

mensen hebben om op terug te vallen in geval van nood. Het vertrouwen in andere mensen is bij 

respondenten ook goed en de vraag aan respondenten of ze genoeg mensen hebben die dicht bij hen 

staan is positief. Het grootste aantal respondenten geeft tot slot aan dat ze zich niet in de steek gelaten 

voelen. 
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Toetsing enzaamheid respondenten methode twee

Schaal 0-6 N %

Niet eenzaam 0-1 79 42,3

Eenzaam 2-6 107 57,7

186 100

Tabel 4.12: Eenzaamheid respondenten  

Emotionele eenzaamheid Ja! (%) Ja (%)

Min of 

meer 

(%) Nee (%)

Nee! 

(%) Totaal

Ik ervaar leegte om mij heen 9,1 18,3 23,7 34,9 14 100

Ik mis mensen om me heen 10,2 19,4 21,5 36 12,9 100

Ik voel me in de steek gelaten 3,8 4,8 18,3 52,2 21 100

Sociale eenzaamheid

Nee! 

(%) Nee (%)

Min of 

meer 

(%) Ja (%) Ja! (%) Totaal

Er zijn voldoende mensen op wie 

ik in geval van narigheid kan 

terugvallen 0,5 7 25,8 41,9 24,7 100

Ik heb veel mensen die ik 

volledig kan vertouwen 1,6 8,1 31,7 38,2 20,4 100
Er zijn genoeg mensen die dicht 

bij mij staan 0 7 31,7 40,9 20,4 100  

Tabel 4.13 geeft de resultaten van de eenzaamheid van de respondenten weer, uitgewerkt volgens de 

methode van de Jong Gierveld 2006. De eenzaamheidscijfers zijn onderverdeeld in een schaal van nul tot 

zes. De respondenten die in schaal nul en schaal één zijn geclassificeerd zijn niet eenzaam. Van de 186 

respondenten zijn 79 respondenten niet eenzaam (42,3 procent). Een zeer hoog aantal respondenten voelt 

zich eenzaam. Deze respondenten zijn geclassificeerd in schaal twee tot en met schaal zes. Van de 186 

respondenten hebben er 107 aangegeven een bepaalde mate van eenzaamheid te ervaren (57,7 procent). 

Tabel 4.13: Eenzaamheid respondenten volgens de Jong Gierveld 2006 per schaal 0-6 

 

 

 

 

Figuur 4.6 geeft de resultaten van de eenzaamheid van de respondenten weer. De eenzaamheidscijfers 

zijn onderverdeeld in een totaalscore van minimaal zes tot maximaal 30. Hierbij is de gemiddelde 

eenzaamheidsscore 14,44 op een totaalscore van maximaal 30, waarbij geldt hoe dichter naar zes, hoe 

minder eenzaamheidsgevoel.  
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Figuur 4.6: Eenzaamheid respondenten per schaal 6-30 

4.5.4 Sociale- en maatschappelijke participatie 

Van de 186 respondenten blijkt dat er 70 respondenten geen lid zijn van een vereniging of organisatie 

(37,6 procent). Dat betekent dat het grootste deel van de respondenten lid is van een vereniging of van 

meerdere verenigingen. Er zijn 61 respondenten lid van één vereniging of organisatie (32,8 procent), 33 

respondenten zijn lid van twee verenigingen of organisaties (17,7 procent), 14 respondenten zijn lid van 

drie verenigingen of organisaties (7,5 procent), drie respondenten zijn lid van vier verenigingen of 

organisaties (1,6 procent) en vijf respondenten zijn lid van vijf verenigingen of organisaties (2,8 procent).  

Tabel 4.14 geeft de percentages weer die horen bij het verlenen van mantelzorg, het ontvangen van 

mantelzorg, het ontvangen van thuiszorg en het verlenen van vrijwilligerswerk van de respondenten. Bij 

het verlenen van mantelzorg geven de meeste respondenten aan dat ze geen mantelzorg verlenen. Maar 

liefst 156 van de 186 respondenten verleent geen mantelzorg (83,9 procent). Ook ontvangen de 

respondenten weinig mantelzorg. Van de 186 respondenten geven 138 respondenten aan dat ze bijna 

nooit mantelzorg ontvangen (74,2 procent). Ook het ontvangen van thuiszorg scoort erg laag onder de 

respondenten. Slechts 16 respondenten geven aan bijna iedere dag thuiszorg te ontvangen (8,6 procent) 

en 26 respondenten ontvangen één keer per week thuiszorg (14 procent). Maar liefst 135 respondenten 
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ontvangt bijna nooit thuiszorg (72,6 procent). Ook vrijwilligerswerk scoort laag onder de respondenten. 

Maar liefst 141 respondenten van de 186 geven aan bijna nooit vrijwilligerswerk te verlenen (75,8 

procent). Vijf respondenten geven aan bijna iedere dag vrijwilligerswerk te verlenen (2,7 procent) en 13 

respondenten verlenen één keer per week vrijwilligerswerk (7 procent). 

Tabel 4.14: Het verlenen van mantelzorg, het ontvangen van mantelzorg, het ontvangen van thuiszorg en het verlenen van vrijwilligerswerk van de 

respondenten  

 

Verlenen 

mantelzorg 

(%)

Ontvangen 

mantelzorg 

(%)

Ontvangen 

thuiszorg 

(%)

Verlenen 

vrijwilligerswerk 

(%)

(bijna) nooit 83,9 74,2 72,6 75,8

< 1 keer per maand 1,6 2,7 1,1 4,3

1 keer per maand 0 3,8 2,2 2,7

2 of 3 keer per maand 1,6 1,6 1,1 6,5

1 keer per week 4,8 9,1 14 7

2 tot 5 keer per week 2,2 5,4 0,5 1,1

(bijna) iedere dag 5,9 3,2 8,6 2,7

totaal 100 100 100 100  

4.6 Woningkenmerken van zelfstandig wonende ouderen 

In deze paragraaf komen de woningkenmerken van de respondenten aan de orde. In een kort overzicht 

worden resultaten besproken van de type woning van de respondent, de verhouding koop- en 

huurwoning, de woonduur, de woontevredenheid en de verhuisgeneigdheid.  

Tabel 4.28 geeft de resultaten en percentages weer van het type woningen waarin de respondenten 

wonen, de verhouding koop- en huurwoning en de gemiddelde woonduur. Van de 186 respondenten 

wonen er 101 in een appartement, een bovenwoning of een benedenwoning. Er wonen 54 respondenten 

in een tussenwoning of geschakelde woning, 26 in een hoek- / of twee-onder-een-kapwoning en vijf in een 

vrijstaande woning. Vrijstaande woningen zijn het minst vertegenwoordigd in het onderzoek, omdat 

ouderen in vrijstaande woningen moeilijker te benaderen zijn. Daarnaast zijn veel vrijstaande woningen 

niet tot de voordeur toegankelijk, waardoor je niet direct aan de mensen kan vragen mee te doen aan het 

onderzoek. Alle vrijstaande woningen die in het onderzoek zijn opgenomen, zijn koopwoningen. Het 

grootste deel van de woningen van de respondenten zijn huurwoningen. Van de 186 respondenten zijn er 

146 actief op de huurwoningmarkt en hebben 40 respondenten een eigen koopwoning. Tabel 4.29 geeft 

de resultaten van de woonduur van de respondenten weer. De woonduur loopt uiteen van twee maanden 

tot 81 jaar. Dit resulteert in een gemiddelde woonduur van 11,37 jaar onder de 186 respondenten.  
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Tabel 4.15: Woningkenmerken respondenten  

Type woning Aantal (N) Aantal (%)

Vrijstaande woning 5 2,7

Hoek- / twee-onder-een-

kapwoning 26 14

Tussenwoning / 

geschakelde woning 54 29

Appartement / 

bovenwoning / 

benedenwoning 101 54,3

Eigenaar of huurder

Eigenaar 40 21,5

Huurder 146 78,5
 

Tabel 4.16: Woonduur respondenten  

Woonduur

Minimum Maximum Gemiddelde

2 maanden 81 jaar 11,37 jaar
 

In figuur 4.8 zijn de resultaten van de woningtevredenheid en verhuisgeneigdheid weergegeven. Van de 

186 respondenten geven er 93 aan tevreden te zijn (50,0 procent) en 63 respondenten zijn zeer tevreden 

met de huidige woning. Er geven negen respondenten aan dat ze zeer ontevreden zijn met de huidige 

woning (4,8 procent), twee ontevreden (1,1 procent) en 19 neutraal (10,2 procent).  

Van de 186 respondenten geven er 143 aan dat ze beslist niet binnen nu en twee jaar willen verhuizen 

(76,9 procent) en 38 eventueel wel, misschien (20,4 procent). Slechts één respondent heeft ‘’zou wel 

willen, kan niets vinden ingevuld’’ (0,5 procent) en één andere respondent heeft aangegeven dat er reeds 

een andere woning is gevonden (0,5 procent). Tenslotte hebben drie respondenten aangegeven dat ze 

beslist wel willen verhuizen (1,6 procent).  
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Figuur 4.7: Woontevredenheid en verhuisgeneigdheid respondenten  

4.7 Omgevingskenmerken van zelfstandig wonende ouderen 

Voor de omgevingskenmerken van zelfstandig wonende ouderen is data verzameld met betrekking op de 

tevredenheid van de woonomgeving, de tevredenheid van voorzieningen in de omgeving, hoe vaak de 

respondent sociale contacten onderhoud in deze voorzieningen in de omgeving, de sociale cohesie en de 

sociale veiligheid. 

Figuur 4.7 geeft de tevredenheid met de woonomgeving van de respondenten weer. Wat op valt is dat het 

overgrote deel van de respondenten tevreden is. Van de 186 respondenten hebben er 107 aangegeven 

tevreden te zijn (57,5 procent), 47 zeer tevreden (25,3 procent) en 23 neutraal (12,4 procent). Slechts vijf 

respondenten geven aan ontevreden te zijn (2,7 procent) en drie respondenten zijn zeer ontevreden (1,6 

procent). Bij deze vraag is er één missing value opgetreden.  
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Figuur 4.8: Tevredenheid van de woonomgeving  

Tabel 4.15 geeft de resultaten en percentages weer van de stedelijke dichtheid van de woonomgeving 

van 186 respondenten. Een sterk verstedelijkte omgeving is met 69 hoog en een niet verstedelijkte 

omgeving scoort met 66 bijna net zo hoog. Een middelmatig verstedelijkte omgeving komt niet veel voor 

in het onderzoek.  

Tabel 4.17: Stedelijke dichtheid  

Stedelijke dichtheid Aantal (N) Aantal (%)

Zeer sterk verstedelijkt 14 7,5

Sterk verstedelijkt 69 37,1

Middelmatig verstedelijkt 10 5,4

Weinig verstedelijkt 27 14,5

Niet verstedelijkt 66 35,5

Totaal 186 100  
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Tabel 4.16 geeft de percentages weer van de tevredenheid per voorziening. De respondenten geven aan 

over het algemeen neutraal en tevreden te zijn als het gaat om de voorzieningen. Per voorziening zijn er 

enkele respondenten die aangeven zeer ontevreden te zijn en respondenten zijn vooral ontevreden over 

de winkels voor de niet dagelijkse boodschappen (11,3 procent).  

Tabel 4.18: Tevredenheid voorzieningen respondenten  

Winkels dagelijkse 

boodschappen (%)

Winkels niet 

dagelijkse 

boodschappen (%)

Opstaphaltes 

OV (%)

Zorgvoorzie

ningen (%)

Sportvoorzien

ingen (%)

Zeer ontevreden 5,9 7,5 7 1,1 2,7

Ontevreden 7,5 11,3 3,2 2,2 2,2

Neutraal 25,8 37,1 37,1 34,9 66,7

Tevreden 42,5 37,1 39,8 48,4 24,2

Zeer tevreden 18,3 7 12,9 13,4 4,3

Totaal 100 100 100 100 100

Horecavoorzieningen 

(%)

Activiteitencentrum 

/ buurthuis (%)

Groenvoorzie

ningen (%)

Wandel- en 

fietsvoorzien

ingen (%)

Recreatievoor

zieningen (%)

Zeer ontevreden 3,8 2,2 5,4 2,7 4,8

Ontevreden 1,1 2,2 5,9 3,8 3,2

Neutraal 57 55,9 29,6 36,6 54,3

Tevreden 33,9 34,9 46,2 47,8 31,2

Zeer tevreden 4,3 4,8 12,9 9,1 6,5

Totaal 100 100 100 100 100  

Tabel 4.17 geeft de gemiddelde tevredenheid weer van de tien voorzieningen. 

Tabel 4.19: Gemiddelde score tevredenheid voorzieningen van de respondenten 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Winkels dagelijkse boodschappen 186 1 5 3,6 1,057

Winkels niet dagelijkse boodschappen 186 1 5 3,25 1,004

Opstaphaltes openbaar vervoer 186 1 5 3,48 0,999

Zorgvoorzieningen 186 1 5 3,71 0,765

Sportvoorzieningen 186 1 5 3,25 0,694

Horecavoorzieningen 186 1 5 3,34 0,749

Activiteitencentrum / buurthuis 186 1 5 3,38 0,712

Groenvoorzieningen 186 1 5 3,55 0,975

Wandel- en fietsvoorzieningen 186 1 5 3,57 0,817

Recreatievoorzieningen 186 1 5 3,31 0,838  
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Sociale tevredenheid

Minimum Maximum Mean Variance Std. Deviation N of items Cronbach's Alpha

1 5 3,444 0,741 0,861 10 0,856

Tevredenheid voorzieningen Aantal (N) Aantal (%)

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal 55 29,6

Tevreden / zeer tevreden 131 70,4

Totaal 100 100

De totaalscore van tien voorzieningen geeft een resultaat van de tevredenheid over de voorzieningen in 

de woonomgeving van de respondenten. Om te kijken of de scores mogen worden opgeteld, wordt 

Cronbach’s Alpha gebruikt. Tabel 4.18 geeft een Cronbach’s Alpha voor de totaal score weer van 0,856; 

dit is voldoende om de scores van de analyse samen te voegen. 

Tabel 4.20: Cronbach’s Alpha tevredenheid voorzieningen van de respondenten 

 

 

 

Tabel 4.19 geeft de totaalscore van de tevredenheid van de voorzieningen van de respondenten weer. Er 

blijkt dat de respondenten neutraal en tevreden zijn met de tien voorzieningen in de woonomgeving. 

Slechts enkele respondenten geven aan dat ze zeer ontevreden en ontevreden zijn met de tien 

voorzieningen in hun woonomgeving. 

Tabel 4.21: Totaalscore tevredenheid voorzieningen van de respondenten 

 

 

 

 

Sociale veiligheid is onderverdeeld in het gevoel van veiligheid overdag en het gevoel van veiligheid in 

de avond en nacht. Tabel 4.20 geeft de percentages weer van de sociale veiligheid. Respondenten geven 

aan dat ze zich zelden of zeer zelden onveilig voelen in hun directe woonomgeving. Van de 186 

respondenten geven er 75 aan dat ze zich zeer zelden onveilig voelen ( 40,3 procent) en 84 zelden (45,2 

procent). Het veiligheidsgevoel in de avond en nacht scoort ook positief. Van de 186 respondenten geven 

er 79 aan dat ze zich in de avond of nacht zich zelden onveilig voelen (42,5 procent) en 67 geven er aan dat 

ze zich zeer zelden onveilig voelen in de avond of nacht (36 procent). Slechts enkele respondenten geven 

aan dat ze zich zeer vaak of vaak onveilig voelen en daarmee is het gevoel van onveiligheid zowel 

overdag als in de avond en nacht zeer laag. 
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Tabel 4.22: Sociale veiligheid van de respondenten 

Gevoel 

onveiligheid 

overdag  (%)

Gevoel onveiligheid 

avond en nacht (%)

Zeer vaak 0,5 0,5

Vaak 0,5 2,7

Neutraal 13,4 18,3

Zelden 45,2 42,5

Zeer zelden 40,3 36

Totaal 100 100  

Tabel 4.21 geeft het gemiddelde weer van de twee aspecten die horen bij de sociale veiligheid in dit 

onderzoek, namelijk: het gevoel van onveiligheid overdag en het gevoel van onveiligheid in de avond en 

nacht. 

Tabel 4.23: Gemiddelde score sociale veiligheid van de respondenten 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sociale veiligheid overdag 186 1 5 4,24 0,743

Sociale veiligheid avond en nacht 186 1 5 4,11 0,831  

Om iets te zeggen over de sociale veiligheid van de respondenten, wordt de totaalscore van de twee 

aspecten die samen de sociale veiligheid vormen, samengevoegd. Om te kijken of de scores mogen 

worden opgeteld, wordt Cronbach’s Alpha gebruikt. Tabel 4.22 geeft een Cronbach’s Alpha voor de totaal 

score weer van 0,834; dit is voldoende om de scores van de analyse samen te voegen. 

Tabel 4.24: Cronbach’s Alpha van de sociale veiligheid van de respondenten 

Sociale veiligheid

Minimum Maximum Mean Variance Std. Deviation N of items Cronbach's Alpha

1 5 4,175 0,009 0,095 2 0,834

  

Tabel 4.23 geeft de totaalscore van de sociale veiligheid van de respondenten weer. Hierin is duidelijk dat 

het grootste deel van de respondenten hun sociale veiligheid positief en zeer positief ervaren. Meer dan 

tachtig procent van de respondenten voelt zich zelden of zeer zelden onveilig hun directe woonomgeving. 

Slechts enkele respondenten geven aan dat ze zich vaak tot zeer vaak onveilig voelen in hun directe 

woonomgeving en daarmee negatief en zeer negatief zijn over hun sociale veiligheid in hun directe 

woonomgeving. 
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Tabel 4.25: Totaalscore sociale veiligheid van de respondenten  

Sociale veiligheid Sociale 

veiligheid (%)

Zeer negatief 0,5

Negatief 1,6

Neutraal 15,9

Positief 43,9

Zeer positief 38,2

Totaal 100  

Vragen met betrekking tot de sociale cohesie gaan over het samenleven met andere bewoners in de 

woonomgeving. Hiervoor zijn er zeven stellingen voorgedragen aan de respondenten. Tabel 4.24 geeft de 

percentages weer van deze zeven voorgedragen stellingen die gaan over het samenleven in de 

woonomgeving. Op basis van deze verzamelde gegevens kan worden vastgesteld dat de respondenten 

het over het algemeen eens zijn met de voorgelegde stellingen. De tevredenheid met de 

bevolkingssamenstelling, de omgang van de bewoners onderling en de normen en waarden van 

bewoners scoren hoog. De respondenten geven met 46,8 procent aan het eens te zijn met de stelling dat 

ze zich thuis voelen in hun woonomgeving en 36 procent geeft aan het eens te zijn dat ze gehecht zijn aan 

hun buurt. Wat op valt is dat de respondenten het laagst scoren bij de actieve betrokkenheid bij de buurt. 

Hierbij is de neutraalscore het hoogst is en respondenten zijn het meer oneens zijn dan eens met deze 

stelling. 

Tabel 4.26: Sociale cohesie  

Gehecht 

aan de 

buurt (%)

Actief 

betrokken 

bij de 

buurt (%)

Tevreden 

met de 

bevolkings

samenstell

ing (%)

Bewoners 

gaan prettig 

met elkaar 

om (%)

Bewoners met 

dezelfde normen 

en waarden (%)

Behulpzame 

bewoners 

(%)

Ik voel me 

thuis in deze 

buurt(%)

Zeer mee oneens 1,1 6,5 1,1 2,2 1,6 2,2 2,2

Mee oneens 3,8 15,1 2,2 4,8 6,5 4,3 2,2

Neutraal 44,1 50 37,1 32,8 37,1 39,2 23,7

Mee eens 36 20,4 48,4 44,6 40,3 37,1 46,8

Zeer mee eens 14,5 7,5 10,8 15,1 14 16,7 24,7

Missing 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

totaal 100 100 100 100 100 100 100  

Tabel 4.25 geeft het gemiddelde weer van de sociale cohesie, die tot stand komt door zeven stellingen die 

horen bij het samenleven in de omgeving, namelijk: gehecht aan de buurt, actief betrokken bij de buurt, 

tevredenheid met de bevolkingssamenstelling, prettige omgang tussen bewoners onderling, het delen 

van dezelfde normen en waarden tussen bewoners onderling, behulpzame bewoners en zich thuis voelen 

in de buurt. 

 

   



 

 

106 

 

Tabel 4.27: Gemiddelde score van de sociale cohesie  

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Gehecht aan de buurt 185 1 5 3,59 0,823

Actief betrokken bij de buurt 185 1 5 3,08 0,958

Tevreden met de bevolkingssamenstelling 185 1 5 3,66 0,743

Bewoners gaan prettig met elkaar om 185 1 5 3,66 0,871

Bewoners delen dezelfde normen en waarden 185 1 5 3,59 0,868

Behulpzame bewoners 185 1 5 3,62 0,889

Ik voel me thuis in deze buurt 185 1 5 3,9 0,873  

Om iets te zeggen over de sociale cohesie, het samenleven in de woonomgeving van de respondenten, 

wordt de totaalscore van de zeven aspecten over het samenleven in de woonomgeving samengevoegd. 

Om te kijken of de scores mogen worden opgeteld, wordt Cronbach’s Alpha gebruikt. Tabel 4.26 geeft 

een Cronbach’s Alpha voor de totaalscore weer van 0,864; dit is voldoende om de scores van de analyse 

samen te voegen. 

Tabel 4.28: Cronbach’s Alpha van de sociale cohesie  

Sociale cohesie

Minimum Maximum Mean Variance Std. Deviation N of items Cronbach's Alpha

1 5 25,1 20,114 4,485 7 0,864
  

Tabel 4.27 geeft de totaalscore van de sociale cohesie, het samenleven in de woonomgeving van de 

respondenten weer. Hierin is duidelijk dat de meeste respondenten het eens zijn met de zeven 

voorgedragen stellingen met betrekking tot de sociale cohesie van hun directe woonomgeving. 

Tabel 4.29: Totaalscore van de sociale cohesie  

Sociale cohesie Aantal (N) Aantal (%)

Zeer mee oneens / 

mee oneens / 

neutraal 47 25,3

Mee eens 106 57

Zeer mee eens 32 17,2

Missing 1 0,5

Totaal 186 100  

4.8 Het bezit en gebruik van ICT en social media door zelfstandig wonende ouderen 

De data van het ICT-gebruik door de respondenten, is verzameld door in het vragenboekje meerdere 

vragen te stellen en die te verweken in overzichtelijke schema’s. Hierdoor wordt duidelijk over welke 

ICT-middelen de respondenten beschikken en hoe vaak de respondenten bepaalde ICT-middelen en 

digitale communicatiesystemen gebruiken.  
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Tabel 4.30 geeft de resultaten en percentages weer van de hoeveelheid beschikbare ICT-middelen onder 

de respondenten. Nagenoeg alle respondenten beschikken over een (vaste) telefoon (95,7 procent), 118 

hebben een internetverbinding in de woning (63,4 procent) en 112 respondenten hebben een laptop of 

computer (60,2 procent).  

De smartphone en tablet zijn voor ouderen relatief nieuw. Van de 186 respondenten hebben er 40 een 

smartphone (21,5 procent) en 58 hebben een tablet (31,2 procent).  

Tabel 4.30: Beschikbare ICT-middelen respondenten 

ICT-middelen 

beschikbaar

Aantal 

(N) Aantal (%)

Internetverbinding 118 63,4

(Vaste) telefoon 178 95,7

Smartphone 40 21,5

Tablet 58 31,2

Laptop / computer 112 60,2  

Het hebben van bepaalde ICT-middelen, wil nog niet zeggen dat ouderen deze ook daadwerkelijk 

gebruiken. In het vragenboekje is nadrukkelijk gevraagd naar het gebruik van internet, een (vaste) 

telefoon, een smartphone, een tablet of laptop of computer, indien de respondent die ook echt bezit.  

Tabel 4.31 geeft aan in hoeverre de respondenten hun ICT-middelen gebruiken die ze ook werkelijk 

bezitten. Van de 178 respondenten die een (vaste) telefoon hebben, daarvan gebruikt 52,2 procent de 

telefoon bijna dagelijks en 32,3 procent gebruikt de (vaste) telefoon twee tot vijf keer per week. Wat 

opvalt, is dat de andere ICT-middelen, ondanks de aanwezigheid onder de respondenten, in grote mate 

niet altijd wordt gebruikt. Zo geeft 41,4 procent van de respondenten aan het internet bijna nooit te 

gebruiken, 80,1 procent hun smartphone bijna nooit te gebruiken, 70,4 procent hun tablet bijna nooit te 

gebruiken en 43 procent hun laptop of computer bijna nooit te gebruiken.  

Tabel 4.31: Gebruik ICT-middelen die respondenten bezitten 

internet 

(%)

(vaste) 

telefoon (%)

smartphone 

(%)

tablet 

(%)

laptop/computer 

(%)

(bijna) nooit 41,4 5,4 80,1 70,4 43

< 1 keer per maand 1,6 0,5 1,1 0,5 1,1

1 keer per maand 0 1,1 0 0 0,5

2 of 3 keer per maand 1,6 2,7 1,1 1,1 1,1

1 keer per week 4,3 5,9 2,2 2,7 3,2

2 tot 5 keer per week 10,8 32,3 4,8 3,8 12,4

(bijna) iedere dag 40,3 52,2 10,8 21,5 38,7

totaal 100 100 100 100 100  
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Tabel 4.32 geeft de percentages weer hoe vaak de respondenten gebruik maken van bepaalde digitale 

communicatiemiddelen. Wat direct opvalt, is dat ouderen eigenlijk alleen e-mailen, sms’en of 

WhatsAppen. Slechts enkele respondenten geven aan gebruik te maken van social media, datingsites, 

skype en facetime. Van de 186 respondenten maakt 26,9 procent bijna dagelijks gebruik van de e-mail. 

Maar liefst 84,9 procent van de 186 respondenten geeft aan bijna nooit gebruik te maken van social media, 

97, 8 procent maakt bijna nooit gebruik van datingsites, 88,7 procent maakt bijna nooit gebruik van skype 

en 95,2 procent maakt bijna nooit gebruik van facetime. Iets meer dan de helft van de 186 respondenten 

(50,5 procent) geeft aan bijna nooit gebruik te maken van de e-mail en 73,1 procent maakt bijna nooit 

gebruik van de sms of WhatsApp.  

Tabel 4.32: Gebruik digitale communicatiemiddelen respondenten 

social 

media (%)

datingsites 

(%) skype (%)

facetime 

(%) e-mail (%)

sms of 

WhatsApp 

(%)

(bijna) nooit 84,9 97,8 88,7 95,2 50,5 73,1

< 1 keer per maand 1,1 1,6 2,7 1,6 2,7 3,2

1 keer per maand 0,5 0,5 1,6 0,5 0,5 1,6

2 of 3 keer per maand 0,5 0 1,6 0,5 2,2 1,1

1 keer per week 1,1 0 1,1 1,1 7 3,8

2 tot 5 keer per week 3,2 0 1,6 0,5 10,2 7,5

(bijna) iedere dag 8,6 0 2,7 0,5 26,9 9,7

totaal 100 100 100 100 100 100  

4.9 Het bezit van domotica door zelfstandig wonende ouderen 

De data die wordt verzameld betreft belangrijke domotica die in de basis een relatie heeft met sociale 

contacten van zelfstandig wonende ouderen. Er worden zes domoticaproducten voorgedragen aan de 

respondenten om aan te geven of ze over de domoticaproducten beschikken in hun woning, namelijk: 

intercom met camera bij de voordeur, sleutelkluisje, valzender, camera in huis, beeldbellen om te 

communiceren met andere ouderen en beeldbellen om te communiceren met 

familie/kennissen/zorginstelling of thuiszorg.  

Tabel 4.33 geeft de resultaten en percentages weer van het aantal respondenten dat over deze zes 

domoticaproducten beschikt. Wat direct opvalt, is dat domoticaproducten nog steeds zeer weinig 

aanwezig zijn onder de respondenten, conform de literatuurstudie. Alleen de intercom met camera bij de 

voordeur is bij 54 respondenten aanwezig (29 procent) en is daarmee het meest voorkomend 

domoticaproduct. Dit is te verklaren door de grote hoeveelheid moderne appartementen waarin de 

respondenten wonen, waarbij dit domoticaproduct standaard aanwezig is. Van de 186 respondenten 

hebben 21 respondenten een valzender (11,3 procent) en 12 respondenten hebben beeldbellen met 

familie, kennissen, zorginstelling of thuiszorg in huis (6,5 procent).  
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Tabel 4.33: Domoticagebruik respondenten 

Elektronische hulpmiddelen 

(domotica) beschikbaar Aantal (N) Aantal (%)

Intercom met camera bij de 

voordeur 54 29

Sleutelkluisje 15 8,1

Valzender 21 11,3

Camera in huis 1 0,5

Beeldbellen om te 

communiceren met andere 

ouderen 1 0,5

Beeldbellen om te 

communiceren met 

familie/kennissen/zorginstelling 

of thuiszorg 12 6,5  

4.10 Conclusie  

Er zijn 186 vragenboekjes opgehaald, daar waar de doelstelling minimaal 150 vragenboekjes was, 

verdeeld over alle 18 gemeenten in regio West-Brabant. Het enige minpunt is dat er geen vragenboekjes 

zijn verspreid in de gemeente Alphen-Chaam, omdat het in deze gemeente lastiger was om 

ouderenwoningen te vinden en de afstand vanaf huis ook groot is.  

Door selectief de juiste woningen uit te kiezen in stad, dorp en platteland zijn veel respondenten bereikt. 

Daarnaast is het van belang geweest om juist te handelen bij het uitdelen van de vragenboekjes aan de 

respondenten. Door goede afspraken te maken over het ophalen van de vragenboekjes, is het weinig 

voorgekomen dat vragenboekjes niet zijn opgehaald en lagen de vragenboekjes meestal klaar, indien de 

respondenten niet thuis waren. Door bij het ophalen van de vragenboekjes na te vragen of alles goed is 

gelukt met het invullen en respondenten in sommige gevallen te helpen met het invullen van het 

vragenboekje, zijn veel vragenboekjes correct ingevuld. Dit alles heeft geresulteerd in een 

dataverzameling van maar liefst 186 respondenten op 216 vragenboekjes die zijn verspreidt.  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de dataverzameling weergegeven. De meeste respondenten zijn 

neutraal of tevreden over hun sociale contacten, vinden sociale contacten in hun leven erg belangrijk en 

hebben een gemiddelde netwerkgrootte van vier personen. Ruim de helft van de respondenten geeft aan 

mensen om zich heen te missen en leegte om zich heen te ervaren. De eenzaamheid onder de 

respondenten is in de dataset vastgesteld op 57,7 procent. Het grootste deel van de respondenten is 

tevreden met de woonomgeving en tevreden met de voorzieningen in de woonomgeving. Bijna alle 

respondenten ervaren een positieve sociale veiligheid en een positieve sociale cohesie veilig in de 

directe woonomgeving. Veel respondenten in dit onderzoek wonen in een appartement, bovenwoning of 

benedenwoning en er zijn veel huurwoningen opgenomen in het onderzoek. Respondenten hebben een 

woonduur van twee maanden tot 81 jaar. Dit zorgt voor een gemiddelde woonduur van ruim 11 jaar. De 

respondenten zijn over het algemeen tevreden met de huidige woning en willen over het algemeen niet 

graag binnen nu en twee jaar verhuizen. Van de respondenten zijn er veel alleenstaanden, hebben een 
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uiteenlopend aantal kinderen, hebben veelal een laag opleidingsniveau en een gemiddeld inkomen. 

Slechts enkele respondenten geven aan hun gezondheid als slecht of zeer slecht te ervaren en maken 

graag gebruik van hun eigen auto, (elektrische) fiets, de deeltaxi en lopen graag, al dan wel of niet met 

hulpmiddelen. De respondenten hebben een relatief hoge mate van zelfredzaamheid. De respondenten 

hebben veel ICT-middelen tot hun beschikking, maar gebruiken deze niet vaak. Ook wordt er weinig 

gebruik gemaakt van social media en van overige communicatiemiddelen. Domoticaproducten zijn niet 

veelvuldig aanwezig bij de respondenten. De respondenten geven aan in sommige gevallen een intercom 

bij de voordeur te hebben, daar waar die vaak bij appartementencomplexen aanwezig zijn. Een valzender 

wordt relatief weinig gebruikt, gezien het feit er ruim dubbel zoveel respondenten aangeven bij 

ingrijpende gebeurtenissen de afgelopen twee jaar zorgbehoevender te zijn geworden. In het volgende 

hoofdstuk worden de verzamelde datagegevens statistisch geanalyseerd. 
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5 Statistische analyses 

 

5.1 Inleiding  

In hoofdstuk vier zijn de persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken 

en het gebruik van ICT, social media en domotica, weergegeven door middel van beschrijvende 

statistiek. Dit hoofdstuk gaat in op het analyseren van de effecten van persoons- en 

huishoudenskenmerken, omgevingskenmerken, woningkenmerken, ICT en domoticagebruik op de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen. Met behulp van bivariate statistische analyses 

worden de relaties geanalyseerd tussen de onafhankelijke variabelen (persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken en ICT, social media en domotica) 

met de afhankelijke variabelen (eenzaamheid en sociaal isolement, sociale tevredenheid, netwerkgrootte 

en belang sociaal netwerk).  

De data die wordt weergegeven in dit hoofdstuk is gebaseerd op de verzamelde data uit het 

vragenboekje. In paragraaf 5.2 worden de gebruikte meetniveaus nader besproken met in paragraaf 5.3 

een aanvulling met de gebruikte analysemethoden. In paragraaf 5.4 tot en met paragraaf 5.7 komen de 

bivariate analyses van de persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, 

omgevingskenmerken en het gebruik van ICT, social media en domotica in relatie tot eenzaamheid en 

sociaal isolement, sociale tevredenheid, netwerkgrootte en belang sociaal netwerk aan bod. De bivariate 

analyses worden verduidelijkt met het totaaloverzicht van de significante resultaten. Vervolgens komen in 

paragraaf 5.8 de bivariate analyses aan de orde tussen de afhankelijke variabelen onderling, 

eenzaamheid en sociaal isolement, sociale tevredenheid, netwerkgrootte en belang sociaal netwerk. Ook 

hier volgt een verduidelijking met het totaaloverzicht van de significante resultaten. Tot slot volgt in 

paragraaf 5.9 de conclusie van het hoofdstuk.  

5.2 Meetniveaus  

Tabel 5.1 laat de meetniveaus zien van de afhankelijke variabelen die gebruikt worden voor de data 

analyses. Belang sociale contacten is in de analyse opgesteld met de antwoordmogelijkheden zeer 

belangrijk, belangrijk, neutraal, onbelangrijk en zeer onbelangrijk. Er is sprake van een ordinaal 

meetniveau. In het vragenboekje is in deel twee de respondenten naar de netwerkgrootte gevraagd. De 

netwerkgrootte is exact bepaald met een score van nul tot en met 20. Deze afhankelijke variabele is voor 

de analyse vastgesteld als een ratio meetniveau. De sociale tevredenheid van de respondenten is 

gevraagd in een schema met drie vragen, namelijk de tevredenheid over de sociale contacten, de 

tevredenheid met de grootte van het sociaal netwerk en de tevredenheid met de kwaliteit van het sociaal 

netwerk. Alle drie de vragen zijn opgesteld met de antwoordmogelijkheden zeer tevreden, tevreden, 

neutraal, ontevreden en zeer ontevreden. Voor analyse is er een score van drie tot en met 15. Er is sprake 

van een interval meetniveau. Voor eenzaamheid en sociaal isolement zijn in het vragenboekje de 

antwoordcategorieën onderverdeeld in ja!, ja, min of meer, nee en nee! In de analyse wordt er gebruik 

gemaakt van een score zes tot en met 30. Er is sprake van een interval meetniveau. 
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Tabel 5.1: Meetniveaus afhankelijke variabelen 

Afhankelijke veriabelen Meetniveau Antwoordmogelijkheid analyse

Belang sociale contacten Ordinaal Zeer onbelangrijk (1), onbelangrijk (2), neutraal (3), 

belangrijk (4), zeer belangrijk (5).

Netwerkgrootte Ratio Score 0 tot 20.

Sociale tevredenheid Interval Score 3-15.

Eenzaamheid en sociaal isolement Interval Score 6-30.
 

Tabel 5.2 laat de meetniveaus zien van de onafhankelijke variabelen die gebruikt worden voor de data 

analyses. Er zijn twee onafhankelijke variabelen die zijn gemeten in exacte getallen. Dit zijn leeftijd en de 

woonduur. Bij deze twee onafhankelijke variabelen is sprake van een ratio meetniveau. Het aantal 

kinderen en de GARS-score van de respondenten is gemeten met een interval meetniveau. Bij acht 

onafhankelijke variabelen is er gemeten met man of vrouw, alleenstaand of echtpaar, ja of nee, 

woningtype en bij één onafhankelijke variabele is er gemeten met de antwoordkeuze koop- of 

huurwoning. Bij deze acht onafhankelijke variabelen is sprake van een nominaal meetniveau. Bij de 

overige onafhankelijke variabelen is sprake van een ordinaal meetniveau, omdat er een duidelijke 

rangschikking is in de antwoordcategorieën met onderlinge verschillen die niet duidelijk aan te geven 

zijn, zoals zeer tevreden, tevreden, neutraal, ontevreden en zeer ontevreden, of de classificatie van 

bijvoorbeeld de diverse opleidingsniveaus overzichtelijk op volgorde van laag naar hoog niveau.  
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Onafhankelijke variabelen Meetniveau Antwoordmogelijkheid analyse

Geslacht Nominaal Man (1), vrouw (2).

Leeftijd Ratio Leeftijd, exact.

Aantal kinderen Interval Geen (1), één (2), twee (3), die / vier of meer 

Huishoudenssamenstelling Nominaal Alleenstaand (1), (echt)paar (2).

Inkomen Ordinaal Laag (<€1.200,-) (1),gemiddeld (€1.200,- tot 

€2.400,-) (2), hoog (>€2.400,-) (3).

Opleidingsniveau Ordinaal Lager onderwijs (1), middelbaar onderwijs 

(2), hoger onderwijs (3).

Gezondheid Ordinaal Zeer slecht / slecht (1), neutraal (2), goed / 

zeer goed (3).

Rijbewijs B Nominaal Ja (1), nee (2).

Gebruik transportmiddelen Ordinaal (Bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 

keer per maand (3), 2 of 3 keer per maand 

(4), 1 keer per week (5), 2 tot 5 keer per 

week (6), (bijna) iedere dag (7).

Zelfredzaamheid Interval GARS-score.

Sociale- en maatschappelijke 

participatie

Ordinaal (Bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 

keer per maand (3), 2 of 3 keer per maand 

(4), 1 keer per week (5), 2 tot 5 keer per 

week (6), (bijna) iedere dag (7).

Ingrijpende gebeurtenissen Nominaal Ja (1), nee (2).

Woningtevredenheid Ordinaal Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal (1), 

tevreden (2), zeer tevreden (3).

Woonduur Ratio Exact in jaren.

Woningtype Nominaal Vrijstaande woning / hoek- / twee-onder-

een-kapwoning / tussenwoning / 

geschakelde woning (1), appartement / 

bovenwoning / benedenwoning (2).

Koop- of huurwoning Nominaal Eigenaar (1), huurder (2).

Tevredenheid woonomgeving Ordinaal Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal (1), 

tevreden (2), zeer tevreden (3).

Tevredenheid voorzieningen Ordinaal Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal (1), 

tevreden (2), zeer tevreden (3).

Stedelijke dichtheid (uit postcode 

overzicht)

Ordinaal Zeer sterk verstedelijkt / sterk verstedelijkt 

(1), middelmatig verstedelijkt / weinig 

verstedelijkt (2), niet verstedelijkt (3).

Sociale veiligheid Ordinaal Zeer vaak / vaak / neutraal (1), zelden (2), 

zeer zelden (3).

Sociale cohesie Ordinaal Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal 

(1), mee eens (2), zeer mee eens (3).

ICT-bezit Nominaal Ja (1), nee (2).

ICT-gebruik Ordinaal (Bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 

keer per maand (3), 2 of 3 keer per maand 

(4), 1 keer per week (5), 2 tot 5 keer per 

week (6), (bijna) iedere dag (7).

Domoticagebruik beeldbellen met 

zorg en familie

Nominaal Ja (1), nee (2).

Social media Ordinaal (Bijna) nooit (1), < 1 keer per maand (2), 1 

keer per maand (3), 2 of 3 keer per maand 

(4), 1 keer per week (5), 2 tot 5 keer per 

week (6), (bijna) iedere dag (7).

Tabel 5.2: Meetniveaus onafhankelijke variabelen 
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5.3 Toegepaste analyse methoden 

Aan de hand van de vastgestelde meetniveaus wordt er een keuze gemaakt in de analyse methoden. De 

vier afhankelijke variabelen met elk hun eigen meetniveau, geven vier complete schema’s met elk de lijst 

met de belangrijkste onafhankelijke variabelen. De schema’s van eenzaamheid en sociaal isolement, 

sociale tevredenheid en netwerkgrootte bevatten het aantal uit de steekproef, het gemiddelde en de 

standaard deviatie. Bij de schema’s van belang sociale contacten worden deze niet weergegeven. Dit 

omdat er sprake is van een ordinaal meetniveau en er geen gemiddelde wordt berekend.  

Tabel 5.3 geeft een beknopt overzicht van de vastgestelde analyse methoden. Bij de afhankelijke 

variabele belang sociale contacten wordt bij het nominale meetniveau gebruik gemaakt van de Chi-

kwadraattoets en voor het ordinale meetniveau, interval meetniveau en ratio meetniveau wordt gebruik 

gemaakt van de Spearmantoets. 

Voor de afhankelijke variabelen netwerkgrootte, sociale tevredenheid en eenzaamheid en sociaal 

isolement wordt bij het nominale meetniveau gebruik gemaakt van de T-test. Bij het ordinale meetniveau 

wordt gebruik gemaakt van de Spearmantoets en voor het interval meetniveau en het ratio meetniveau 

wordt gebruikt gemaakt van de Pearsontoets.  

In dit onderzoek wordt onder statistische significantie  P < 0,05 verstaan. De resultaten tussen P > 0,05 en P 

< 0,1 worden apart toegelicht. De gebruikte afkortingen GEM. en SD. staan respectievelijk voor het 

gemiddelde en de standaarddeviatie.  

Tabel 5.3: Toegepaste analyse methoden 

Belang sociale contacten Netwerkgrootte Sociale tevredenheid Eenzaamheid en sociaal isolement

Onafhankelijke variabale Ordinaal Ratio Interval Interval

Nominaal Chi-kwadraat T-test T-test T-test

Ordinaal Spearman Spearman Spearman Spearman

Interval Spearman Pearson Pearson Pearson

Ratio Spearman Pearson Pearson Pearson

Afhankelijke variabele
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5.4 Bivariate analyses eenzaamheid en sociaal isolement 

Deze paragraaf gaat in op het analyseren van de relatie tussen de onafhankelijke variabelen (persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica) en de 

afhankelijke variabele (eenzaamheid en sociaal isolement). Dit is weergegeven in het conceptueel model 

in figuur 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Conceptueel model 

Tabel 5.4 laat zien dat er geen significant verschil is tussen mannen en vrouwen met betrekking tot 

eenzaamheid en sociaal isolement. Ook het aantal kinderen geeft geen significante correlatie met 

eenzaamheid en sociaal isolement.  

Aan de andere kant laat tabel 5.4 zien dat er tussen respondenten die alleenstaand zijn (GEM=14,94, 

SD=4,587) en echtparen (GEM=13,61, SD=4,077) een verschil is. Uit de resultaten blijkt dat alleenstaanden 

zich eenzamer voelen, dan de respondenten die een partner hebben. Dit is in lijn met de bevindingen van 

de onderzoeken van Demakakos et al.,( 2006),  de Jong-Gierveld en van Tilburg (2010) en Van den Berg et 

al., (2015), waarin wordt geconcludeerd dat de huishoudenssamenstelling van invloed is op het gevoel 

van eenzaamheid van mensen. 

Daarnaast geeft het inkomen van de respondenten een correlatie met eenzaamheid en sociaal isolement. 

Respondenten met een hoger inkomen, voelen zich minder vaak eenzaam en leven minder sociaal 

geïsoleerd, dan respondenten met een lager inkomen. Dit resultaat komt overeen met de onderzoeken 

van Pinquart en Sörensen (2001), Demakakos et al., (2006) en Hawkley et al., (2008). In deze onderzoeken 

blijkt dat een laag inkomen een negatief effect heeft op eenzaamheid en sociaal isolement, omdat mensen 

met een laag inkomen minder middelen hebben om sociale relaties aan te gaan en te onderhouden. 
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Bovendien is er een correlatie tussen gezondheid en eenzaamheid en sociaal isolement. Eenzaamheid is 

een gezondheids- en welzijnsaspect. Dit resultaat laat zien dat respondenten die hun gezondheid als goed 

en zeer goed ervaren, eenzamer zijn, dan respondenten die hun gezondheid als slecht en zeer slecht 

ervaren. Dit komt wellicht door het feit dat respondenten met een betere gezondheid, minder 

hulpbehoevend zijn en meer focussen op andere problemen, zoals eenzaamheid, dan respondenten met 

een mindere gezondheid. Iemand die ongezond is heeft juist contact met artsen en moet actief zijn, 

waarbij ze andere mensen tegenkomen of is juist de thuiszorg extra visite. Een gezonde respondent met 

voldoende sociale netwerken, kan toch een diepgaande relatie om zich heen missen en zich hierdoor wel 

eens sociaal eenzaam voelen. Dit resultaat komt overeen met het onderzoek van Bogaart en Broenink 

(2011). In dit onderzoek is vastgesteld dat sociale eenzaamheid ontstaat door het gemis van een 

betekenisvolle sociale relatie in het sociaal netwerk. Dit resultaat komt dan ook niet overeen met de 

onderzoeken van Hawkley et al., (2008), Scharf en de Jong Gierveld (2008), de Jong Gierveld en van 

Tilburg (2010), Metz (2000) en Spinney et al., (2009). Deze onderzoeken stellen vast dat een betere 

gezondheid de kans op eenzaamheid verkleind.  

Er is ook een correlatie tussen de frequentie van het gebruik van transportmiddelen en eenzaamheid en 

sociaal isolement. Deze resultaten laten zien dat respondenten die vaker gebruik maken van deze 

transportmiddelen, zich minder eenzaam voelen dan mensen die minder vaak gebruik maken van deze 

transportmiddelen. Er komt tevens naar voor dat er een negatief significant verschil is tussen het hebben 

van een rijbewijs B (GEM=13,95, SD=4,234) of juist geen rijbewijs B hebben (GEM=15,29, SD=4,691). Dit 

resultaat laat zien dat respondenten die in het bezit zijn van een rijbewijs B, minder eenzaam zijn dan 

respondenten die geen rijbewijs B bezitten. Uit de onderzoeken van Metz (2000) en Spinney et al., (2009) 

blijkt er een relatie te zijn tussen mobiliteit en eenzaamheid. Deze onderzoeken geven weer dat 

mobiliteitsproblemen bijdragen aan het gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement.  

Tevens geeft de zelfredzaamheid van de respondenten een correlatie met eenzaamheid en sociaal 

isolement. Dit resultaat laat zien dat een verminderde zelfredzaamheid een positief effect heeft op het 

gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement. Respondenten die een verminderde zelfredzaamheid 

ervaren, voelen zich minder eenzaam en sociaal geïsoleerd, dan respondenten die de zelfredzaamheid als 

positief ervaren. Dit komt wellicht doordat zelfredzame zelfstandig wonende ouderen zo min mogelijk 

hulp aan huis willen. 

Tenslotte is er een verschil tussen het hebben ervaren van ingrijpende gebeurtenissen en eenzaamheid 

en sociaal isolement. Respondenten waarvan hun partner is overleden, of die een handicap of een 

langdurige aandoening hebben, zorgbehoevender worden of een snel achteruitgaande mobiliteit 

hebben, ervaren een hogere mate van eenzaamheid en sociaal isolement, dan respondenten die deze 

ingrijpende gebeurtenissen niet hebben meegemaakt. Zorgbehoevender worden kan gepaard gaan met 

gedwongen thuiszorg wat vaak de enige visite is die mensen krijgen. Dykstra et al., (2005), Oh (2003) en 

Tang en Lee (2011) hebben in hun onderzoeken ook gevonden dat ingrijpende gebeurtenissen een 

negatief effect hebben op eenzaamheid. Mensen hebben na een ingrijpende gebeurtenis soms minder 

zelfvertrouwen of niet altijd behoefte aan contact met anderen. Hierdoor neemt de kans op eenzaamheid 

en sociaal isolement toe.  
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Verder blijkt uit tabel 5.4 dat de leeftijd en het ontvangen van thuiszorg een bijna positieve significante 

correlatie weergeeft  met een score tussen P > 0,05 en  P < 0,1. Een snel achteruitgaande gezondheid 

geeft een bijna positief significant verschil met een score tussen P > 0,05 en P < 0,1. Het opleidingsniveau, 

het gebruik van de auto als passagier, de trein, bus/ tram/ metro, brom- / snorfiets, taxi, scootmobiel, het 

ontvangen van mantelzorg, het verlenen van vrijwilligerswerk, geven geen negatieve of positieve 

significante correlatie voor eenzaamheid en sociaal isolement. Een handicap bij de partner, geeft geen 

negatief of positief significant verschil voor eenzaamheid en sociaal isolement.  

Tabel 5.5 laat zien dat respondenten die een positieve woningtevredenheid ervaren, zich minder vaak 

eenzaam of sociaal geïsoleerd voelen, dan respondenten die een negatieve woningtevredenheid ervaren.  

Bovendien is er een verschil tussen respondenten met een koopwoning (GEM=12,9, SD=3,455) en 

respondenten met een huurwoning (GEM=14,86, SD=4,596) wat betreft de mate van eenzaamheid en 

sociaal isolement. Dit resultaat laat zien dat respondenten die in een koopwoning wonen, zich minder 

eenzaam of sociaal geïsoleerd voelen, dan mensen die in een huurwoning wonen.  

Verder blijkt uit tabel 5.5 dat het woningtype van de respondent waarin de respondent woont een niet 

significant verschil geeft voor eenzaamheid en sociaal isolement. Hieruit blijkt dat er geen verschil is 

tussen respondenten die in diverse woningtypen wonen en de mate van eenzaamheid die wordt ervaren. 

De woonduur van de respondent geeft een niet significante correlatie voor eenzaamheid en sociaal 

isolement. Respondenten met een lange woonduur zijn niet minder eenzaam, dan respondenten met een 

korte woonduur.  

Tabel 5.6 laat zien dat er een correlatie is tussen de tevredenheid van de woonomgeving en eenzaamheid 

en sociaal isolement. Uit dit resultaat blijkt dat respondenten die hun tevredenheid van de woonomgeving 

positief ervaren, zich minder eenzaam of sociaal geïsoleerd voelen, dan respondenten die hun 

tevredenheid van de woonomgeving negatief ervaren.  

Daarnaast is er een correlatie tussen de tevredenheid met voorzieningen en eenzaamheid en sociaal 

isolement. Dit resultaat geeft weer, dat respondenten die tevreden zijn met de voorzieningen, een 

mindere mate van eenzaamheid en sociale isolatie ervaren, dan respondenten die ontevreden zijn met de 

voorzieningen.  

Bovendien geeft tabel 5.6 weer dat er een correlatie is tussen sociale veiligheid en eenzaamheid en 

sociaal isolement. Uit dit resultaat blijkt dat respondenten die zich zeer vaak tot vaak onveilig voelen in de 

directe woonomgeving, een hogere mate van eenzaamheid of sociale isolatie ervaren, dan respondenten 

die zich zeer vaak tot vaak veilig voelen in de directe woonomgeving.  

Tenslotte blijkt er een correlatie te zijn tussen sociale cohesie en de mate van eenzaamheid en sociaal 

isolement die wordt ervaren. Dit resultaat laat zien dat de respondenten die een hogere sociale cohesie 

ervaren, een mindere mate van eenzaamheid en sociaal isolement ervaren, dan respondenten die een 

lagere sociale cohesie ervaren.  
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Verder blijkt uit tabel 5.6 dat de stedelijke dichtheid van de woonomgeving waar de respondent woont, 

een niet significante correlatie weergeeft voor eenzaamheid en sociaal isolement. Dit resultaat geeft weer 

dat er geen correlatie is tussen de stedelijke dichtheid van de woonomgeving en de mate van 

eenzaamheid en sociale isolatie die wordt ervaren door de respondenten.  

Tabel 5.7 laat zien dat het bezitten van een internetverbinding, tablet en een laptop of computer, een 

verschil geeft met eenzaamheid en sociaal isolement. Uit deze resultaten blijkt dat respondenten die niet 

in het bezit zijn van deze ICT-middelen, zich eenzamer en sociaal geïsoleerder voelen, dan respondenten 

die wel de beschikking hebben over deze ICT-middelen.  

Bovendien geven internetgebruik, het gebruik van een (vaste) telefoon, tabletgebruik, laptop- of 

computergebruik een correlatie tussen ICT-gebruik en eenzaamheid en sociaal isolement. Ook social 

media, e-mail en sms / WhatsApp geven een correlatie met eenzaamheid en sociaal isolement. Deze 

resultaten geven weer dat respondenten die deze ICT-middelen en communicatiemiddelen weinig tot 

nooit gebruiken, zich eenzamer en sociaal geïsoleerder voelen, dan respondenten die deze ICT-middelen 

en communicatiemiddelen vaak gebruiken.  

Verder blijkt uit tabel 5.7 dat het bezitten van een smartphone en het gebruik van domotica beeldbellen 

met zorg en familie een niet significant verschil geeft voor eenzaamheid en sociaal isolement. Dit resultaat 

laat zien dat het verschil in het wel of niet bezitten van deze middelen, geen effect hebben op de mate van 

eenzaamheid en sociaal isolement die wordt ervaren door de respondenten. Het gebruik van een 

smartphone, geeft een niet significante correlatie met eenzaamheid en sociaal isolement. Dit resultaat laat 

zien dat er geen correlatie is tussen het gebruik van een smartphone en de mate van eenzaamheid en 

sociale isolatie die wordt ervaren door de respondenten. 

Figuur 5.2 geeft het totaaloverzicht van de significante resultaten weer van eenzaamheid en sociaal 

isolement.  
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Eenzaamheid en sociaal 

isolement

Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Geslacht -0,536 0,593

Man 82 14,24 4,099

Vrouw 104 14,6 4,708

Gemiddelde leeftijd 0,131 0,076

Leeftijd 184 14,46 4,462

Aantal kinderen 0,007 0,925

Geen 36 14,44 4,424

Eén 38 14,39 5,102

Twee 57 14,39 4,439

Drie/vier of meer 55 14,53 4,077

Huishoudenssamenstelling 2,017 0,045

Alleenstaand 111 14,94 4,587

(Echt)paar 74 13,61 4,077

Inkomen -0,191 0,013

Laag (< €1.200,-) 35 16,03 4,908

Gemiddeld (€1.200,- tot €2.400,-) 106 13,93 4,113

Hoog(> €2.400,-) 28 13,75 4,411

Opleidingsniveau -0,102 0,168

Lager onderwijs 73 15,19 4,462

Middelbaar onderwijs 67 13,6 4,045

Hoger onderwijs 43 14,23 4,805

Gezondheid -0,264 0,000

Zeer slecht/slecht 39 15,85 4,665

Neutraal 69 15,17 4,287

Goed/zeer goed 78 13,09 4,135

Rijbewijs B -2,005 0,046

Ja 118 13,95 4,234

Nee 68 15,29 4,691

Gebruik transportmiddelen

Auto als bestuurder - - - -0,255 0,000

Auto als passagier - - - -0,033 0,652

Trein - - - 0,008 0,915

Bus/tram/metro - - - 0,032 0,666

Brom-/snorfiets - - - -0,021 0,774

(Elektrische) fiets - - - -0,155 0,035

Lopen - - - -0,233 0,001

Taxi - - - -0,001 0,990

Deeltaxi - - - 0,178 0,015

Scootmobiel - - - 0,075 0,310

Zelfredzaamheid 0,339 0,000

Gemiddelde GARS-score 186 14,44 4,442

Sociale- en maatschappelijke participatie

Ontvangen mantelzorg - - - 0,107 0,146

Ontvangen thuiszorg - - - 0,141 0,055

Verlenen vrijwilligerswerk - - - -0,101 0,172

Ingrijpende gebeurtenissen

Partner overleden 2,350 0,020

Ja 25 16,36 3,893

Nee 161 14,14 4,458

Handicap of langdurige aandoening 2,770 0,006

Ja 36 16,25 4,052

Nee 150 14,01 4,434

Handicap of langdurige aandoening partner 0,486 0,627

Ja 17 14,94 4,423

Nee 169 14,39 4,454

Zorgbehoevender geworden 3,447 0,001

Ja 49 16,27 4,531

Nee 137 13,79 4,238

Mobiliteit gaat snel achteruit 2,758 0,006

Ja 56 15,79 3,99

Nee 130 13,86 4,515

Gezondheid gaat snel achteruit 1,949 0,053

Ja 38 15,68 4,344

Nee 148 14,12 4,425

T-Test Pearson Spearman

Tabel 5.4: Persoons- en huishoudenskenmerken en eenzaamheid en sociaal isolement 
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Eenzaamheid en sociaal 

isolement

Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Woningtevredenheid -0,377 0,000

Zeer ontevreden / ontevreden /neutraal 30 17,4 4,43

Tevreden 93 14,71 4,127

Zeer tevreden 63 12,63 4,093

Woonduur -0,060 0,416

In jaren 185 14,41 4,435

Woningtype 1,078 0,282

Vrijstaande woning / hoek- /twee-onder-een-

kapwoning /tussenwoning / geschakdelde woning 85 14,82 4,296

Appartement/bovenwoning/benedenwoning 101 14,12 4,557

Koop- of huurwoning -2,512 0,013

Eigenaar 40 12,9 3,455

Huurder 146 14,86 4,596

T-Test Pearson Spearman

Eenzaamheid en sociaal 

isolement

Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Tevredenheid woonomgeving -0,371 0,000

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal 31 17,1 4,261

Tevreden 107 14,67 4,111

Zeer tevreden 47 12,17 4,29

Tevredenheid voorzieningen -0,319 0,000

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal 55

Tevreden / zeer tevreden 131

Stedelijke dichtheid -0,006 0,937

Zeer sterk verstedelijkt / sterk verstedelijkt 83 14,24 4,341

Middelmatig verstedelijkt / weinig verstedelijkt 32 15,34 5,289

Niet verstedelijkt 66 14,05 4,145

Sociale veiligheid -0,291 0,000

Zeer negatief / negatief / neutraal 24 16,88 4,456

Positief 89 15,01 4,233

Zeer positief 73 12,95 4,219

Sociale cohesie (zeven stellingen) -0,387 0,000

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal 47 17,19 4,266

Mee eens 106 13,82 3,797

Zeer mee eens 32 12,13 4,47

T-Test Pearson Spearman

Eenzaamheid en sociaal 

isolement

Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

ICT-bezit

Internetverbindingbezit -3,049 0,003

Ja 118 13,7 4,364

Nee 68 15,72 4,312

Smartphonebezit -0,869 0,386

Ja 40 13,9 3,842

Nee 146 14,59 4,593

Tabletbezit -3,824 0,000

Ja 58 12,66 3,869

Nee 128 15,25 4,463

Laptop/computerbezit -1,984 0,049

Ja 112 13,92 4,424

Nee 74 15,23 4,381

ICT-gebruik

Internet - - - -0,259 0,000

(Vaste) telefoon - - - -0,223 0,002

Smartphone - - - -0,112 0,130

Tablet - - - -0,268 0,000

Laptop/computer - - - -0,215 0,003

Domoticabezit beeldbellen met zorg en familie 0,719 0,473

Ja 12 15,33 3,473

Nee 173 14,41 4,497

Social media en communicatie

Social media - - - -0,223 0,002

E-mail - - - -0,303 0,000

Sms / WhatsApp - - - -0,203 0,005

T-Test Pearson Spearman

Tabel 5.5: Woningkenmerken en eenzaamheid en sociaal isolement 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.6: Omgevingskenmerken en eenzaamheid en sociaal isolement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.7: ICT, domoticabezit, social media, communicatie en eenzaamheid en sociaal isolement 
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Figuur 5.2: Totaaloverzicht van de significante resultaten van eenzaamheid en sociaal isolement 
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5.5 Bivariate analyses sociale tevredenheid 

Paragraaf 5.5 gaat in op het analyseren van de relatie tussen de onafhankelijke variabelen (persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica) en de 

afhankelijke variabele (sociale tevredenheid). Dit is weergegeven in het conceptueel model in figuur 5.3. 

 

  

 

 

  

  

  

 

Figuur 5.3: Conceptueel model 

Tabel 5.8 laat zien dat het geslacht een bijna negatief significant verschil weergeeft met een score tussen P 

> 0,05 en P < 0,1. Tevens blijk dat de leeftijd en het aantal kinderen geen significante correlatie geeft met 

sociale tevredenheid. Dit resultaat laat zien dat er geen significante correlatie is tussen de leeftijd, het 

aantal kinderen en de sociale tevredenheid die wordt ervaren door de respondenten. Er is geen 

significant verschil waargenomen tussen alleenstaande respondenten of respondenten met een partner als 

het gaat om het ervaren van de sociale tevredenheid. 

Aan de andere kant is er een correlatie tussen het inkomen van de respondenten en de mate van de 

sociale tevredenheid die wordt ervaren. Hoe hoger het inkomen van de respondenten, hoe meer tevreden 

de respondenten zijn over het eigen sociaal netwerk. Dit gevonden effect komt overeen met het 

onderzoek van Delmelle et al., (2013), waarin blijkt dat inkomen effect heeft op de sociale tevredenheid. 

Bovendien geeft tabel 5.8 weer dat er een correlatie is tussen opleidingsniveau en sociale tevredenheid. 

Uit dit resultaat blijkt dat een hoog opleidingsniveau een positief effect heeft op de sociale tevredenheid. 

Respondenten met een laag opleidingsniveau, ervaren een lagere sociale tevredenheid, dan 

respondenten met een hoog opleidingsniveau. Dit effect komt overeen met het onderzoek van Delmelle et 

al., (2013). Uit dat onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau effect heeft op de sociale tevredenheid.  

Uit de resultaten blijkt dat respondenten die hun gezondheid als goed en zeer goed ervaren, meer 

tevreden zijn met hun sociaal netwerk, dan respondenten die hun gezondheid als slecht of zeer slecht 

ervaren. Dat sociale tevredenheid een relatie heeft met gezondheid, is gebleken uit de studie van 

Delmelle et al., (2013). Uit dit onderzoek blijkt dat de gezondheid effect heeft op de sociale tevredenheid.  
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Ook de frequentie van het gebruik van de deeltaxi geeft een correlatie met sociale tevredenheid. Dit 

resultaat laat zien dat respondenten die vaker gebruik maken van een deeltaxi, een mindere mate van 

sociale tevredenheid ervaren. De zelfredzaamheid van de respondenten geeft een correlatie met sociale 

tevredenheid. Dit resultaat laat zien dat respondenten met een verminderde zelfredzaamheid, een lagere 

sociale tevredenheid ervaren, dan respondenten die voldoende zelfredzaam zijn. Bij de sociale- en 

maatschappelijke participatie geeft het verlenen van vrijwilligerswerk een correlatie weer met sociale 

tevredenheid. Dit resultaat laat zien dat respondenten die vrijwilligerswerk verlenen, meer tevreden zijn 

met hun sociaal netwerk, dan respondenten die geen vrijwilligerswerk verlenen. Twee ingrijpende 

gebeurtenissen geven een verschil met de sociale tevredenheid. Respondenten die een handicap of een 

langdurige aandoening hebben of zorgbehoevender worden, ervaren een mindere sociale tevredenheid, 

dan respondenten die deze twee ingrijpende gebeurtenissen niet hebben meegemaakt.  

Verder blijkt uit tabel 5.8 dat het bezitten van een rijbewijs B en een snel achteruitgaande mobiliteit een 

bijna significant verschil weergeeft met een score tussen P > 0,05 en P < 0,1. De auto als bestuurder en 

lopen scoren een bijna significante correlatie met een score tussen P > 0,05 en P < 0,1. Het gebruik van de 

auto als passagier, de trein, bus/ tram/ metro, brom- / snorfiets, (elektrische fiets), taxi, scootmobiel, het 

ontvangen van mantelzorg, het ontvangen van thuiszorg, geven geen significante correlatie voor sociale 

tevredenheid. Het overlijden van de partner, een handicap bij de partner en een snel achteruitgaande 

gezondheid, geven geen significant verschil voor sociale tevredenheid ten aanzien van respondenten die 

deze ingrijpende gebeurtenissen niet hebben meegemaakt..  

Tabel 5.9 laat zien dat er bij woningtevredenheid een positieve significante correlatie is met de mate van 

sociale tevredenheid die door de respondenten wordt ervaren. Uit dit resultaat blijkt dat respondenten 

die een positieve woningtevredenheid ervaren, een hogere mate van sociale tevredenheid ervaren, dan 

respondenten die een negatieve woningtevredenheid ervaren.  

Er is verschil tussen respondenten met een koopwoning (GEM=11,68, SD=1,953) en respondenten met 

een huurwoning (GEM=10,57, SD=2,343) wat betreft de mate van de sociale tevredenheid. Dit resultaat 

laat zien dat respondenten die in een koopwoning wonen, een hogere mate van sociale tevredenheid 

ervaren, dan respondenten die in een huurwoning wonen.  

Verder blijkt uit tabel 5.9 dat de woonduur van de respondent, een niet significante correlatie geeft voor 

de sociale tevredenheid. Respondenten met een lange woonduur ervaren geen hogere mate van sociale 

tevredenheid, dan respondenten met een korte woonduur. Er blijkt geen significant verschil te zijn tussen 

de typen woningen van de respondenten en de mate van sociale tevredenheid die wordt ervaren. 

Uit tabel 5.10 blijkt dat er een correlatie is tussen de tevredenheid van de woonomgeving en sociale 

tevredenheid. Uit dit resultaat blijkt dat respondenten die positief zijn over de woonomgeving, een 

hogere mate van sociale tevredenheid ervaren, dan respondenten die negatief zijn over de 

woonomgeving.  
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Ook is er een correlatie tussen de tevredenheid met voorzieningen en sociale tevredenheid die wordt 

ervaren door de respondenten. Dit resultaat geeft weer, dat respondenten die tevreden zijn met de 

voorzieningen, een hogere mate van sociale tevredenheid ervaren, dan respondenten die ontevreden zijn 

met de voorzieningen.  

Daarnaast is er tussen sociale veiligheid en sociale tevredenheid een correlatie. Dit resultaat laat zien dat 

respondenten die zich in de directe woonomgeving zeer vaak tot vaak onveilig voelen, een mindere 

sociale tevredenheid ervaren, dan respondenten die zich zeer vaak tot vaak veilig voelen in de directe 

woonomgeving. Deze bevindingen komen overeen met de studie van Delmelle et al., (2013). In dit 

onderzoek blijkt dat mensen die tevreden zijn met de veiligheid in de woonomgeving effect heeft op de 

sociale tevredenheid.  

Bovendien is er een correlatie tussen sociale cohesie en sociale tevredenheid. Uit dit resultaat blijkt dat 

respondenten die een positieve sociale cohesie ervaren, een hogere mate van sociale tevredenheid 

ervaren, dan respondenten die een lagere sociale cohesie ervaren. De bevolkingssamenstelling is hier 

een belangrijk aspect. De studie van Delmelle et al., (2013) geeft dit ook aan door te stellen dat de 

bevolkingssamenstelling in toekomstige studies meegenomen dient te worden. 

Verder blijkt uit tabel 5.10 dat de stedelijke dichtheid van de woonomgeving waar de respondent woont, 

geen significante correlatie geeft voor de mate van sociale tevredenheid. Uit dit resultaat blijkt dat er 

geen correlatie is tussen de stedelijke dichtheid van de woonomgeving en de mate van sociale 

tevredenheid die wordt ervaren door de respondenten. Dit gevonden resultaat komt overeen met de 

studies van Delmelle et al., (2013) en Perrée (2014). 

Tabel 5.11 laat zien dat er bij het bezitten van een internetverbinding en een tablet, een verschil is met de 

sociale tevredenheid. Deze resultaten laten zien dat respondenten die in het bezit zijn van deze ICT-

middelen, een hogere mate van sociale tevredenheid ervaren, dan respondenten die niet de beschikking 

hebben over deze ICT-middelen. Bij ICT-gebruik en social media geven het internet, de (vaste) telefoon, 

de tablet, social media, e-mail en sms / WhatsApp als enige een correlatie met de sociale tevredenheid. 

Uit deze resultaten blijkt dat respondenten die deze ICT-middelen en communicatiemiddelen vaak 

gebruiken, een hogere mate van sociale tevredenheid ervaren, dan respondenten die deze ICT-middelen 

en communicatiemiddelen weinig tot nooit gebruiken. 

Verder blijkt uit tabel 5.11 dat het bezitten van een laptop of computer en het domoticagebruik 

beeldbellen met zorg en familie, een bijna significant verschil weergeeft met een score tussen P > 0,05 en 

P < 0,1. Het gebruik van een laptop of computer geeft een bijna significante correlatie met een score 

tussen P > 0,05 en P < 0,1. Een smartphone bezitten, geeft een niet significant verschil voor sociale 

tevredenheid. Dit resultaat laat zien dat het verschil tussen het wel of niet bezitten van een smartphone, 

geen effect heeft op de mate van sociale tevredenheid die wordt ervaren door de respondenten.  

 

   



 

 

127 

 

Een smartphone gebruiken, geeft een niet significante correlatie voor sociale tevredenheid. Dit resultaat 

laat zien dat er geen correlatie is tussen het gebruik van een smartphone en de mate van sociale 

tevredenheid die wordt ervaren door de respondenten. 

Figuur 5.4 geeft het totaaloverzicht van de significante resultaten weer van sociale tevredenheid.  
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Sociale tevredenheid
Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Geslacht -1,879 0,062

Man 82 10,45 2,115

Vrouw 104 11,09 2,418

Gemiddelde leeftijd -0,090 0,225

Leeftijd 184 10,78 2,295

Aantal kinderen 0,046 0,534

Geen 36 10,25 2,347

Eén 38 11,11 2,357

Twee 57 11,09 2,43

Drie/vier of meer 55 10,67 2,082

Huishoudenssamenstelling -1,122 0,263

Alleenstaand 111 10,67 2,466

(Echt)paar 74 11,05 2,026

Inkomen 0,177 0,022

Laag (< €1.200,-) 35 10,54 2,683

Gemiddeld (€1.200,- tot €2.400,-) 106 10,6 2,137

Hoog(> €2.400,-) 28 11,79 2,132

Opleidingsniveau 0,166 0,025

Lager onderwijs 73 10,42 2,291

Middelbaar onderwijs 67 11 2,29

Hoger onderwijs 43 11,28 2,229

Gezondheid 0,179 0,015

Zeer slecht/slecht 39 10,46 2,269

Neutraal 69 10,33 2,318

Goed/zeer goed 78 11,4 2,206

Rijbewijs B 1,716 0,088

Ja 118 11,03 2,201

Nee 68 10,43 2,445

Gebruik transportmiddelen

Auto als bestuurder - - - 0,131 0,075

Auto als passagier - - - 0,009 0,904

Trein - - - 0,018 0,809

Bus/tram/metro - - - -0,030 0,681

Brom-/snorfiets - - - -0,016 0,827

(Elektrische) fiets - - - 0,058 0,433

Lopen - - - 0,139 0,058

Taxi - - - -0,065 0,380

Deeltaxi - - - -0,175 0,017

Scootmobiel - - - -0,103 0,160

Zelfredzaamheid -0,219 0,003

Gemiddelde GARS-score 186 10,81 2,305

Sociale- en maatschappelijke participatie

Ontvangen mantelzorg - - - -0,078 0,292

Ontvangen thuiszorg - - - -0,097 0,190

Verlenen vrijwilligerswerk - - - 0,150 0,042

Ingrijpende gebeurtenissen

Partner overleden -0,76 0,448

Ja 25 10,48 2,33

Nee 161 10,86 2,304

Handicap of langdurige aandoening -2,032 0,044

Ja 36 10,11 2,423

Nee 150 10,97 2,252

Handicap of langdurige aandoening partner -0,85 0,396

Ja 17 10,35 2,29

Nee 169 10,85 2,309

Zorgbehoevender geworden -2,152 0,033

Ja 49 10,2 2,406

Nee 137 11,02 2,238

Mobiliteit gaat snel achteruit -1,684 0,094

Ja 56 10,38 2,05

Nee 130 10,99 2,39

Gezondheid gaat snel achteruit -0,051 0,960

Ja 38 10,79 2,292

Nee 148 10,81 2,316

T-Test Pearson Spearman

Tabel 5.8: Persoons- en huishoudenskenmerken en sociale tevredenheid 
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Sociale tevredenheid
Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Woningtevredenheid 0,233 0,001

Zeer ontevreden / ontevreden /neutraal 30 9,83 2,306

Tevreden 93 10,74 2,245

Zeer tevreden 63 11,37 2,26

Woonduur 0,068 0,356

In jaren 185 10,82 2,302

Woningtype -1,315 0,190

Vrijstaande woning / hoek- /twee-onder-een-

kapwoning /tussenwoning / geschakdelde woning 85 10,56 2,322

Appartement/bovenwoning/benedenwoning 101 11,01 2,283

Koop- of huurwoning 2,736 0,007

Eigenaar 40 11,68 1,953

Huurder 146 10,57 2,343

T-Test Pearson Spearman

Sociale tevredenheid
Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Tevredenheid woonomgeving 0,291 0,000

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal 31 9,74 2,708

Tevreden 107 10,69 2,152

Zeer tevreden 47 11,81 2,007

Tevredenheid voorzieningen 0,261 0,000

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal 55

Tevreden / zeer tevreden 131

Stedelijke dichtheid -0,069 0,354

Zeer sterk verstedelijkt / sterk verstedelijkt 83 11,01 2,051

Middelmatig verstedelijkt / weinig verstedelijkt 32 10,56 2,983

Niet verstedelijkt 66 10,67 2,316

Sociale veiligheid 0,339 0,000

Zeer negatief / negatief / neutraal 24 9,75 2,111

Positief 89 10,29 2,149

Zeer positief 73 11,78 2,219

Sociale cohesie (zeven stellingen) 0,342 0,000

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal 47 9,55 2,254

Mee eens 106 11,12 2,027

Zeer mee eens 32 11,84 2,112

T-Test Pearson Spearman

Sociale tevredenheid
Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

ICT-bezit

Internetverbindingbezit 2,536 0,012

Ja 118 11,13 2,37

Nee 68 10,25 2,09

Smartphonebezit 1,142 0,255

Ja 40 11,17 2,123

Nee 146 10,71 2,349

Tabletbezit 2,668 0,008

Ja 58 11,47 2,311

Nee 128 10,51 2,248

Laptop/computerbezit 1,677 0,095

Ja 112 11,04 2,363

Nee 74 10,46 2,185

ICT-gebruik

Internet - - - 0,176 0,017

(Vaste) telefoon - - - 0,232 0,001

Smartphone - - - 0,101 0,170

Tablet - - - 0,186 0,011

Laptop/computer - - - 0,138 0,061

Domoticabezit beeldbellen met zorg en familie -1,914 0,057

Ja 12 9,58 1,564

Nee 173 10,87 2,322

Social media en communicatie

Social media - - - 0,157 0,032

E-mail - - - 0,301 0,000

Sms / WhatsApp - - - 0,182 0,013

T-Test Pearson Spearman

Tabel 5.9: Woningkenmerken en sociale tevredenheid 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.10: Omgevingskenmerken en sociale tevredenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.11: ICT, domoticabezit, social media, communicatie en sociale tevredenheid 
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Figuur 5.4: Totaaloverzicht van de significante resultaten van sociale tevredenheid 
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5.6 Bivariate analyses netwerkgrootte  

Deze paragraaf gaat in op het analyseren van de relatie tussen de onafhankelijke variabelen (persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica) en de 

afhankelijke variabele (netwerkgrootte). Dit is weergegeven in het conceptueel model in figuur 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.5: Conceptueel model 

Er is een bijna significant verschil tussen mannen en vrouwen in relatie tot de netwerkgrootte en tussen 

alleenstaanden en (echt)paren in relatie tot de netwerkgrootte, met beiden een score tussen P > 0,05 en P 

< 0,1. Tevens blijk uit tabel 5.12 dat de gemiddelde leeftijd geen significante correlatie geeft met sociale 

tevredenheid.  

Tabel 5.12 laat zien dat er een correlatie is tussen het aantal kinderen en de netwerkgrootte. Uit dit 

resultaat blijkt dat het hebben van meer kinderen, leidt tot een groter sociaal netwerk. Het belang van 

kinderen in het sociaal netwerk is besproken in de literatuurstudie en een significante correlatie tussen 

netwerkgrootte en het aantal kinderen zijn volgens verwachting. Dit resultaat komt overeen met het 

onderzoek van Penninx (2005), waarin het belang van kinderen in het sociaal netwerk wordt besproken.  

Daarnaast is er een correlatie tussen de gezondheid en de netwerkgrootte. Dit resultaat laat zien dat 

respondenten die hun gezondheid als goed en zeer goed ervaren, een kleiner sociaal netwerk hebben, 

dan respondenten die hun gezondheid als slecht en zeer slecht ervaren. Dit opvallende resultaat is te 

verklaren door het feit dat ouderen die hun gezondheid als goed of zeer goed ervaren, nog niet 

hulpbehoevend zijn en graag alleen leven of alleen met een partner leven. Ook hebben niet alle ouderen 

kinderen, of hebben ouderen andere sociale relaties op grote afstand of is er slechts in lage frequenties 

contact met andere sociale relaties. Gezonde ouderen willen graag onafhankelijk leven zonder hulp. Als 

er gezondheidsproblemen ontstaan, wordt het netwerk wellicht groter door zorgverlening, mantelzorgers, 

familieleden die wellicht vaker aan huis komen of andere sociale relaties ter ondersteuning. Dat de 

netwerkgrootte een relatie heeft met gezondheid, is gebleken uit de literatuurstudie. Uit onderzoek van 

Broese van Groenou en van Tilburg (2007), blijkt dat een kleiner sociaal netwerk, kan leiden tot diverse 

gezondheidsproblemen.  
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Bovendien is er een correlatie tussen de frequentie van het gebruik van de bus, tram en metro een en de 

netwerkgrootte. Dit resultaat laat zien dat respondenten die vaker gebruik maken van de bus, tram en 

metro, een groter sociaal netwerk hebben, dan respondenten die minder vaak gebruik maken van de bus, 

tram en metro.  

De zelfredzaamheid van de respondenten geeft een correlatie met netwerkgrootte. Uit dit resultaat blijkt 

dat respondenten die voldoende zelfredzaam zijn, een groter sociaal netwerk hebben, dan respondenten 

die een verminderde zelfredzaamheid ervaren. 

De analyses geven bij het ontvangen van mantelzorg en het ontvangen van thuiszorg een correlatie met de 

netwerkgrootte weer. Dit resultaat laat zien dat respondenten die mantelzorg en thuiszorg krijgen een 

groter sociaal netwerk hebben, dan respondenten die geen mantelzorg en thuiszorg krijgen. 

Het hebben van een rijbewijs B en ingrijpende gebeurtenissen, geven geen significant verschil met de 

netwerkgrootte. Dit resultaat laat zien dat het verschil in het wel of niet bezitten van een rijbewijs B en het 

wel of niet hebben meegemaakt van deze ingrijpende gebeurtenissen, geen effect heeft op de 

netwerkgrootte van de respondenten. Het inkomen, het opleidingsniveau, het gebruik van de overige 

transportmiddelen en het verlenen van vrijwilligerswerk, geeft met de gekozen toetsen geen significante 

correlatie voor de netwerkgrootte. Dit resultaat laat zien dat er geen correlaties zijn tussen deze 

onafhankelijke variabelen en de netwerkgrootte van de respondenten. 

Tabel 5.13 laat zien dat er bij woningkenmerken geen enkele onafhankelijke variabele een significant 

verschil of significante correlatie is met de netwerkgrootte. Tabel 5.14 laat zien dat er bij 

omgevingskenmerken geen enkele onafhankelijke variabelen een significante correlatie is gevonden met 

de netwerkgrootte. Uit deze resultaten blijkt dat er geen verschillen en correlaties zijn tussen deze 

onafhankelijke variabelen en de netwerkgrootte van de respondenten. 

Tabel 5.15 laat zien dat het bezitten van een internetverbinding een verschil geeft met de netwerkgrootte. 

Dit resultaat laat zien dat respondenten die in het bezit zijn van een internetverbinding, een groter sociaal 

netwerk hebben, dan respondenten die geen internetverbinding hebben. 

Verder blijkt uit tabel 5.15 dat het bezitten van een smartphone, tablet en een laptop of computer en het 

domoticagebruik beeldbellen met zorg en familie, een niet significant verschil geeft met de 

netwerkgrootte. Dit resultaat laat zien dat het verschil in het wel of niet bezitten van deze middelen, geen 

effect heeft op de netwerkgrootte van de respondenten. Het gebruiken van het internet, een (vaste) 

telefoon, een smartphone, een tablet, een laptop of computer, social media en e-mailen, geeft een niet 

significante correlatie voor de netwerkgrootte. Dit resultaat laat zien dat er geen correlatie is tussen het 

gebruik van deze middelen en de netwerkgrootte van de respondenten. Tot slot blijkt uit tabel 5.15 dat 

sms / WhatsApp, een bijna significante correlatie weergeeft met de netwerkgrootte met een score tussen 

P > 0,05 en P < 0,1. 

Figuur 5.6 geeft het totaaloverzicht van de significante resultaten weer van netwerkgrootte.  
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Netwerkgrootte
Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Geslacht -1,855 0,065

Man 82 3,48 2,714

Vrouw 104 4,38 3,724

Gemiddelde leeftijd 0,079 0,284

Leeftijd 184 4,02 3,343

Aantal kinderen 0,271 0,000

Geen 36 3,06 3,957

Eén 38 2,61 2,138

Twee 57 4,37 2,623

Drie/vier of meer 55 5,15 3,788

Huishoudenssamenstelling 1,925 0,056

Alleenstaand 111 4,38 3,73

(Echt)paar 74 3,42 2,586

Inkomen 0,012 0,875

Laag (< €1.200,-) 35 3,74 3,033

Gemiddeld (€1.200,- tot €2.400,-) 106 4,14 3,574

Hoog(> €2.400,-) 28 4 3,127

Opleidingsniveau 0,063 0,398

Lager onderwijs 73 3,84 2,981

Middelbaar onderwijs 67 3,58 3,021

Hoger onderwijs 43 4,91 4,27

Gezondheid -0,149 0,043

Zeer slecht/slecht 39 4,36 3,445

Neutraal 69 4,41 3,159

Goed/zeer goed 78 3,42 3,402

Rijbewijs B -1,237 0,218

Ja 118 3,75 3,3

Nee 68 4,38 3,395

Gebruik transportmiddelen

Auto als bestuurder - - - -0,112 0,128

Auto als passagier - - - -0,045 0,543

Trein - - - 0,110 0,135

Bus/tram/metro - - - 0,150 0,041

Brom-/snorfiets - - - 0,032 0,668

(Elektrische) fiets - - - -0,020 0,791

Lopen - - - -0,014 0,844

Taxi - - - -0,080 0,280

Deeltaxi - - - 0,060 0,417

Scootmobiel - - - 0,029 0,694

Zelfredzaamheid 0,148 0,044

Gemiddelde GARS-score 186 3,98 3,339

Sociale- en maatschappelijke participatie

Ontvangen mantelzorg - - - 0,158 0,031

Ontvangen thuiszorg - - - 0,161 0,028

Verlenen vrijwilligerswerk - - - 0,007 0,927

Ingrijpende gebeurtenissen

Partner overleden 1,316 0,190

Ja 25 4,8 3,559

Nee 161 3,86 3,297

Handicap of langdurige aandoening 0,587 0,558

Ja 36 4,28 3,494

Nee 150 3,91 3,309

Handicap of langdurige aandoening partner 1,011 0,313

Ja 17 4,76 3,437

Nee 169 3,91 3,33

Zorgbehoevender geworden 1,137 0,257

Ja 49 4,45 3,583

Nee 137 3,82 3,245

Mobiliteit gaat snel achteruit 1,484 0,140

Ja 56 4,54 3,963

Nee 130 3,75 3,018

Gezondheid gaat snel achteruit 1,014 0,312

Ja 38 4,47 3,659

Nee 148 3,86 3,253

Pearson SpearmanT-Test

Tabel 5.12: Persoons- en huishoudenskenmerken en netwerkgrootte  
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Netwerkgrootte
Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Woningtevredenheid 0,047 0,526

Zeer ontevreden / ontevreden /neutraal 30 4,47 4,1

Tevreden 93 3,43 2,849

Zeer tevreden 63 4,57 3,527

Woonduur 0,033 0,655

In jaren 185 3,99 3,348

Woningtype -0,291 0,771

Vrijstaande woning / hoek- /twee-onder-een-

kapwoning /tussenwoning / geschakdelde 

woning
85 3,91 3,561

Appartement/bovenwoning/benedenwoning 101 4,05 3,157

Koop- of huurwoning -0,552 0,581

Eigenaar 40 3,73 3,769

Huurder 146 4,05 3,222

Pearson SpearmanT-Test

Netwerkgrootte
Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Tevredenheid woonomgeving 0,088 0,238

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal 31 3,94 2,863

Tevreden 107 3,7 3,476

Zeer tevreden 47 4,68 3,311

Tevredenheid voorzieningen 0,106 0,151

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal 55

Tevreden / zeer tevreden 131

Stedelijke dichtheid -0,055 0,467

Zeer sterk verstedelijkt / sterk verstedelijkt 83 4,18 3,447

Middelmatig verstedelijkt / weinig verstedelijkt 32 4 3,592

Niet verstedelijkt 66 3,7 3,043

Sociale veiligheid 0,026 0,724

Zeer negatief / negatief / neutraal 24 3,67 3,144

Positief 89 3,85 3,135

Zeer positief 73 4,25 3,654

Sociale cohesie (zeven stellingen) 0,075 0,311

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal 47 3,45 2,991

Mee eens 106 4,06 3,433

Zeer mee eens 32 4,38 3,452

SpearmanT-Test Pearson

Netwerkgrootte
Aantal 

onderzoek
Gemiddelde St. Deviatie T

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

ICT-bezit

Internetverbindingbezit 2,065 0,040

Ja 118 4,36 3,495

Nee 68 3,32 2,96

Smartphonebezit 0,301 0,764

Ja 40 4,13 3,553

Nee 146 3,95 3,29

Tabletbezit -0,856 0,393

Ja 58 3,67 3,08

Nee 128 4,13 3,453

Laptop/computerbezit 0,978 0,329

Ja 112 4,18 3,404

Nee 74 3,69 3,239

ICT-gebruik

Internet - - - 0,067 0,363

(Vaste) telefoon - - - 0,070 0,342

Smartphone - - - 0,017 0,813

Tablet - - - -0,087 0,235

Laptop/computer - - - 0,089 0,229

Domoticabezit beeldbellen met zorg en familie 0,106 0,915

Ja 12 4,08 3,476

Nee 173 3,99 3,346

Social media en communicatie

Social media - - - -0,051 0,494

E-mail - - - 0,119 0,108

Sms / WhatsApp - - - 0,123 0,096

T-Test SpearmanPearson

Tabel 5.13: Woningkenmerken en netwerkgrootte 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.14: Omgevingskenmerken en netwerkgrootte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.15: ICT, domoticabezit, social media, communicatie en netwerkgrootte 
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Figuur 5.6: Totaaloverzicht van de significante resultaten van netwerkgrootte 
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5.7 Bivariate analyses belang sociaal netwerk 

Deze paragraaf gaat in op het analyseren van de relatie tussen de onafhankelijke variabelen (persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica) en de 

afhankelijke variabele (belang sociaal netwerk). Dit is weergegeven in het conceptueel model in figuur 

5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.7: Conceptueel model 

Tabel 5.16 laat een significant verschil zien tussen alleenstaande respondenten en (echt)paren met het 

belang van een sociaal netwerk. Dit resultaat laat zien dat alleenstaande respondenten meer belang 

hechten aan een sociaal netwerk om zich heen, dan respondenten met een partner.  

Daarnaast blijkt dat het opleidingsniveau invloed heeft op het belang van een sociaal netwerk. 

Respondenten met een hoog opleidingsniveau hechten meer belang aan een sociaal netwerk, dan 

respondenten met een laag opleidingsniveau.  

Verder blijkt uit tabel 5.16 dat een snel achteruitgaande gezondheid een bijna positief significant verschil 

weergeeft met het belang van en sociaal netwerk met een score tussen P > 0,05 en P < 0,1. Het geslacht, 

rijbewijs B, een overleden partner, een handicap of langdurige aandoening, een handicap of langdurige 

aandoening bij de partner, zorgbehoevender geworden en een snel verminderde mobiliteit geven geen 

significant verschil voor het belang van het sociaal netwerk. Deze resultaten laten zien dat het verschil in 

geslacht, het wel of niet bezitten van een rijbewijs B en het wel of niet hebben meegemaakt van deze 

ingrijpende gebeurtenissen, geen effect heeft op het belang van een sociaal netwerk. De leeftijd, het 

aantal kinderen, het inkomen, de gezondheid, het gebruik van transportmiddelen en sociale- en 

maatschappelijke participatie geven geen significante correlatie voor het belang van het sociaal netwerk.  
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Tabel 5.17 laat zien dat er bij woningtevredenheid een correlatie is met het belang van een sociaal 

netwerk. Uit dit resultaat blijkt dat respondenten die hun woningtevredenheid positief ervaren, meer 

waarde hechten aan een sociaal netwerk, dan respondenten die hun woningtevredenheid negatief 

ervaren.  

Verder blijkt uit tabel 5.17 dat de woonduur, een niet significante correlatie geeft voor het belang van een 

sociaal netwerk. Er is dus geen correlatie gevonden dat respondenten die ergens langer wonen meer 

waarde hechten aan een sociaal netwerk, dan respondenten die ergens nog maar kort wonen. 

Woningtype en koop- of huurwoning geven een niet significant verschil voor het belang van een sociaal 

netwerk.  

Tabel 5.18 laat zien dat er een correlatie is tussen de tevredenheid van de woonomgeving en het belang 

van een sociaal netwerk. Dit resultaat geeft weer dat respondenten die hun tevredenheid van de 

woonomgeving positief ervaren, meer waarde hechten aan een sociaal netwerk, dan respondenten die 

hun tevredenheid van de woonomgeving negatief ervaren.  

Bovendien is er een correlatie tussen sociale veiligheid en het belang van een sociaal netwerk. Uit dit 

resultaat blijkt dat respondenten die zich zeer vaak tot vaak veilig voelen in de directe woonomgeving, 

meer waarde hechten aan een sociaal netwerk, dan respondenten die zich zeer vaak tot vaak onveilig 

voelen in de directe woonomgeving.  

Tevens is er een correlatie tussen sociale cohesie en het belang van een sociaal netwerk. Dit resultaat laat 

zien dat respondenten die een hoge sociale cohesie ervaren, meer waarde hechten aan een sociaal 

netwerk, dan respondenten die een lagere sociale cohesie ervaren. 

Verder blijkt uit tabel 5.19 dat de tevredenheid met voorzieningen, een bijna positieve significante 

correlatie weergeeft met een score tussen P > 0,05 en P < 0,1. De stedelijke dichtheid van de 

woonomgeving waar de respondent woont, geeft een niet significante correlatie voor het belang van een 

sociaal netwerk. Uit dit resultaat blijkt dat er geen correlatie is tussen de stedelijke dichtheid van de 

woonomgeving en het belang van een sociaal netwerk voor de respondenten. 

Tabel 5.19 laat zien dat het gebruiken van de (vaste) telefoon en de tablet als enige positief significant 

scoort met het belang van een sociaal netwerk. Dit resultaat laat zien dat respondenten die regelmatig 

gebruik maken van deze ICT-middelen, meer waarde hechten aan een sociaal netwerk, dan mensen die 

deze ICT-middelen nagenoeg nooit gebruiken.  

Verder blijkt uit tabel 5.19 dat het verschil in het wel of niet bezitten van een internetverbinding, een 

smartphone, een tablet, een laptop of computer en het domoticagebruik met beeldbellen met zorg en 

familie, geen effect heeft op het belang van een sociaal netwerk voor de respondenten. 
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Het gebruiken van internet, een smartphone, een laptop of computer, social media, e-mail of sms / 

WhatsApp, geeft een niet significante correlatie voor het belang van een sociaal netwerk. Dit resultaat laat 

zien dat er geen correlatie is tussen het gebruik van deze middelen en het belang van een sociaal netwerk 

voor de respondenten. 

In bijlage twee zijn de kruistabellen weergegeven die horen bij de analyse van het belang van de sociale 

netwerken. Er zijn acht kruistabellen weergegeven. Dit zijn de kruistabellen van de nominale 

onafhankelijke variabelen die zijn getoetst met de Chi-kwadraattoets.  

Figuur 5.8 geeft het totaaloverzicht van de significante resultaten weer van belang sociaal netwerk.  
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Belang sociale contacten Pearson
Sign. (2 

sided)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Geslacht 6,252 0,181

Man

Vrouw

Gemiddelde leeftijd 0,014 0,846

Leeftijd

Aantal kinderen 0,087 0,237

Geen

Eén

Twee

Drie/vier of meer

Huishoudenssamenstelling 9,982 0,041

Alleenstaand

(Echt)paar

Inkomen 0,093 0,227

Laag (< €1.200,-)

Gemiddeld (€1.200,- tot €2.400,-)

Hoog(> €2.400,-)

Opleidingsniveau 0,174 0,019

Lager onderwijs

Middelbaar onderwijs

Hoger onderwijs

Gezondheid 0,058 0,431

Zeer slecht/slecht

Neutraal

Goed/zeer goed

Rijbewijs B 2,192 0,700

Ja

Nee

Gebruik transportmiddelen

Auto als bestuurder - - 0,067 0,364

Auto als passagier - - 0,039 0,595

Trein - -0,032 0,661

Bus/tram/metro - 0,048 0,518

Brom-/snorfiets - -0,086 0,243

(Elektrische) fiets - 0,058 0,428

Lopen - 0,116 0,115

Taxi - -0,126 0,087

Deeltaxi - 0,037 0,619

Scootmobiel - -0,108 0,141

Zelfredzaamheid -0,021 0,774

Gemiddelde GARS-score

Sociale- en maatschappelijke participatie

Ontvangen mantelzorg 0,057 0,437

Ontvangen thuiszorg 0,057 0,437

Verlenen vrijwilligerswerk 0,111 0,131

Ingrijpende gebeurtenissen

Partner overleden 1,946 0,746

Ja

Nee

Handicap of langdurige aandoening 2,716 0,606

Ja

Nee

Handicap of langdurige aandoening partner 1,715 0,788

Ja

Nee

Zorgbehoevender geworden 0,227 0,994

Ja

Nee

Mobiliteit gaat snel achteruit 4,951 0,292

Ja

Nee

Gezondheid gaat snel achteruit 7,928 0,094

Ja

Nee

Chi-kwadraat Spearman

Tabel 5.16: Persoons- en huishoudenskenmerken en belang sociaal netwerk 
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Belang sociale contacten Pearson
Sign. (2 

sided)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Woningtevredenheid 0,176 0,016

Zeer ontevreden / ontevreden /neutraal

Tevreden

Zeer tevreden

Woonduur 0,017 0,816

In jaren

Woningtype 3,717 0,446

Vrijstaande woning / hoek- /twee-onder-een-

kapwoning /tussenwoning / geschakdelde woning

Appartement/bovenwoning/benedenwoning

Koop- of huurwoning 5,157 0,272

Eigenaar

Huurder

Chi-kwadraat Spearman

Belang sociale contacten Pearson
Sign. (2 

sided)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

Tevredenheid woonomgeving 0,181 0,014

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal

Tevreden

Zeer tevreden

Tevredenheid voorzieningen 0,133 0,070

Zeer ontevreden / ontevreden / neutraal

Tevreden / zeer tevreden

Stedelijke dichtheid -0,007 0,930

Zeer sterk verstedelijkt / sterk verstedelijkt

Middelmatig verstedelijkt / weinig verstedelijkt

Niet verstedelijkt

Sociale veiligheid 0,159 0,031

Zeer negatief / negatief / neutraal

Positief

Zeer positief

Sociale cohesie (zeven stellingen) 0,193 0,008

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal

Mee eens

Zeer mee eens

Chi-kwadraat Spearman

Tabel 5.17: Woningkenmerken en belang sociaal netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.18: Omgevingskenmerken en belang sociaal netwerk 
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     Belang sociaal netwerk 

 

                                 Woningtevredenheid 

 

         Tevredenheid woonomgeving 

 

                    Sociale veiligheid 

 

                        Sociale cohesie 

 

                         ICT-gebruik 

 

         Huishoudenssamenstelling 

 

                Opleidingsniveau 

 

Belang sociale contacten Pearson
Sign. (2 

sided)

Correlatie 

Coëfficiënt

Sign. (2-

tailed)

ICT-bezit

Internetverbindingbezit 3,254 0,516

Ja

Nee

Smartphonebezit 7,228 0,124

Ja

Nee

Tabletbezit 6,507 0,164

Ja

Nee

Laptop/computerbezit 1,259 0,868

Ja

Nee

ICT-gebruik

Internet 0,109 0,139

(Vaste) telefoon 0,163 0,026

Smartphone 0,060 0,415

Tablet 0,181 0,013

Laptop/computer 0,020 0,785

Domoticabezit beeldbellen met zorg en familie 5,368 0,252

Ja

Nee

Social media en communicatie

Social media 0,120 0,103

E-mail 0,114 0,121

Sms / WhatsApp 0,114 0,120

Chi-kwadraat Spearman

Tabel 5.19: ICT, domoticabezit, social media, communicatie en belang sociaal netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.8: Totaaloverzicht van de significante resultaten van belang sociaal netwerk 

   



 

 

142 

 

5.8 Bivariate analyses afhankelijke variabelen onderling 

Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de bivariate analyses van de effecten tussen de afhankelijke 

variabele van de sociale contacten onderling (eenzaamheid en sociaal isolement, sociale tevredenheid, 

netwerkgrootte en belang sociaal netwerk). Dit is weergegeven in het conceptueel model in figuur 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.9: Conceptueel model 

 

Tabel 5.20 laat de resultaten zien van de analyse van de relatie tussen eenzaamheid en sociaal isolement 

en de sociale tevredenheid van de respondenten. Er komt duidelijk uit dat er een negatief significante 

correlatie is tussen eenzaamheid en sociaal isolement en sociale tevredenheid. Dit resultaat laat zien dat 

respondenten die eenzamer zijn een lagere sociale tevredenheid ervaren in hun leven en andersom. 

Respondenten ervaren een hogere mate van sociale tevredenheid als ze zich niet eenzaam of sociaal 

geïsoleerd voelen. 

Tabel 5.20: Eenzaamheid en sociaal isolement en sociale tevredenheid 

Correlatie coëfficient Sig. (2-tailed)

Eenzaamheid 

en sociaal 

isolement -0,684 0,000

Sociale tevredenheid

Pearson

  

Tabel 5.21 laat de resultaten zien van de analyse van de relatie tussen eenzaamheid en sociaal isolement 

en netwerkgrootte. Er komt duidelijk uit dat er een negatief significante correlatie is tussen eenzaamheid 

en sociaal isolement en netwerkgrootte. Dit resultaat laat zien dat respondenten die eenzamer zijn een 

kleiner netwerk hebben en andersom. Respondenten hebben een groter netwerk als ze zich niet eenzaam 

of sociaal geïsoleerd voelen.  
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Tabel 5.21: Eenzaamheid en sociaal isolement en netwerkgrootte 

Correlatie coëfficient Sig. (2-tailed)

Eenzaamheid 

en sociaal 

isolement -0,184 0, 012

Netwerkgrootte

Pearson

 

Tabel 5.22 laat de resultaten zien van de analyse van de relatie tussen eenzaamheid en sociaal isolement 

en belang sociaal netwerk. Er komt duidelijk uit dat er een negatief significante correlatie is tussen 

eenzaamheid en sociaal isolement en belang sociaal netwerk. Dit resultaat laat zien dat respondenten die 

eenzamer zijn minder belang hebben bij een sociaal netwerk en andersom. Respondenten hebben meer 

belang bij een sociaal netwerk als ze zich niet eenzaam of sociaal geïsoleerd voelen. Maar mensen die 

zich eenzaam voelen, kunnen ook belang hebben bij een sociaal netwerk. 

Tabel 5.22: Eenzaamheid en sociaal isolement en het belang van een sociaal netwerk 

Correlatie coëfficient Sig. (2-tailed)

Eenzaamheid 

en sociaal 

isolement -0,242 0,001

Belang sociaal netwerk

Spearman

 

Tabel 5.23 laat de resultaten zien van de analyse van de relatie tussen sociale tevredenheid en 

netwerkgrootte. Er komt duidelijk uit dat er een positief significante correlatie is tussen sociale 

tevredenheid en netwerkgrootte. Dit resultaat laat zien dat respondenten die een positieve sociale 

tevredenheid ervaren een groter netwerk hebben. 

Tabel 5.23: Sociale tevredenheid en netwerkgrootte 

Correlatie coëfficient Sig. (2-tailed)

Sociale 

tevredenheid

0,179 0,015

Netwerkgrootte

Pearson

 

Tabel 5.24 laat de resultaten zien van de analyse van de relatie tussen sociale tevredenheid en belang 

sociaal netwerk. Er komt duidelijk uit dat er een positief significante correlatie is tussen sociale 

tevredenheid en belang sociaal netwerk. Dit resultaat laat zien dat respondenten die sociale netwerken 

belangrijk vinden, ook meer tevreden zijn over hun sociaal netwerk. 
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Tabel 5.24: Sociale tevredenheid en het belang van een sociaal netwerk 

Correlatie coëfficient Sig. (2-tailed)

Sociale 

tevredenheid

0,289 0,000

Belang sociaal netwerk

Spearman

 

Tabel 5.25 laat de resultaten zien van de analyse van de relatie tussen belang sociaal netwerk en 

netwerkgrootte. Er is een positief significante correlatie tussen sociale tevredenheid en het belang van 

een sociaal netwerk. Dit resultaat laat zien dat respondent die sociale contacten belangrijk vinden, over 

het algemeen een groter netwerk hebben. 

Tabel 5.25: Belang sociaal netwerk en netwerkgrootte 

Correlatie coëfficient Sig. (2-tailed)

Belang 

sociaal 

netwerk 0,176 0,017

Netwerkgrootte

Spearman

 

Figuur 5.10 geeft het totaaloverzicht van de significante resultaten weer van de afhankelijke variabelen 

onderling.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.10: Totaaloverzicht van de significante resultaten van de afhankelijke variabelen onderling 
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5.9 Conclusie  

In dit hoofdstuk zijn door het gebruik van bivariate analyses, de effecten van persoons- en 

huishoudenskenmerken, omgevingskenmerken, woningkenmerken, ICT en domoticagebruik op de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen weergegeven. Hierbij is de statistische significantie 

vastgesteld op P < 0,05. Hier volgt een overzicht van de gevonden significante effecten. 

Significante effecten op de afhankelijke variabele eenzaamheid en sociaal isolement 

Significante effecten zijn bij persoons- en huishoudenskenmerken gevonden bij 

huishoudenssamenstelling, inkomen, gezondheid, auto als bestuurder, (elektrische) fiets, lopen, deeltaxi, 

zelfredzaamheid, partner overleden, handicap of langdurige aandoening, zorgbehoevender geworden en 

mobiliteit gaat snel achteruit. Bij de woningkenmerken geven de woningtevredenheid en koop of 

huurwoning een significant effect. Bij de omgevingskenmerken geven tevredenheid woonomgeving, 

tevredenheid voorzieningen, sociale veiligheid en de sociale cohesie een significant effect. Bij ICT, social 

media en domotica geven het bezit van een internetverbinding, tabletbezit, laptop- of computerbezit, 

internetgebruik, (vaste) telefoongebruik, tabletgebruik, laptop- of computergebruik, social media, e-mail 

en sms/Whatsapp een significant effect. 

Significante effecten op de afhankelijke variabele sociale tevredenheid 

Bij de persoons- en huishoudenskenmerken zijn significante effecten gevonden bij inkomen, 

opleidingsniveau, gezondheid, deeltaxi, zelfredzaamheid, verlenen vrijwilligerswerk, handicap of 

langdurige aandoening en zorgbehoevender geworden. Bij de woningkenmerken is er enkel een 

significant effect bij de woningtevredenheid en de koop- of huurwoning. Bij de omgevingskenmerken is 

er bij tevredenheid woonomgeving, tevredenheid voorzieningen, sociale veiligheid en bij sociale cohesie 

een significant effect waargenomen. Bij ICT, social media en domotica geven het bezit van een 

internetverbinding, tabletbezit, internetgebruik, (vaste) telefoongebruik, tabletgebruik, social media, e-

mail en sms/Whatsapp een significant effect.  

Significante effecten op de afhankelijke variabele netwerkgrootte 

Er zijn significante effecten gevonden bij het aantal kinderen, gezondheid, bus / tram / metro, 

zelfredzaamheid, ontvangen mantelzorg en ontvangen thuiszorg voor de persoons- en 

huishoudenskenmerken. Bij de woningkenmerken en omgevingskenmerken zijn geen significante 

effecten gevonden. Bij ICT, social media en domotica geeft het bezit van een internetverbinding een 

significant effect. 

Significante effecten op de afhankelijke variabele belang sociale contacten 

Bij de persoons- en huishoudenskenmerken is er een significant effect gevonden bij de 

huishoudenssamenstelling en het opleidingsniveau. Bij woningkenmerken geeft de woningtevredenheid 

een significant effect. Er is bij omgevingskenmerken een significant effect gevonden bij tevredenheid 

woonomgeving, sociale veiligheid en sociale cohesie. Bij ICT, social media en domotica geven (vaste) 

telefoongebruik en tabletgebruik een significant effect. 

   



 

 

146 

 

Significante effecten tussen de afhankelijke variabelen onderling 

Er is tussen eenzaamheid en sociaal isolement en de sociale tevredenheid van de respondenten, tussen 

eenzaamheid en sociaal isolement en netwerkgrootte en tussen eenzaamheid en sociaal isolement en 

belang sociaal netwerk, een negatieve correlatie gevonden. Tussen sociale tevredenheid en 

netwerkgrootte, tussen sociale tevredenheid en belang sociaal netwerk en tussen belang sociaal netwerk 

en netwerkgrootte, is een positieve correlatie gevonden.  

In het volgende hoofdstuk wordt de conclusie weergegeven van het onderzoek. Hier wordt nader 

ingegaan op de effecten die in het onderzoek zijn ontdekt. Het volgende hoofdstuk wordt afgesloten met 

een discussie, aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek.  
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6 Conclusie en discussie 

 

6.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk staat het beantwoorden van de probleemstelling centraal. In paragraaf 6.1 wordt er 

antwoord gegeven op de probleemstelling van dit onderzoek. In paragraaf 6.2 volgt tot slot een discussie 

aangevuld met aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek. 

Dit onderzoek heeft als doelstelling om inzicht te krijgen in de effecten van persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica op de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen in de regio West-Brabant. De probleemstelling voor 

dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Welke effecten hebben persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT 

en domotica op de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen in de regio West-Brabant?  

In de voorgaande hoofdstukken zijn de onderzoeksvragen aan bod gekomen waarmee de 

probleemstelling beantwoord kan worden.  

� Wat is het effect van persoons- en huishoudenskenmerken op eenzaamheid, sociaal isolement, 

sociale tevredenheid, netwerkgrootte en het belang van sociale contacten? 

� Wat is het effect van woningkenmerken op eenzaamheid, sociaal isolement, sociale tevredenheid, 

netwerkgrootte en het belang van sociale contacten? 

� Wat is het effect van omgevingskenmerken op eenzaamheid, sociaal isolement, sociale 

tevredenheid, netwerkgrootte en het belang van sociale contacten? 

� Wat is het effect van ICT, social media en domotica op eenzaamheid, sociaal isolement, sociale 

tevredenheid, netwerkgrootte en het belang van sociale contacten? 

Dataverzameling 

Voor dit onderzoek is een vragenboekje ontwikkeld en gebruikt om antwoord te geven op de 

probleemstelling. In deel één van dit vragenboekje is data verzameld over persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media, domotica en 

sociale contacten van de respondenten. In deel twee van dit vragenboekje is informatie verzameld over 

de netwerkgrootte van de respondenten. De netwerkgrootte zegt iets over het aantal personen waarmee 

de respondenten belangrijke aspecten kan bespreken. Dit kan een vorm zijn van zowel emotionele 

ondersteuning of sociale ondersteuning. De data zijn verzameld tussen half oktober en half november 

2015 in regio West-Brabant. In totaal zijn er 186 bruikbare vragenboekjes ingevuld door de respondenten.  
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6.2 Conclusie 

Persoons- en huishoudenskenmerken 

Het grootste deel van de zelfstandig wonende ouderen in dit onderzoek zijn alleenstaand, laag opgeleid 

en hebben een gemiddeld inkomen van €1.200,- tot €2.400,-.  Alleenstaande zelfstandig wonende ouderen 

zijn het meest eenzaam en het verlies van de partner, een handicap of langdurige aandoening, zorgen 

voor meer eenzaamheid of zelfs sociaal isolement. Ook een laag inkomen tot €1.200,-, een goede 

gezondheid en een goede zelfredzaamheid dragen bij aan een gevoel van eenzaamheid of sociaal 

isolement. Mobiliteit is voor ouderen zeer belangrijk, zoals het onderzoek laat zien. Ouderen die 

regelmatig gebruik maken van de auto, veel lopen, fietsen en de deeltaxi gebruiken, voelen zich minder 

eenzaam, dan ouderen die minder mobiel zijn. Ook ouderen die zorgbehoevender worden, voelen zich 

meer eenzaam, dan respondenten die niet zorgbehoevender worden. In het onderzoek zijn er 

respondenten met een goede gezondheid, die meer eenzaam zijn, dan respondenten met een minder 

goede gezondheid.  

Als het gaat om de sociale tevredenheid van de respondent, geven de resultaten weer, dat het inkomen, 

opleidingsniveau en gezondheid bepalend zijn voor de sociale tevredenheid. Hoe hoger het inkomen, 

hoe hoger het opleidingsniveau en hoe beter de gezondheid, hoe hoger de sociale tevredenheid wordt 

ervaren. Het gebruik van de deeltaxi, het hebben van een handicap of langdurige aandoening en het 

zorgbehoevender worden, zorgen voor een lagere sociale tevredenheid. Een positieve mate van 

zelfredzaamheid en het verlenen van vrijwilligerswerk zorgen voor een hogere sociale tevredenheid van 

de respondenten. Het aantal kinderen, de gezondheid, het gebruik van de bus, tram en metro, de mate 

van zelfredzaamheid, het ontvangen van mantelzorg en het ontvangen van thuiszorg, zijn bepalend voor 

de netwerkgrootte van de respondent. Hoe meer kinderen, hoe vaker respondenten de bus, tram en 

metro nemen, hoe beter de zelfredzaamheid, hoe meer mantelzorg ontvangen wordt en hoe meer 

thuiszorg ontvangen wordt, hoe groter de netwerkgrootte. Een goede gezondheid zorgt voor een kleinere 

netwerkgrootte. Daarnaast geven de resultaten weer, dat de huishoudenssamenstelling en het 

opleidingsniveau van respondenten sterk bepalend zijn voor het belang aan sociale contacten. 

Alleenstaande en hoogopgeleide respondenten hechten meer belang aan het hebben van sociale 

contacten, dan (echt)paren en laagopgeleide respondenten.  

Woningkenmerken 

Mensen die tevreden zijn over hun woning, ervaren een mindere mate van eenzaamheid en sociaal 

isolement. De woning is dan in veel gevallen aangepast aan de huidige woonwensen en zorgt voor een 

positieve ervaring van het welbevinden in en rondom de woning (Teo, 2012). Mensen die in een 

koopwoning wonen zijn minder eenzaam, dan mensen die in een huurwoning wonen. Dit komt omdat 

mensen in een koopwoning meer tevreden zijn over hun woonomgeving, er meestal lang wonen en er 

daardoor meer sociale contacten in de buurt onderhouden. Respondenten die een hoge mate van 

woningtevredenheid ervaren en in een koopwoning wonen, hebben over het algemeen een hoge mate 

van sociale tevredenheid.  
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De woningtevredenheid heeft ook effect op het belang van sociale contacten van de respondent. 

Respondenten die een hoge woningtevredenheid ervaren, hechten meer belang aan sociale contacten, 

dan respondenten met een lage woningtevredenheid. 

Omgevingskenmerken 

Zelfstandig wonende ouderen die tevreden zijn met hun woonomgeving en voorzieningen, hun sociale 

veiligheid als positief ervaren en sociale cohesie positief ervaren, ervaren minder een gevoel van 

eenzaamheid en sociaal isolement. Een hoge tevredenheid met de woonomgeving, een hoge 

tevredenheid met de voorzieningen, een positief gevoel van sociale veiligheid en van sociale cohesie, 

zorgen voor het ervaren vaneen hoge mate van sociale tevredenheid onder respondenten. Een hoge mate 

van tevredenheid met de woonomgeving, een positief gevoel van sociale veiligheid en sociale cohesie, 

zorgen er voor dat zelfstandig wonende ouderen meer waarde hechten aan sociale contacten in de directe 

woonomgeving. De respondenten die deze aspecten positief ervaren, onderhouden graag sociale 

contacten in de buurt. 

ICT, social media en domotica 

Zelfstandig wonende ouderen beschikken over diverse ICT-middelen en communicatiemiddelen. Echter, 

deze ICT middelen en communicatiemiddelen worden lang niet altijd gebruikt. Ook wordt social media 

nauwelijks gebruikt onder de respondenten. Het gebruik van ICT-middelen, social media en 

communicatiemiddelen, zorgen voor minder eenzaamheid of sociaal isolement en hebben een positief 

effect op de sociale tevredenheid van zelfstandig wonende ouderen. Het vaker gebruiken van deze ICT-

middelen, social media en communicatiemiddelen zorgen voor een hogere sociale tevredenheid.  

Tevens blijkt uit dit onderzoek, dat het bezit van een internetverbinding zorgt voor een grotere 

netwerkgrootte van de respondenten. Tenslotte geeft dit onderzoek aan, dat zelfstandig wonende ouderen 

die een (vaste) telefoon en een tablet gebruiken, belang hechten aan sociale contacten. Domotica is 

relatief weinig aanwezig bij de respondenten in dit onderzoek en komt overeen met de onbekendheid van 

domotica onder zelfstandig wonende ouderen (Lahuis et al., 2013).  

Overige resultaten van het onderzoek - eenzaamheid, sociaal isolement, sociale tevredenheid, 

netwerkgrootte en belang sociale contacten 

Tijdens het onderzoek is een vijfde onderzoeksvraag opgesteld. Deze onderzoeksvraag is ontstaan door 

het verkregen inzicht tijdens het onderzoek. Deze onderzoeksvraag heeft betrekking op de afhankelijke 

variabelen onderling.  

� Wat is het effect tussen eenzaamheid, sociaal isolement, sociale tevredenheid, netwerkgrootte en 

het belang van sociale contacten onderling? 

Respondenten die eenzamer zijn, ervaren een lagere sociale tevredenheid, dan respondenten die minder 

eenzaam zijn. Daarnaast blijkt dat respondenten die eenzamer zijn, een kleiner sociaal netwerk hebben, 

dan respondenten die minder eenzaam zijn. Respondenten die eenzaam zijn, hechten minder belang aan 

een sociaal netwerk, dan respondenten die minder eenzaam zijn. Echter, het komt natuurlijk ook voor dat 
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eenzame respondenten belang hebben aan een sociaal netwerk. Respondenten die een positieve sociale 

tevredenheid ervaren, hebben een groter sociaal netwerk, dan respondenten die minder sociaal tevreden 

zijn. Respondenten die sociale netwerken belangrijk vinden, zijn ook meer tevreden over hun sociaal 

netwerk. Tot slot blijkt dat respondenten die sociale contacten belangrijk vinden, over het algemeen een 

groter sociaal netwerk hebben, dan respondenten die sociale contacten minder belangrijk vinden.  

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de mate van eenzaamheid die onder de zelfstandig wonende 

ouderen in West-Brabant wordt ervaren. Resultaten van dit onderzoek laten zien dat er een hoge mate van 

eenzaamheid wordt ervaren onder de zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant. Uit de dataset blijkt 

dat bijna 60 procent van de zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant zich wel eens eenzaam voelt. 

De eenzaamheid is vastgesteld met een korte eenzaamheidsschaal. Dat is een korte versie met zes vragen 

van het originele eenzaamheidsmodel van de Jong en Gierveld en Kamphuis (1985). Dit percentage van 

bijna zestig procent zal in de praktijk waarschijnlijk hoger liggen. Dit komt omdat eenzame mensen 

ouderen moeilijk zijn op te sporen (Machielse, 2011). Sinds de invoering van de nieuwe wet- en regelging 

van zorgverlening per 1 januari 2015, zijn er nog maar weinig onderzoeken gedaan naar eenzaamheid en 

sociaal isolement onder zelfstandig wonende ouderen. Ook durven eenzame ouderen niet altijd hun 

eenzaamheid duidelijk te maken, omdat uit onderzoek blijkt dat dit erg gevoelig kan liggen (Machielse, 

2011). De meest eenzame ouderen, zijn dus wellicht niet bereikt in dit onderzoek. De zelfstandig wonende 

ouderen die wel zijn bereikt, ervaren ondanks een hoge mate van eenzaamheid en sociaal isolement, wel 

een positieve sociale tevredenheid.  

Ook is er onderzoek gedaan naar de netwerkgrootte van de respondenten. Uit de dataset blijkt dat de 

zelfstandig wonende ouderen een gemiddelde netwerkgrootte van vier personen hebben. De zelfstandig 

wonende ouderen hechten daarnaast ook veel waarde aan sociale contacten. 

6.3 Discussie, aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek 

Nu de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn weergegeven, volgt er een discussie met 

aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek. De resultaten van dit onderzoek leveren een 

bijdrage aan de Nederlandse samenleving over eenzaamheid, sociaal isolement, sociale tevredenheid, 

het belang van sociale contacten en de netwerkgrootte van zelfstandig wonende ouderen.  

Uit dit onderzoek blijkt dat eenzaamheid en sociaal isolement extra aandacht verdienen. Het hoge 

eenzaamheidspercentage van bijna zestig procent onder zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant is 

interessant en belangrijk voor beleidsmakers, provincies, gemeenten, woningstichtingen, 

zorginstellingen, ouderenorganisaties en andere onderzoeksbureaus, zodat hun beleid meer gericht 

wordt op het verminderen van de eenzaamheid en sociaal isolement onder zelfstandig wonende ouderen.  

Uit het onderzoek is gebleken hoe belangrijk de zelfredzaamheid is voor zelfstandig wonende ouderen. 

Het stimuleren van de individuele zelfredzaamheid en sociale zelfredzaamheid van de zelfstandig 

wonende ouderen is dan ook erg belangrijk. Hier liggen voor de betreffende instanties een aantal kansen 

om het zelfstandig wonen voor ouderen prettiger en veiliger te maken. Dit kan worden gedaan door 

ouderen te begeleiden met bewegen, sporten, huishoudelijke taken en bijvoorbeeld fysiotherapie. 
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Tevens kan dit bijdragen aan het positieve welbevinden van zelfstandig wonende ouderen en een 

verbeterde gezondheid.  

Dit onderzoek toont aan dat zelfstandig wonende ouderen die in een huurwoning wonen, een grotere kans 

hebben op een gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement. Er kan worden vastgesteld dat hier grote 

kansen liggen om eenzaamheid specifieker aan te pakken onder huurders. Tevens liggen er kansen om 

de sociale tevredenheid te bevorderen en zelfstandig wonende ouderen meer waarde te laten hechten 

aan sociale contacten. Instanties zoals woningstichtingen en zorginstellingen die woningen verhuren aan 

zelfstandig wonende ouderen, moeten nauwer gaan samenwerken met ouderenorganisaties om 

activiteiten voor de doelgroep te organiseren en om eenzaamheid sneller op te sporen.  

Een woning die niet is aangepast aan de woonwensen van de bewoners kan negatieve gevolgen hebben 

op het gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement voor de zelfstandig wonende ouderen. Hierbij dient 

onderscheid te worden gemaakt tussen een koop- of huurwoning. In een koopwoning dient men zelf met 

eigen financiële middelen de woning te onderhouden en aan te passen aan de laatste woonwensen. Er 

schuilt een gevaar, dat er bij huurwoningen onvoldoende woningaanpassingen worden doorgevoerd, of 

er geen financiële mogelijkheden zijn om de huurwoning aan te passen aan de woonwensen van 

zelfstandig wonende ouderen tijdens het ouder worden. Het risico is dat diverse instanties niet de 

verantwoordelijkheid willen nemen om huurwoningen aan te passen aan de laatste woonwensen van 

zelfstandig wonende ouderen. Bij een koopwoning is dat eigen verantwoordelijkheid. 

De resultaten van de omgevingskenmerken, zijn vooral interessant voor stedenbouwkundigen die zich 

bezig houden met masterplannen voor verbeteringen in woonwijken van gemeenten. Gemeenten hebben 

baat bij de resultaten van dit onderzoek, omdat duidelijk wordt welke omgevingskenmerken effect 

hebben op de afhankelijke variabelen van dit onderzoek. Beleidsmakers en gemeenten die bezig zijn met 

de ontwikkelingen van deze omgevingskenmerken, hebben dan ook kans om invloed uit te oefenen om 

het gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement onder zelfstandig wonende ouderen te reduceren en 

sociale tevredenheid te bevorderen. Dit kan worden gedaan, door in toekomstige masterplannen van 

woonwijken, meer rekening te houden met de wensen van zelfstandig wonende ouderen.  

Hierbij zijn de woonomgeving, de aanwezigheid van diverse voorzieningen, sociale veiligheid en sociale 

cohesie van belang, omdat ouderen veel sociale contacten onderhouden in hun woonomgeving. Er dreigt 

een gevaar, dat in kleinere dorpen voorzieningen verdwijnen, die voor ouderen belangrijk zijn voor hun 

sociale contacten. Het verdwijnen van deze belangrijke voorzieningen, kan er voor zorgen dat het gevoel 

van eenzaamheid en sociaal isolement onder zelfstandig wonende ouderen toeneemt. Het is van belang 

dat gemeenten en organisaties nauw samen werken, om voorzieningen in de buurt waar veel zelfstandig 

wonende ouderen wonen, niet te laten verdwijnen.  

Daarnaast mogen de sociale veiligheid en sociale cohesie niet verminderen in de woonomgeving van 

zelfstandig wonende ouderen. Toekomstige effecten met negatieve gevolgen voor de sociale veiligheid 

en sociale cohesie, moeten door beleidsmakers worden uitgesloten. Dit voorkomt dat het gevoel van 

sociale veiligheid en sociale cohesie voor zelfstandig wonende ouderen onder druk komen te staan. Uit de 
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literatuurstudie blijkt dat de normen en waarden in de woonomgeving, met de daarbij horende stabiele 

bevolkingssamenstelling, belangrijke aspecten zijn van de sociale cohesie.  

Er is een trend zichtbaar, dat het ICT-gebruik en het social media-gebruik onder ouderen toeneemt, maar 

dat het zeer langzaam gaat. Het effect dat ICT en social media volgens de literatuurstudie hebben op 

eenzaamheid en sociaal isolement, blijkt ook uit dit onderzoek. Omdat ICT en social media, die men bezit 

en ook daadwerkelijk gebruik, zorgen voor een afnemend gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement, 

dienen de overheid, zorginstellingen, gemeenten en oudereninstanties het ICT en social media bezit- en 

gebruik onder ouderen verder te stimuleren.  

Dit kan worden gedaan door ouderen op locatie meer computerlessen aan te bieden, maar ook het leren 

om gaan met smartphones en tablets zal belangrijk zijn. Het leren om gaan met het digitaal onderhouden 

van contacten per sms, WhatsApp, facebook of andere soortgelijke communicatiemiddelen, dient te 

worden gestimuleerd. Kortom, zelfstandig wonende ouderen kunnen de mogelijkheid krijgen om de 

achterstanden van digitalisering van de samenleving in te gaan inhalen. Voor de alleroudsten zal dit 

moeilijk worden, maar voor de nieuwe, jongere, vitale generatie 65-plussers kan dit een haalbaar doel 

zijn als ze hieraan mee willen doen. De meest financieel kwetsbare zelfstandig wonende ouderen dienen 

hierbij niet buiten gesloten te worden. Er dient een financiële stimulans vanuit de overheid te komen, om 

deze doelgroep te voorzien van een computer, laptop, tablet of een smartphone met de juiste 

ondersteuning vanuit de betreffende instanties. Zo kan ook deze doelgroep leren omgaan met ICT en 

social media.  

Dit onderzoek laat zien dat domotica bij het grootste deel van de respondenten niet aanwezig is. Dit is 

conform de resultaten die zijn gevonden in de literatuurstudie. Er is niet onderzocht of zelfstandig 

wonende ouderen de domoticaproducten niet kennen, maar gesteld kan worden dat er kansen liggen om 

domotica nog meer te stimuleren dan de afgelopen jaren is gebeurd. In de literatuurstudie van dit 

onderzoek blijkt dat domoticaproducten zelfstandig wonende ouderen zouden helpen met de problemen 

die dagelijks in de woning worden ervaren en het verbeteren van de zelfredzaamheid.  

Gemeenten, zorginstellingen, oudereninstanties en woningstichtingen dienen zelfstandig wonende 

ouderen meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van domotica in hun woning. Indien de 

zelfstandig wonende ouderen hiervoor niet over de juiste financiële middelen beschikken, is een 

financiële stimulans vanuit de overheid wenselijk om zelfstandig wonende ouderen te ondersteunen om 

potentiële gevaarlijke thuissituaties te verminderen.  

Er kan worden gesteld dat dit onderzoek in zijn geheel toepasbaar is voor alle delen van Nederland. Dit 

komt omdat de vragen die in het vragenboekje zijn opgenomen specifiek voor de doelgroep zelfstandig 

wonende ouderen zijn bedoeld. Deze doelgroep kan met dit vragenboekje overal in Nederland worden 

benaderd. Het onderzoeksgebied van dit onderzoek is vergelijkbaar met gebieden met veel dorpen 

tussen kleinere steden en krimpregio’s. Dit geldt bijvoorbeeld voor de provincies Zeeland, Friesland, 

Flevoland, Overijssel, Limburg en Groningen, die sterk overeenkomen met de regio West-Brabant. Het is 

daarom interessant om dit onderzoek te doen in deze provincies in Nederland, om de resultaten met 

elkaar te vergelijken.  
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Respondenten uit West-Brabant ervaren een hoge mate van sociale veiligheid en een positief gevoel van 

de sociale cohesie in de woonomgeving. De resultaten van dit onderzoek, wijken dus mogelijk af van 

eenzelfde onderzoek dat wordt gehouden onder respondenten die woonachtig zijn in bijvoorbeeld de 

Randstad, in grotere steden of in het buitenland. Dit komt omdat sociale veiligheid en het positief gevoel 

van sociale cohesie bijvoorbeeld in de Randstad of grote steden anders worden ervaren door zelfstandig 

wonende ouderen. Grote delen van het onderzoeksgebied zijn zeer rustig gelegen locaties waar veel 

autochtone ouderen bij elkaar wonen. Interessant voor verder onderzoek is dan ook, wat de resultaten 

zouden zijn van dit onderzoek, in meer verstedelijkte woonomgeving met een gemengde 

bevolkingssamenstelling, bijvoorbeeld Eindhoven en omstreken, of een gebied in de Randstad en in het 

buitenland.  

Tevens kan dit dan worden gedaan met een grotere steekproef en met uitgebreidere analyse methoden, 

aangezien in dit onderzoek enkel gebruik is gemaakt van bivariate analyse methoden. Interessant is in 

een uitgebreider onderzoek om de effecten te analyseren met regressieanalyses.  

Daarnaast is het aan te bevelen om een soortgelijk onderzoek te doen, wanneer het minder goed weer is. 

Dit resulteert in een hogere respons, omdat bij slecht weer veel zelfstandig wonende ouderen thuis zijn. 

Dit verhoogt de kans op een goede respons van het onderzoek. Het weer kan ook van invloed zijn op de 

gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement. 

Het hoge eenzaamheidspercentage nodigt uit voor verder onderzoek, om te bepalen hoe eenzaamheid 

onder zelfstandig wonende ouderen verminderd kan worden en of dit wel kan binnen de huidige wet- en 

regelgeving. Ook is het een directe aanbeveling om het eenzaamheidspercentage onder zelfstandig 

wonende ouderen komende jaren nauwlettend in de gaten te houden. Er moet effectiever ingegrepen 

worden, nu het zelfstandig wonen voor ouderen wordt gestimuleerd door de overheid. Dat doel kan alleen 

worden bereikt, wanneer eenzame ouderen sneller worden opgespoord. Om dit te realiseren, dienen de 

betrokken instanties nog intensiever met elkaar samen te werken en nieuwe projecten op te starten. 

Hierbij valt te denken aan huisbezoeken bij kwetsbare zelfstandig wonende ouderen.  

Aanvullend onderzoek is van belang, hoe individuele zelfredzaamheid en sociale zelfredzaamheid 

gestimuleerd kan worden onder zelfstandig wonende ouderen, zonder dat de eenzaamheid toeneemt. 

Daarnaast is onderzoek nodig, hoe mantelzorg, thuiszorg en vrijwilligerswerk zich ontwikkelt. Het 

overheidsbeleid voor het zelfstandig wonen voor ouderen, dient gecombineerd te worden met een 

degelijk overheidsbeleid voor zorgverlening, maar dat gaat juist gepaard met forse bezuinigingen. Er 

wordt bezuinigd op professionele thuiszorg en huishoudelijke hulp, terwijl dit de nieuwe kracht hoort te 

zijn bij het overheidsbeleid van het zelfstandig wonen van ouderen. Het verlenen van mantelzorg komt 

druk te staan, omdat het overheidsbeleid er op is gericht dat mantelzorgers de professionele zorg 

ontlasten. Dit is voor veel mantelzorgers niet meer op te brengen in combinatie met een drukke baan en 

andere sociale verplichtingen. In de praktijk pakt dit vaak anders uit dan hoe de overheid het in theorie 

heeft ontwikkeld. Niet alle zelfstandig wonende ouderen hebben de beschikking over mantelzorgers, 

huishoudelijke hulp of vrijwilligers. Dit onderzoek kan worden aangevuld of het mogelijk is om 

zorgbehoevende zelfstandig wonende ouderen dichter bij elkaar te laten wonen, om thuiszorg efficiënter 
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te organiseren. Er dient duidelijk te worden hoe ver men kan gaan met het stimuleren van verhuizingen 

voor zelfstandig wonende ouderen, om het dichter bij elkaar laten wonen mogelijk te maken. 

Extra onderzoek is nodig, hoe zelfstandig wonende ouderen met dit overheidsbeleid toch efficiënt de 

juiste hulp door de juiste personen krijgen. Dit is van belang, omdat de huidige situatie niet altijd de 

zelfredzaamheid van de zelfstandig wonende ouderen bevordert.  

Extra onderzoek is wenselijk om uit te zoeken of zelfstandig wonende ouderen op de huurwoningmarkt 

voldoende worden bijgestaan bij de aanpassingen van de huurwoning, zodat ze geen extra risico’s lopen 

bij onvoldoende woningaanpassingen in de huurwoning. Aanpassingen aan de woning die voldoen aan de 

laatste woonwensen van ouderen, verkleinen het risico op vallen en ongelukken in de woning. Tevens 

wordt bij voldoende woningaanpassingen in de huursector zo de kans op het gevoel van eenzaamheid en 

sociaal isolement verkleind. De sociale tevredenheid wordt bevorderd, omdat een huurwoning die 

voldoet aan de huidige woonwensen, de woningtevredenheid ten goede komt. Tevens gaan ouderen dan 

meer waarde hechten aan sociale contacten wanneer de woningtevredenheid hoger wordt. Er liggen voor 

woningcorporaties en andere instanties, belangrijke taken om onder zelfstandig wonende ouderen de 

eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen, de sociale tevredenheid te stimuleren en om een 

positieve woningtevredenheid te creëren tijdens het ouder worden.  

Tevens is extra onderzoek nodig om duidelijk te maken hoe de woonomgeving met het verdwijnen van 

diverse voorzieningen, zoveel mogelijk aan de woonwensen van zelfstandig wonende ouderen kan blijven 

voldoen. Daarnaast moet het onderzoek uitwijzen, hoe sociale veiligheid en sociale cohesie, met 

mogelijke toekomstige negatieve effecten, niet verminderen in de directe woonomgeving van zelfstandig 

wonende ouderen.  

Met de resultaten van dit onderzoek is het interessant om onderzoek te doen naar de beste manier hoe 

ouderen wegwijs worden gemaakt met ICT-middelen en social media. Echter, dient er nader onderzocht 

te worden, of face-to-face contacten van ouderen niet af nemen onder een toenemend gebruik van ICT en 

social media. Tevens dient er onderzocht te worden hoe met de resultaten uit dit onderzoek, domotica 

meer gestimuleerd kan worden onder zelfstandig wonende ouderen. Daarbij is het van belang om te 

onderzoeken hoeveel geld zelfstandig wonende ouderen zelf voor domoticaproducten willen betalen en 

hoeveel geld de (overheid)instanties er aan willen bijbetalen om deze domoticaproducten te stimuleren. 

Domotica geeft in dit onderzoek bij geen enkele afhankelijke variabele een positief of negatief significant 

effect. Uit dit onderzoek kan niet worden opgemaakt of dit komt omdat de domoticaproducten te weinig 

aanwezig zijn onder de respondenten. Nader onderzoek zal het belang van domoticaproducten voor de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen moeten beantwoorden.  

De veranderde wet- en regelgeving, die per 1 januari 2015 van toepassing is, is een aanleiding van dit 

onderzoek. De wet- en regelgeving van zorgverlening en het zelfstandig wonen van ouderen zijn nauw 

met elkaar verbonden. Met de resultaten van dit onderzoek, is het interessant voor verder onderzoek of 

de veranderde wet- en regelgeving per 1 januari 2015 effect heeft op de variabelen van dit onderzoek en 

bijdraagt aan de toename van eenzaamheid en sociaal isolement onder zelfstandig wonende ouderen.  
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Daarnaast is onderzoek wenselijk met de vraag of ouderen daadwerkelijk zelf er voor kiezen om langer 

zelfstandig te blijven wonen, of dat ze er tot toe worden gedwongen door de veranderde wet- en 

regelgeving per 1 januari 2015. Dit kan effect hebben op de persoons- en huishoudenskenmerken, 

woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica in relatie tot de sociale 

contacten van zelfstandig wonende ouderen. Dit onderzoek is interessant, omdat vele overheidsstudies 

laten zien dat ouderen langer zelfstandig willen wonen, maar in de praktijk is dit niet altijd het geval. 

Ook is het interessant om te onderzoeken in hoeverre fiscale wet- en regelging bijdraagt aan het langer 

zelfstandig blijven wonen van ouderen en of dit van invloed is op de variabelen van dit onderzoek. 

Zelfstandig wonende ouderen die nog in hun koopwoning wonen, betreft een groep ouderen met eigen 

vermogen in de koopwoning. Hier schuilt een gevaar, dat ze te lang in de huidige koopwoning blijven 

wonen. Dit komt voor, omdat ze hun eigen vermogen niet altijd uit de koopwoning willen halen. Met dat 

eigen vermogen, worden zelfstandig wonende ouderen vervolgens geconfronteerd met dure 

huurwoningen (VROM, 2010). Dure vermogens- of inkomensafhankelijke zorg die zelf ingekocht dient te 

worden, zijn tevens aan de orde van de dag. Onderzoek is nodig, welke effecten dit heeft op de 

variabalen van dit onderzoek en wat de gevolgen zijn voor het gevoel van eenzaamheid en sociaal 

isolement.  

De bevindingen van deze studie laten zien dat persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, 

omgevingskenmerken en ICT en social media belangrijke factoren zijn in relatie tot de sociale contacten 

van zelfstandig wonende ouderen. Tevens geeft deze studie duidelijkheid over hoe belangrijk sociale 

contacten voor zelfstandig wonende ouderen zijn. Het is duidelijk dat ouderen langer zelfstandig wonen 

en zelfredzaam zijn, maar het is belangrijk dat kwetsbare zelfstandig wonende ouderen geholpen dienen 

te worden met hun dagelijkse problemen. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het in kaart brengen van 

de problematiek die zelfstandig wonende ouderen dagelijks ondervinden. Deze resultaten zijn voor 

beleidsmakers en instanties belangrijk om te gebruiken bij toekomstige beleidsplannen. Daarnaast is er 

advies gegeven voor verder onderzoek om de problemen die zelfstandig wonende ouderen dagelijks 

ondervinden aan te pakken en welke kansen er zijn om toe te passen in de praktijk.  
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Bijlage 1 Het vragenboekje 

 

   



 

 

169 

 

  

 

 

 

Vragenboekje sociale 

contacten zelfstandig 

wonende ouderen 
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Het vragenboekje 

Voor het afstuderen aan de Technische Universiteit van Eindhoven, doe ik onderzoek naar de 

sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant. Met dit onderzoek kan ik 

aanbevelingen geven aan gemeenten, woningstichtingen en (thuis)zorginstellingen over hoe de 

sociale contacten van ouderen in West-Brabant te bevorderen. Dit onderzoek wordt alleen een 

succes wanneer zoveel mogelijk mensen medewerking verlenen aan het onderzoek. Ik wil u 

daarom vriendelijk vragen om het vragenboekje in te vullen. 

 

De opzet 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Deel één betreft een enquête. Hierin stel ik vragen over uw 

persoons–en huishoudenskenmerken, uw woning, uw woonomgeving, uw ICT-gebruik en uw 

domoticagebruik in uw woning. Het tweede deel van het onderzoek legt de nadruk op het 

vastleggen van uw sociale contacten. Hiervoor zijn formulieren toegevoegd, waarbij u voor alle 

personen die u ondersteunen in uw sociaal netwerk, een formulier kunt invullen. 

Indien u graag wilt meewerken aan dit onderzoek, maar u niet het gehele vragenboekje zelfstandig 

kunt invullen, is het wellicht een optie om samen met een mantelzorger of een familielid het 

vragenboekje in te vullen.  

De door u ingevulde vragenlijst wordt alleen door mij persoonlijk in goed vertrouwen verwerkt in 

het onderzoek. 

Indien u vragen heeft, kunt u mij altijd bellen of een e-mail sturen: 

� 06-52343778 

� cgj.uijtdewillegen@student.tue.nl & kevin_uytdewillegen@hotmail.com 

 

Alvast hartelijk bedankt voor het deelnemen aan dit onderzoek! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Kevin Uijtdewillegen 

Masterstudent Real Estate Management and Development 

Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde 
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Deel 1 enquête 

 

De volgende vragen in deze enquête zijn algemene vragen. 

1. Wat is uw geboortejaar? 

 

 

2. Wat is uw geslacht?  

o Man 

o Vrouw 
 
De volgende vragen in deze enquête gaan over uw persoons- en huishoudenskenmerken.  

3. Hoe is uw huishouden samengesteld?  

o Alleenstaand 

o (Echt)paar  
o Anders, namelijk……………………………………….. 

 

4. Heeft u kinderen? 
 

o Nee (sla vraag vijf over) 

o Ja, 1 kind 
o Ja, 2 kinderen 

o Ja, 3 kinderen 

o Ja, 4 kinderen of meer 
 

5. Indien u kinderen heeft, hoe vaak ziet u uw kinderen? 
 

o (bijna) nooit 

o < 1 keer per maand 
o 1 keer per maand 

o 2 of 3 keer per maand 

o 1 keer per week 
o 2 tot 5 keer per week 

o (bijna) iedere dag 
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6. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?  

o Basisschool, lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, vmbo-b) of geen opleiding 

o Middelbaar voortgezet onderwijs (MAVO, VMBO-k, VMBO-gl, VMBO-tl) 
o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MEAO, MTS) 

o Hoger voortgezet onderwijs (Havo, VWO) 

o Hoger beroepsonderwijs ( HBO, HTS, HEAO) 
o Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

 

7. In welke categorie valt het netto maandinkomen van uw huishouden? (Let op, dit is ook uw uitkering of 

pensioen) 

o Tot €600,- 
o €600,- tot €800,- 

o €800,- tot €1.200,- 

o €1.200,- tot €1.600,- 
o €1.600,- tot €2.000,- 

o €2.000,- tot €2.400,- 
o €2.400,- tot €3.200,- 

o €3.200,- of meer 

 

8. Hoe ervaart u uw gezondheid?  

o Zeer slecht 
o Slecht 

o Neutraal 
o Goed 

o Zeer goed 
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9. De volgende vragen in onderstaande tabel, gaan erover of u op dit moment een aantal werkzaamheden, 

die regelmatig gedaan moeten worden, zelfstandig kunt uitvoeren. Als u bepaalde werkzaamheden wel 

zelf kunt doen, kunt u daarbij ook aangeven of u deze werkzaamheden met of zonder moeite kunt doen. 
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Aan- en uitkleden □  □  □  □ 

In en uit bed komen □  □  □  □ 

Overeind komen van een stoel □  □  □  □ 

Gezicht/handen wassen □  □  □  □ 

Eten en/of drinken □  □  □  □ 

Volledig wassen en afdrogen □  □  □  □ 

Gebruik maken van het toilet □  □  □  □ 

Binnenshuis verplaatsen □  □  □  □ 

De trap op- en af gaan □  □  □  □ 

Buitenshuis lopen □  □  □  □ 

Verzorgen van de voeten en teennagels □  □  □  □ 

Ontbijt/lunch klaarmaken □  □  □  □ 

Warme maaltijd klaarmaken □  □  □  □ 

Het opmaken/verschonen van de bedden □  □  □  □ 

Boodschappen doen □  □  □  □ 

Wassen en strijken □  □  □  □ 

Licht huishoudelijk werk (stof afnemen, spullen opruimen etc.) □  □  □  □ 

Zwaar huishoudelijk werk (dweilen, ramen zemen, stofzuigen etc.) □  □  □  □ 
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Auto als bestuurder □ □ □ □ □ □ □  

Auto als passagier □ □ □ □ □ □ □  

Trein □ □ □ □ □ □ □  

Bus/tram/metro □ □ □ □ □ □ □  

Brom-/snorfiets □ □ □ □ □ □ □  

(elektrische) fiets □ □ □ □ □ □ □ 

Lopen □ □ □ □ □ □ □ 

Taxi □ □ □ □ □ □ □ 

Deeltaxi □ □ □ □ □ □ □ 

Scootmobiel □ □ □ □ □ □ □ 

10. Heeft u een handicap of een langdurige aandoening die u belemmert bij het verplaatsen / reizen?  

 

o Ja, ik word daardoor in het dagelijks leven sterk belemmerd 
o Ja, ik word daardoor in het dagelijks leven licht belemmerd 

o Nee 

 

11. Bent u in het bezit van een geldig rijbewijs B?  

o Ja 

o Nee 

 
12. Bent u in het bezit van één van de onderstaande vervoers- en/of hulpmiddelen (meerdere antwoorden 

mogelijk)?  

□ Scootmobiel 

□ Auto 

□ (Elektrische ) fiets 
□ Brom- / snorfiets 

□ Wandelstok 
□ Looprek/rollator 

□ Rolstoel 

□ Anders, namelijk………………………………………. 
 

13. Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande vervoersmiddelen? 
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Verleent u mantelzorg? □  □  □  □  □  □  □   

Ontvangt u mantelzorg van familie 

of kennissen?
□  □  □  □  □  □  □ 

 

Ontvangt u thuiszorg van een 

professionele 

(thuis)zorginstelling?

□  □  □  □  □  □  □ 

 

Verleent u vrijwilligerswerk? □  □  □  □  □  □  □   

De volgende vragen in deze enquête gaan over sociale- en maatschappelijke participatie 

14. Van hoeveel verenigingen/organisaties bent u lid? Hierbij valt te denken aan een sportvereniging, 

ouderenvereniging, gezelligheidsvereniging of een hobbyvereniging. 

 

 

15. Kunt u in de onderstaande tabel aangeven wat voor u van toepassing is? 
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De volgende vragen in deze enquête gaan over uw woningkenmerken.  

16. In wat voor type woning woont u?  

o Vrijstaande woning 
o Hoek- / twee-onder-een-kapwoning 

o Tussenwoning / geschakelde woning 

o Appartement / bovenwoning / benedenwoning  
 

17. Bent u eigenaar of huurder van uw huidige woning?  

o Eigenaar 

o Huurder 
 

18. Hoe lang woont u in uw huidige woning?  

 
           jaren 

 

19. In welke mate bent u  tevreden met uw huidige woning? 

 
o Zeer ontevreden 

o Ontevreden 
o Neutraal 

o Tevreden 

o Zeer tevreden 
 

20. Bent u van plan binnen nu en twee jaar te gaan verhuizen?  

o Beslist niet  

o Eventueel wel, misschien  
o Zou wel willen, kan niets vinden  

o Beslist wel  

o Ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden 
 

De volgende vragen in deze enquête gaan over de omgevingskenmerken waar u woont.  

21 In welke mate bent u tevreden met uw woonomgeving?  

o Zeer ontevreden 

o Ontevreden 

o Neutraal 
o Tevreden 

o Zeer tevreden 
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Winkels voor dagelijkse boodschappen □  □  □  □  □   

Winkels voor niet- dagelijkse 

boodschappen
□  □  □  □  □ 

Opstaphaltes openbaar vervoer □  □  □  □  □   

Zorgvoorzieningen (huisarts, apotheek, 

fysio etc.)
□  □  □  □  □ 

 

Sportvoorzieningen □  □  □  □  □ 

Horecavoorzieningen □  □  □  □  □ 

Activiteitencentrum/buurthuis □  □  □  □  □   

Groenvoorzieningen □  □  □  □  □   

Wandel- en fietsvoorzieningen □  □  □  □  □ 

Recreatievoorzieningen □  □  □  □  □ 

 

22. Hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in uw woonomgeving? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

179 

 

 

23. Hoe vaak heeft u sociaal contact in de voorzieningen in uw woonomgeving? 
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Winkels voor dagelijkse boodschappen □  □  □  □  □  □  □ 

Winkels voor niet- dagelijkse 

boodschappen
□  □  □  □  □  □  □ 

Opstaphaltes openbaar vervoer □  □  □  □  □  □  □ 

Zorgvoorzieningen (huisarts, apotheek, 

fysio etc.)
□  □  □  □  □  □  □ 

Sportvoorzieningen □  □  □  □  □  □  □ 

Horecavoorzieningen □  □  □  □  □  □  □ 

Activiteitencentrum/buurthuis □  □  □  □  □  □  □ 

Groenvoorzieningen □  □  □  □  □  □  □ 

Wandel- en fietsvoorzieningen □  □  □  □  □  □  □ 

Receatievoorzieningen □  □  □  □  □  □  □   
 

 
24. Voelt u zich overdag wel eens onveilig in uw buurt? 

 
o Zeer vaak 

o Vaak 

o Neutraal 
o Zelden 

o Zeer zelden 

 
25. Voelt u zich ’s avonds en/of  ’s nachts wel eens onveilig in uw buurt? 

 

o Zeer vaak 
o Vaak 

o Neutraal 

o Zelden 
o Zeer zelden 
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Ik ben gehecht aan mijn buurt □  □  □  □  □   

Ik ben actief betrokken bij mijn buurt □  □  □  □  □   

Ik ben tevreden met de 

bevolkingssamenstelling in mijn buurt
□  □  □  □  □ 

 

De bewoners in mijn buurt gaan op een 

prettige manier met elkaar om
□  □  □  □  □ 

 

De bewoners in mijn buurt delen 

dezelfde normen en waarden
□  □  □  □  □ 

 

De bewoners in mijn buurt zijn 

behulpzaam 
□  □  □  □  □ 

Ik voel me thuis in deze buurt □  □  □  □  □ 

26. Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen over het samenleven in uw 

woonomgeving? 
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Internet □ □ □ □ □ □ □  

(Vaste) telefoon □ □ □ □ □ □ □  

Smartphone □ □ □ □ □ □ □ 

Tablet □ □ □ □ □ □ □  

Laptop / computer □ □ □ □ □ □ □  

 

Ja N
e
e

Internetverbinding □  □ 

(Vaste) telefoon □  □ 

Smartphone □  □ 

Tablet □  □ 

Laptop / computer □  □ 

De volgende vragen in deze enquête gaan over het gebruik van ICT  in uw dagelijkse leven. 

27. Welke van onderstaande middelen heeft u tot uw beschikking? 

 
 

 

 

 

 

 

28. Indien u bovenstaande middelen tot uw beschikking heeft, hoe vaak gebruikt u deze?  
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(Vaste) telefoon □  □  □  □  □   

Smartphone □  □  □  □  □ 

Tablet □  □  □  □  □   

Laptop / computer □  □  □  □  □ 
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Social media (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram, Snapchat)
□ □ □ □ □ □ □ 

 

Datingsites □ □ □ □ □ □ □ 

Skype □ □ □ □ □ □ □ 

Facetime □ □ □ □ □ □ □ 

E-mail □ □ □ □ □ □ □ 

Sms of WhatsApp □ □ □ □ □ □ □ 

Anders, namelijk…………………………….□ □ □ □ □ □ □ 

29. Van welke digitale communicatiemiddelen maakt u gebruik (meerdere antwoorden mogelijk)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Indien u nog geen gebruik maakt van een (vaste) telefoon,  smartphone, tablet, laptop en / of 

computer, bent u van plan die binnen een afzienbare tijd aan te schaffen? 
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Ja N
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Intercom met camera bij de voordeur. De intercom laat de 

omgeving laat zien t.b.v. uw veiligheid
□  □ 

Sleutelkluisje. Familie/kennissen/zorginstellingen/thuiszorg kan 

de sleutel raadplegen met een speciale code
□  □ 

Valzender. Wanneer u valt gaat er een seintje naar de thuiszorg of 

familie. Communiceren kan via de intercom
□  □ 

Camera in huis. De thuiszorg of familie registreert bewegingen en 

kan zien wat er met u gebeurt
□  □ 

Beeldbellen om te communiceren met ouderen die ook 

zorgbehoevend zijn t.b.v. het sociaal contact 
□  □ 

Beeldbellen om te communiceren met 

familie/kennissen/zorginstelling/thuiszorg t.b.v. veiligheid en 

sociaal contact
□  □ 
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In welke mate bent u tevreden over uw 

huidige sociale contacten?
□  □  □  □  □ 

 

In welke mate bent u tevreden met de 

grootte van uw sociaal netwerk?
□  □  □  □  □ 

In welke mate bent u tevreden met de 

kwaliteit van uw huidige sociale contacten?
□  □  □  □  □ 

 

De volgende vraag in deze enquête gaat over elektronische hulpmiddelen in uw huidige woning, ook 

wel domotica genoemd. 

Er zijn meerdere soorten domotica in gebruik door ouderen. Domotica heeft onder andere als doel om 

ouderen te ondersteunen bij het zelfstandig blijven wonen. Domotica is een elektronisch hulpmiddel om 

het wooncomfort te verbeteren. Door domotica kan de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende ouderen 

worden ondersteund.  

31. Is uw woning voorzien van onderstaande elektronische hulpmiddelen (domotica)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende vragen in deze enquête gaan over de tevredenheid en kwaliteit van uw sociale contacten. 

 

32. Kunt u in onderstaande tabel de tevredenheid van uw sociale contacten aangeven?  
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33. Hoe belangrijk vindt u het om sociale contacten en sociale netwerken te hebben in uw leven? 

 

o Zeer onbelangrijk  
o Onbelangrijk   

o Neutraal 

o Belangrijk 
o Zeer belangrijk 

 

34. In welke mate bent u bang om uw sociale contacten te verliezen naarmate u ouder wordt? 

o Zeer bang 
o Bang 

o Neutraal 

o Onbezorgd 
o Zeer onbezorgd 

 

35. Kost het onderhouden van sociale contacten meer moeite naarmate u ouder wordt? 
 

o Veel meer moeite 
o Meer moeite  

o Gelijk 

o Minder moeite 
o Veel minder moeite 

 

36. Welke van de onderstaande gebeurtenissen heeft u het afgelopen jaar ondervonden (meerdere 

antwoorden mogelijk)?  

□ Ik ben gescheiden 
□ Een scheiding in de familie 

□ Mijn partner is overleden 

□ Ik heb een handicap of langdurige aandoening opgelopen 
□ Mijn partner heeft een handicap of langdurige aandoening opgelopen 

□ (Tijdelijke) financiële tegenslag 
□ (Structurele) financiële tegenslag 

□ Ik heb contact met een kind of ander familielid verloren 

□ Ik heb een zwaar ongeluk meegemaakt 
□ Zorgbehoevend(er) geworden  

□ Mijn mobiliteit gaat snel achteruit  

□ Mijn gezondheid gaat snel achteruit  
□ Anders, namelijk………………………………………………… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

185 

 

Ja
!

Ja M
in

 o
f m

e
er

N
e
e

N
e
e!

Ik ervaar leegte om mij heen □  □  □  □  □ 
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van 

narigheid kan terugvallen
□  □  □  □  □ 

Ik heb veel mensen die ik volledig kan 

vertrouwen
□  □  □  □  □ 

Er zijn genoeg mensen die dicht bij mij staan □  □  □  □  □ 
Ik mis mensen om me heen □  □  □  □  □ 

Ik voel me vaak in de steek gelaten □  □  □  □  □ 

De volgende vraag in deze enquête gaat over eenzaamheid. 

37. Kunt u in de onderstaande tabel aangeven wat voor u van toepassing is? 
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Deel 2 formulieren sociale contacten 
 

 
 

Ter afsluiting van het onderzoek vragen we naar de personen in uw sociaal netwerk. We vragen u eerst 

om hieronder aan te geven van wie u emotionele, instrumentele en/of sociale ondersteuning krijgt.  
 

Vervolgens vragen we u om voor al deze personen een formulier met vragen in te vullen. Er zitten 

voldoende formulieren bij die u kunt invullen. Hierop kunt u aangeven wie deze persoon is, of deze 
persoon man of een vrouw is, hoe oud deze persoon is,  waar deze persoon woont, hoe lang u deze 

persoon kent, hoe het contact met deze persoon wordt onderhouden en hoe vaak u contact heeft met deze 

persoon. Wanneer u formulieren over heeft, hoeft u deze niet in te vullen. Wanneer u formulieren te 
weinig heeft, graag de personen invullen die voor u het belangrijkst zijn. 
 

Uitleg bij de termen emotionele, instrumentele en sociale ondersteuning: 

 
De personen die u emotionele ondersteuning verlenen zijn: 

 

o Mensen die met u praten over uw problemen  

o Mensen die met u praten wanneer u bijvoorbeeld depressief bent 
o Mensen die u belangrijk advies kunnen geven bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals een  

verhuizing of een scheiding  

 
Noteert u hieronder voor uzelf de namen of initialen van deze personen: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

187 

 

 
De personen die u instrumentele ondersteuning verlenen zijn: 

 
o Mensen die u helpen bij een verhuizing 

o Mensen die u helpen bij administratieve werkzaamheden 

o Mensen die u helpen als u een paar dagen ziek bent 
o Mensen die u helpen met bankzaken of het pinnen van geld 

o Mensen die u helpen met boodschappen 

 
Noteert u hieronder voor uzelf de namen of initialen van deze personen: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
De personen die u sociale ondersteuning verlenen zijn: 

 

o Mensen die u bijstaan met een praatje, een wandeling, een parkbezoek of een restaurantbezoek 
etc. 

o Mensen die u komen opzoeken, een kop koffie of thee bij u komen drinken of mensen die op 

afstand met u communiceren via digitale en/of  social media 
 

Noteert u hieronder voor uzelf de namen of initialen van deze personen: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Voor iedere persoon die u genoteerd heeft, hoeft u maar 1 formulier in te vullen, ook als ze u 

meerdere soorten ondersteuning verlenen. 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 1 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 2 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 3 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 4 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 

 



 

 

192 

 

(b
ijn

a)
 n

oo
it

<
1 

k
ee

r 
p
e
r 
m

aa
nd

1 
k
ee

r 
pe

r 
m

aa
nd

2 
o
f 3

 x
 p

e
r 
m

aa
n
d

1 
k
ee

r 
pe

r 
w

e
ek

2 
to

t 5
 k

ee
r 
p
e
r 
w

ee
k

(b
ijn

a)
 ie

d
er

e
 d

ag

 

Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 5 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 6 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 7 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 8 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 9 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 10 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 11 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 12 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 13 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 14 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 15 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 16 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 17 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 18 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 19 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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Face-to-face □  □  □  □  □  □  □   

Telefonisch □  □  □  □  □  □  □   

Sms of WhatsApp □  □  □  □  □  □  □   

E-mail □  □  □  □  □  □  □   

Via social media 

(Facebook, Twitter, 

Instagram e.d.)

□  □  □  □  □  □  □ 

Skype / facetime □  □  □  □  □  □  □ 

PERSOON 20 
 

 
1. Naam:………………………………………. 7. Hoe vaak hebben jullie op onderstaande manieren 

contact? 

 
2. Wie is deze persoon? Mijn partner 

o Mijn vader/moeder 

o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn (klein)kind 

o Mijn broer/zus 

o Een ander familielid 
o Een vriend 

o Een (andere) bekende 
 

3. Wat is het geslacht van deze persoon?  

o Man 

o Vrouw 
 

4. Wat is de leeftijd van deze persoon?  

o 0-20 jaar 

o 21-40 jaar 

o 41-65 jaar 
o 66-75 jaar 

o 76-85 jaar 

o 86 jaar en ouder 
 

5. Waar woont deze persoon? 
 

o Bij mij in huis 
o Bij mij in de straat / in de wijk 

o Bij mij in het dorp / in de stad 
o In een ander dorp / in een andere stad 

o Weet ik niet 

 
6. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 
 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 

o tot 5 jaar 

o 5 tot 15 jaar 
o 15 jaar of langer 
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 --Einde enquête— 

 

--Hartelijk dank voor uw medewerking!!-- 

 

--Wilt u op de hoogte worden gehouden van de resultaten van het onderzoek?-- 

- Ja graag 

- Telefoonnummer:……………………. 

- E-mail:…………………………………. 

- Anders:………………………………… 

- Nee vriendelijk bedankt 

- Respondentnummer:…………………………. 
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Bijlage 2 Kruistabellen SPSS belang sociale contacten 

 

Kruistabel geslacht 

 

Kruistabel Huishoudenssamenstelling 

 

Kruistabel rijbewijs B 
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Kruistabel ingrijpende gebeurtenissen – partner overleden 

 

Kruistabel ingrijpende gebeurtenissen – handicap of een langdurige aandoening 

 

Kruistabel ingrijpende gebeurtenissen – handicap of een langdurige handicap partner  
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Kruistabel ingrijpende gebeurtenissen – zorgbehoevender geworden  

 

Kruistabel ingrijpende gebeurtenissen – mobiliteit gaat snel achteruit  

 

Kruistabel ingrijpende gebeurtenissen – gezondheid gaat snel achteruit  
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Kruistabel woningtype 

 

Kruistabel koop / huurwoning 

 

Kruistabel ICT bezit - internet 
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Kruistabel ICT bezit – smartphone 

 

Kruistabel ICT bezit – tablet 

 

Kruistabel ICT bezit – laptop / computer 
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Kruistabel domoticagebruik beeldbellen met zorg en familie 
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Bijlage 3 Samenvatting voor de respondenten met een dankwoord 

 

Geachte heer / mevrouw, 

U hebt afgelopen oktober en november 2015 meegedaan aan het onderzoek sociale contacten van zelfstandig 

wonende ouderen in West-Brabant. Destijds is het vragenboekje door u of uw partner ingevuld. Er is op het 

vragenboekje door u aangegeven, dat u op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten van het 

onderzoek. Dit heeft u aangegeven door uw persoonlijke gegevens in te vullen. Hierbij krijgt u persoonlijk de 

samenvatting van het onderzoek, zoals deze in de masterscriptie sociale contacten van zelfstandig wonende 

ouderen in West-Brabant is opgenomen. Ik wil u via deze weg nog een keer hartelijk bedanken voor uw 

medewerking aan het onderzoek. 

Technische Universiteit Eindhoven, juli 2016. 

Kevin Uijtdewillegen 
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Samenvatting  

Aanleiding en motivatie onderzoek  

De demografische ontwikkelingen geven weer dat er in Nederland een sterke toename van ouderen valt 

te verwachten. In het jaar 2040 zijn er naar verwachting 4,6 miljoen 65-plussers in Nederland. De ouderen 

van nu en in de toekomst worden steeds vitaler, hebben een hogere levensverwachting, worden steeds 

mobieler en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.  

Per 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de zorgtaken van de burgers 

binnen hun gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning maakt het mogelijk dat burgers hulp en 

ondersteuning krijgen die bij hun persoonlijke omstandigheden past. 

In een samenleving waarin mensen steeds individualistischer leven en de traditionele verzorgingsstaat 

steeds meer verandert naar een participatiesamenleving, worden sociale contacten steeds belangrijker. 

Sociale contacten zijn in de toekomst nog meer van belang, omdat burgers in de toekomst minder beroep 

kunnen doen op steun vanuit de overheid en dienen hiervoor meer beroep te doen op hun eigen sociaal 

netwerk. De kwaliteit van sociale contacten en sociale netwerken is belangrijker dan de kwantiteit of de 

intensiteit van het contact of netwerk. Om het langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken, 

is een sociaal netwerk met kwalitatief goede sociale contacten dan ook steeds belangrijker voor de hulp 

en ondersteuning die daarvoor nodig is. 

Niet alle ouderen zijn vermogend genoeg om te betalen voor hun ondersteuning. Daarnaast zijn er veel 

ouderen die weinig contact hebben met familie of kennissen of ouderen die geen familie of kennissen 

hebben die hulp en ondersteuning kunnen bieden. Tevens komt het vaak voor dat familie of kennissen te 

ver weg wonen of te druk zijn om hulp en ondersteuning te verlenen.  

Veel ouderen zijn eenzaam of voelen zich sociaal geïsoleerd. Daar waar onderzoeken naar het belang van 

sociale contacten, eenzaamheid en sociaal isolement beperkt zijn, zijn er nog minder studies gedaan naar 

het gevoel van de sociale tevredenheid. Studies met betrekking op eenzaamheid en sociaal isolement, 

hebben vooral betrekking op de sociale factoren en economische factoren en hebben zelden betrekking 

op de invloed van de woning- en omgevingskenmerken.  

Studies die de effecten van de persoons- en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, 

omgevingskenmerken, ICT (internet, tablets, smartphones of laptops), social media (Facebook of Twitter), 

communicatiemiddelen (e-mail, sms of WhatsApp) en domotica (intercom bij de voordeur, sleutelkluisje 

en beeldbellen met familie en zorginstellingen) op de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen 

onderzoeken, komen niet veel voor. Dit onderzoek is van belang, omdat deze aspecten bijdragen aan de 

extra aandacht voor onderzoek naar eenzaamheid, sociaal isolement en sociale contacten van zelfstandig 

wonende ouderen. 

 

 

   



 

 

217 

 

Doelstelling 

Dit onderzoek richt zich op de vraag welke effecten de persoons- en huishoudenskenmerken, 

woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media en domotica hebben op de sociale contacten 

van zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant.  

Om inzage te krijgen in deze effecten, is in dit onderzoek een vragenboekje ontwikkeld dat is 

voorgedragen aan de respondenten. De respondenten in dit onderzoek zijn 65-plussers die woonachtig 

zijn in het gebied West-Brabant. Met dit vragenboekje is in het eerste deel data verzameld over persoons- 

en huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT, social media, domotica en 

sociale contacten. Met het tweede deel van het vragenboekje is informatie verzameld over de 

netwerkgrootte van de respondenten.  

In het najaar van 2015 zijn er ongeveer 400 ouderen in 17 gemeenten van West-Brabant persoonlijk 

benaderd. Er zijn uiteindelijk 216 vragenboekjes verspreid. Hiervan bleken er 186 bruikbaar voor dit 

onderzoek.  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bivariate analyse methoden. Nadat de meetniveaus van de 

onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen waren vastgesteld, zijn de toegepaste analyse 

methoden vastgesteld. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraattoets, de T-test, de 

Spearmantoets en de Pearsontoets. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een statistische significantie 

van P < 0,05.  

Resultaten  

Aan het onderzoek hebben 103 vrouwen en 83 mannen meegedaan. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten was 78,1 jaar. Van de 186 respondenten waren er 111 alleenstaanden en 74 respondenten 

hadden een partner. Er zijn veel lage inkomens tot €1.200,-, gemiddelde inkomens van €1.200,- tot 

€2.400,-, maar ook heeft bijna 20 procent een hoog inkomen van €2.400,- of meer. Een groot deel van de 

respondenten ervaren hun gezondheid als redelijk positief, maar ook 20 procent van de respondenten 

ervaren een slechte gezondheidssituatie. Dat geldt ook voor de zelfredzaamheid van de respondenten. 

Het opleidingsniveau is gemiddeld laag. Van de 186 respondenten uit het onderzoek wonen er 78,5 

procent in een huurwoning. In totaal wonen 54,3 procent van de respondenten in een appartement, 

bovenwoning of benedenwoning. De respondenten willen niet snel verhuizen, wonen gemiddeld ruim 11 

jaar op dezelfde plaats en zijn over het algemeen zeer tevreden met hun woning. De respondenten 

ervaren een tevreden gevoel over hun voorzieningen in de wijk, hebben redelijk contact in de 

voorzieningen en ervaren een positief gevoel over de sociale veiligheid en sociale cohesie in hun 

woonomgeving. Mede door deze aspecten ervaren de respondenten een tevreden gevoel over hun 

woonomgeving. Ouderen hebben relatief veel ICT-middelen, maar gebruiken deze niet vaak. 

Technologische hulpmiddelen in de woning, ook wel domoticaproducten genoemd, zijn voor zelfstandig 

wonende ouderen nog zeer onbekend.  
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De respondenten gaven aan dat ze tevreden zijn met hun sociaal leven. Tevens hechten ze veel waarde 

aan sociale contacten. Toch zijn de respondenten soms bang om sociale contacten te verliezen tijdens het 

ouder worden. Ook hebben veel respondenten een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. De meest 

voorkomende ingrijpende gebeurtenissen onder de respondenten zijn het overlijden van de partner, het 

hebben van een handicap of een langdurige aandoening, een partner met een handicap of een langdurige 

aandoening, het zorgbehoevender worden, een snel achteruitgaande mobiliteit en een snel 

achteruitgaande gezondheid. De respondenten hebben in de dataset een gemiddelde netwerkgrootte van 

vier personen. 

In dit onderzoek is aan de hand van bivariate analyses aangetoond dat de persoons- en 

huishoudenskenmerken, woningkenmerken, omgevingskenmerken, ICT en social media effect hebben op 

de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen. Domoticaproducten geven in dit onderzoek bij 

geen enkele afhankelijke variabele een positief of negatief significant effect. 

Alleenstaande zelfstandig wonende ouderen zijn het meest eenzaam en het verlies van de partner, een 

handicap of langdurige aandoening, zorgen voor meer eenzaamheid of zelfs sociaal isolement. Ook een 

laag inkomen tot €1.200,-, een goede gezondheid en een goede zelfredzaamheid dragen bij aan een 

gevoel van eenzaamheid of sociaal isolement. Ouderen die regelmatig gebruik maken van de auto, veel 

lopen, fietsen en de deeltaxi gebruiken, voelen zich minder eenzaam, dan ouderen die minder mobiel 

zijn. Ook ouderen die zorgbehoevender worden, voelen zich meer eenzaam, dan respondenten die niet 

zorgbehoevender worden. In het onderzoek zijn dus respondenten met een goede gezondheid die meer 

eenzaam zijn, dan respondenten met een minder goede gezondheid. Ook zijn er respondenten die 

zorgbehoevender zijn geworden, die zich meer eenzaam voelen dan gezonde respondenten. Mensen die 

tevreden zijn over hun woning, ervaren een mindere mate van eenzaamheid en sociaal isolement. Mensen 

die in een koopwoning wonen zijn minder eenzaam, dan mensen die in een huurwoning wonen. 

Zelfstandig wonende ouderen die tevreden zijn met hun woonomgeving en voorzieningen, hun sociale 

veiligheid als positief ervaren en sociale cohesie positief ervaren, ervaren minder een gevoel van 

eenzaamheid en sociaal isolement. Het gebruik van ICT-middelen, social media en 

communicatiemiddelen, zorgen voor minder eenzaamheid of sociaal isolement 

Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het opleidingsniveau en hoe beter de gezondheid, hoe hoger de 

sociale tevredenheid wordt ervaren. Het gebruik van de deeltaxi, het hebben van een handicap of 

langdurige aandoening en het zorgbehoevender worden, zorgen voor een lagere sociale tevredenheid. 

Een positieve mate van zelfredzaamheid en het verlenen van vrijwilligerswerk zorgen voor een hogere 

sociale tevredenheid van de respondenten. Respondenten die een hoge mate van woningtevredenheid 

ervaren en in een koopwoning wonen, hebben over het algemeen een hoge mate van sociale 

tevredenheid. Tevens zorgen een hogere tevredenheid met de woonomgeving, tevredenheid met de 

voorzieningen, de sociale veiligheid en sociale cohesie er voor, dat respondenten een hoge mate van 

sociale tevredenheid ervaren. Het gebruik van ICT-middelen, social media en communicatiemiddelen 

zoals e-mail, sms en WhatsApp, zorgen er voor, dat de respondenten een hogere mate van sociale 

tevredenheid ervaren.  
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Meer kinderen en een hoge frequentie van het gebruik van de bus, tram en metro door respondenten, 

resulteren in een groter sociaal netwerk. Ook een hogere mate van zelfredzaamheid en een hoge 

frequentie van het ontvangen van mantelzorg thuiszorg, resulteren in een groter sociaal netwerk. Een 

goede gezondheid resulteert in een kleinere netwerkgrootte. Tevens blijkt uit dit onderzoek, dat het 

internetbezit zorgt voor een grotere netwerkgrootte van de respondenten  

Alleenstaande en hoogopgeleide respondenten hechten meer belang aan het hebben van sociale 

contacten, dan (echt)paren en laagopgeleide respondenten. Respondenten die een hoge 

woningtevredenheid ervaren, hechten meer belang aan sociale contacten, dan respondenten met een 

lage woningtevredenheid. Een hoge mate van tevredenheid met de woonomgeving, een positief gevoel 

van sociale veiligheid en sociale cohesie, zorgen er voor dat zelfstandig wonende ouderen meer waarde 

hechten aan sociale contacten in de directe woonomgeving. De respondenten die een hoge mate van 

tevredenheid ervaren met de woonomgeving en de sociale veiligheid samen met de sociale cohesie 

positief ervaren, onderhouden graag sociale contacten in de buurt. Tenslotte geeft dit onderzoek aan, dat 

zelfstandig wonende ouderen die een (vaste) telefoon en een tablet gebruiken, belang hechten aan 

sociale contacten.  

Respondenten die eenzamer zijn, ervaren een lagere sociale tevredenheid, dan respondenten die minder 

eenzaam zijn. Daarnaast blijkt dat respondenten die eenzamer zijn, een kleiner sociaal netwerk hebben, 

dan respondenten die minder eenzaam zijn. Respondenten die eenzaam zijn, hechten minder belang aan 

een sociaal netwerk, dan respondenten die minder eenzaam zijn. Echter, het komt natuurlijk ook voor dat 

eenzame respondenten belang hebben aan een sociaal netwerk. Respondenten die een positieve sociale 

tevredenheid ervaren, hebben een groter sociaal netwerk, dan respondenten die minder sociaal tevreden 

zijn. Respondenten die sociale netwerken belangrijk vinden, zijn ook meer tevreden over hun sociaal 

netwerk. Tot slot blijkt dat respondenten die sociale contacten belangrijk vinden, over het algemeen een 

groter sociaal netwerk hebben, dan respondenten die sociale contacten minder belangrijk vinden.  

In dit onderzoek is de eenzaamheid onder de zelfstandig wonende ouderen geanalyseerd. Uit de dataset 

blijkt dat bijna 60 procent van de zelfstandig wonende ouderen in West-Brabant zich wel eens eenzaam 

voelt. De eenzaamheid is vastgesteld met een korte eenzaamheidsschaal. Dat is een korte versie met zes 

vragen van het originele eenzaamheidsmodel van de Jong en Gierveld en Kamphuis (1985).  

Discussie, aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek  

Uit dit onderzoek blijkt dat een positieve ervaring van de sociale tevredenheid en meerdere personen in 

het sociaal netwerk, niet automatisch zorgen voor een afnemend gevoel van eenzaamheid en sociaal 

isolement. Eenzaamheid en sociaal isolement dienen nader onderzocht te worden hoe het binnen de 

huidige wet- en regelgeving onder de zelfstandig wonende ouderen gereduceerd kan worden.  

Zelfstandig wonende ouderen dienen hulp te krijgen om hun individuele zelfredzaamheid en sociale 

zelfredzaamheid te verbeteren. Aanvullend onderzoek is van belang, hoe individuele zelfredzaamheid en 

sociale zelfredzaamheid gestimuleerd kan worden onder zelfstandig wonende ouderen, zonder dat de 

eenzaamheid toeneemt. Omdat het zelfstandig wonen van ouderen wordt gestimuleerd, komt er meer 

nadruk te liggen op mantelzorg, professionele thuiszorg en vrijwilligerswerk. Door de toenemende druk 
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op mantelzorgers en de bezuinigen op de professionele thuiszorg, is aanvullend onderzoek nodig, hoe 

zelfstandig wonende ouderen voldoende hulp en ondersteuning aan huis kunnen krijgen.  

Ouderen die in een huurwoning wonen, hebben een grotere kans op een gevoel van eenzaamheid en 

sociaal isolement dan ouderen die in een koopwoning wonen. Zelfstandig wonende ouderen die in een 

huurwoning wonen, lopen het risico dat hun woning onvoldoende wordt aangepast aan de woonwensen 

tijdens het ouder worden. Er is onderzoek nodig of zelfstandig wonende ouderen in een huurwoning, 

voldoende worden bijgestaan bij het aanpassen van de huurwoning aan de laatste woonwensen, daar 

waar het in een koopwoning altijd de eigen verantwoordelijkheid is.  

Beleidsmakers en gemeenten hebben de mogelijkheid om invloed uit te oefenen om het gevoel van 

eenzaamheid en sociaal isolement onder zelfstandig wonende ouderen te reduceren en sociale 

tevredenheid te stimuleren. In toekomstige masterplannen voor woonwijken moet er meer rekening 

worden gehouden met de woonwensen van zelfstandig wonende ouderen. Hierbij is het van belang dat de 

aanwezige voorzieningen behouden blijven en de sociale veiligheid en de sociale cohesie niet 

verminderen.  

Daarnaast is er een stimulans nodig voor ouderen om meer gebruik te gaan maken van ICT en social 

media. Dit zorgt voor een afnemend gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement. Echter, dient er nader 

onderzocht te worden, of de face-to-face contacten van ouderen niet afnemen bij een toenemend gebruik 

van ICT, social media en communicatiemiddelen. Daarnaast valt op, dat weinig zelfstandig wonende 

ouderen beschikken over domoticaproducten. Hier liggen veel kansen om te onderzoeken hoe het 

domoticagebruik onder zelfstandig wonende ouderen gestimuleerd kan worden.  

Verder is het interessant om onderzoek te doen naar de effecten van de veranderende wet- en 

regelgeving die per 1 januari 2015 is ingegaan, op de eenzaamheid en sociaal isolement van zelfstandig 

wonende ouderen. Ook fiscale wet- en regelgeving zijn interessant zijn voor verder onderzoek, om de 

effecten te bestuderen op eenzaamheid, sociaal isolement en sociale contacten van zelfstandig wonende 

ouderen. Dit omdat onderzoek naar deze effecten nog zeer beperkt zijn. 

Verder onderzoek is interessant om een soortgelijk onderzoek te doen in een andere regio in Nederland 

of in het buitenland. Dit kan met hetzelfde vragenboekje worden gedaan, omdat dit vragenboekje overal 

voorgelegd kan worden aan zelfstandig wonende ouderen, ongeacht waar ze wonen. Dit kan worden 

gedaan aan de hand van een grotere steekproef, met uitgebreidere analyse methoden, bijvoorbeeld 

regressie analyses. 

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd en nogmaals dank voor uw medewerking! 

Technische Universiteit Eindhoven, juli 2016. 

Kevin Uijtdewillegen 

 

   


