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In de adviezen aan de minister over samenwerking
ln'de:25:jaar.
dat professor C. W. Visser de studietussen verzorgingstehuizen en verpleeghuizen ontriehtina .Huishoudwetenschaooen initieerde en
breekt de stem van diegenen waar het in feite om
gaat: de hulpbehoevende ouderen. Via vijf interviews met ouderen is in deze scriptie getracht hier
een eerste indruk van te krijgen. Verder wordt een
beeld gegeven van de situatie in Nederland op dit
moment: demografische ontwikkelingen, het bestaande aanbod van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen, en takk en functie hiervan. Ook komt het
overheidsbeleid op dit terrein aan de orde en de
door diverse instanties uitgebrachte adviezen naar
aanleiding van de adviesaanvrage van de minister
inzake samenwerking.
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