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Samenvatting
Alsgevolgvanhet toenemend aantal ouderen in
Nederland (65 +)en denoodzakehjk geachte (financide) rem op het aantalplaatsen in verzorgingstehuizen, is het overheidsbeleiderop gericht het zelfstandigwonenvan ouderen te bevorderen. Met het
oog op dit beleid is er een vooronderzoek gaande
bij de Sfichting WetenschappelvkOnderzoek Konsumentenaangelegenheden(SWOKA)om na te gaan
of en hoe nieuweproduktenhet zelfstandig wonen
van bejaarden kunnen bevorderen. Het vooronderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek.en een
raadplegingvandeskundigen en bejaarden over
problemen binnen het zelfstandig wonen van b e
jaarden. Indit artikel wordt op basisvan het literatuuronderzoekeen karakteriseringvanzelfstandig
wonendebejaarden gegeven. Tevens worden de resultaten van het gehele vooronderzoek gegeven in
het licht van de probleemstellingzoals die is uitgewerkt voor di;onderdeel vanhet ptojekt 'Innovatie voor bejaarden '.
Summary
The number of elderlypeople (65 years and over)
is increasingmThe Netherlands. he creation of
moreinstitutional care for the elderlyis considered
too expensive and too isolated from other care offered by soclety.Thegovernment'spolicy aimsatincreasing and furthenngindependent housingfor the
aged.
In the framework of this policy an inventarizingresearch project is undertaken by theFoundafaronfor
Scientrj2 Research of ConsumerAffaarrs (SWOKA)
to investigate how new products can improve mdependent housing and hving of older people. This articleprovides adescriptlon ofthe elderlypeople, and
their housing and household equipment in The
Netherlands. Furthermore, the results of fieldwork
amongexpertsand elderlypeople are presented in
the conclusion.

Inleiding
D e laatstejaren is het beleid van de overheid
erop gericht om bejaarden zo lang mogelijk
zelfstandie:telaten wonen. Het aantal beiaar-

geld dat beschikbaar wordt gesteld voor v o i
zieningen, van welke aard dan ook, neern
Als naast de verminderingvan het aantal
plaatsen in verzorgingstehuizen ook de vc
zieningen van bejaardenzorg, hulpverlenin~
en dergelijke ingeperkt worden, kan dit pro3&
blemen opleveren voor veel ouderen, die vanweae hun verminderde validiteit en vitaliteit
aangewezen zijn op hulp.
Met deze prohlematlek op de achtergrond
wordt door de Stichting WetenschappeliJk
Onderzoek Konsumentenaannelenenheden
- (SWOKA) een onderzoek verricht naar mogelijkheden om het zelfstandig wonen door
ouderen te bevorderen. Het SWOKA-projekt
geeft in het onderzoek speciale aandacht aan
oplossingen inde vormvan nieuwe produkten. De centrale vraag van dit projekt is, of
vetnieuwing (dan we1 verbetering of aanpassing) herfunktioneren van zelfstandig wonende
bejaarden kan bevorderen.
Met produkten wordt in eerste instantie gedoeld opgoederen, waaronder zowel de gangbare gebruiks- en verbruiksgoederen als speciale hulpmiddelen worden begrepen. Onder
zelfstandig wonende bejaarden worden huishoudens verstaan met personen van 65jaar ert
ouder, die wonen in eengewone woning, een bejaardenwoning of een aanleunwoning. Het
funktioneren wordt nader omschreven als de
zelfredzaamheid, dat wil zeggen de wijze waarop bejaarden voor zichzelf kunnen zorgen in
hundagelijkse woon- en leefsituatie. Daartoe
behoren d ~ z o r voor
g en hetfunktioneren van
her lichaam, inklusief de algemene dagelijcse levensverrichtingen en de zorg voor de huishouding.
Het spreekt vanzelf dat bevorderingvan het
zelfstandig wonen door ouderen door middel
van goederenniet 10s staat vandesoortwoning, noch van de woonvoorzieningen in de
omgeving van de huishoudens van bejaarden.
Ook kunnen gebruiks- en verbruiksgoederen
niet 10s worden gezien van de sdciale voorzieningen ten behoeve van partikuliere huishou'akbladvoor Huishoudkunde3 (3) augustus 1982
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dens in het algemeen en van beiaarden in he(
bijzonder (bijvoorbeeld gezinszorg).
Goederen krijgen in onderzoek en beleid over
bejaarden relatiefweinig aandacht in vergelijking met de woningen technischeen sociale
voorzieningen buiten het huishouden. De aandacht voor goederen ten behoeve van de zelfzorg en de huishoudingis voornamelijk tevinden in de literatuur overgehandikapten. De
vraag is of speciale hulpmiddelen zoals die
worden gemaakt voor gehandikapten en anderegebruiksvoorwerpen ook bejaarden ertoe
in staat kunnen stellen hun onafiankeliikheid
en zelfstandigheid te bewaren zolang hei mogelijk is en gewenst wordt doorde belrokkenen.
Deeerste fase van het SWOKA-projekt omvat
een vooronderzoek met als doe1 de relevantie
van de probleemstelling na te gaan.
De vragen voor het vooronderzoek luiden als
volgt:
1. Welkeproblemen zijn aan te wijzen inde
zelfzorg en de huishoudingvan zelfstandig
wonende bejaarden?
2. Zijn deze problemen specifiek voor(ze1fstandig wonende) bejaarden?
3. Zijn er problemen aan te wijzen die door
specifieke vernieuwing, verbetering of aanpassing van gebruiks- en verbruiksgoederen opgelost kunnen worden?
4. Welke rol spelen goederen in de problemen
en oplossingen in vergelijking met diensten?
Dit vooronderzoek bestaat uit drie onderdelen, te weten een literatuuronderzoek, een
schriftelijke enkete onder personen die in hun
werk of praktijk regelmatigmet zelfstandig
wonende bejaarden te maken hebben, en een
raadpleging van zelfstandig wonende bejaarden in een grote en een kleine gemeente.'
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woonsituatie, en hun huishoudelijke outillage
zijn we uiteraard aangewezen op de Nederlandse literatuur. Op grondvan de grote hoeveelheid en degewensteaktualiteit in de beschrijving is de verzameling van de literatuur
beperkt tot de laatste vijfjaar. Een extra reden
hiervoor is het verschijnen van de tweede Nota
Bejaardenbeleidin 1975, volgens welke met
name het beleid inzake het zelfstandig wonen
wordt bijgesteld.
In dit artikel worden drie onderwerpen behandeld. Ten eerste wordt een beschrijving gegeven van de bevolkingsgroepvan 6 5 jaar en
ouder en enkele aspekten, die met het ouder
worden te maken hebben. Ten tweede wordt
ingegaan op de beschikbare kennis over de
ze(fredzaamheidvan bejaarden. En tenslotte
wordt ingegaan op degoederen die de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende ouderen
zouden kunnen bevorderen.
Ouderen

deringsversch~~~seicn,
bijvootbeeld van fysialogische en m a a l - p b y e h i d e aard, staan
m im &&and met iemands leeftiid. rnaar met de bele levemlooa van ffin individu e
d i e van
de div
om, met
If
oor1PSCHEER, 1980). Ba~tdat
ieders fevensloop ver-

schillend i , m su&lrgn vemcbillende lcvenser-

Het Iiteratuuronderzoek
I

Het literatuuronderzoek heeft als doel de beschrijving van de bevolking van 65 jaar en ouder, in het algemeen aangeduid als ouderen of
bejaarden De beschrijving~smet name gericht op de zelfstand~gwonende bejaarden en
de nricldeknd ~hen
e k c bes&ikkin@aan bij

kittgiu Nederland, hun hularesting, hun

m k e n d w r d o o r 11,3"/,van dc bevolkinguit.
'Flmafongveer 1910neemt het aandeel vaq
d&kMbd~mnln de totale bevolking toe. Dezc
wrgrijzingmi vanaf nu no
daorgaan. In dc oudere bev

meer vrouwen dan mannen:
middeld langer dan m a n n a Indejaren
zeventigzljn de hulshoudens klaner geworden
demogeE$cbedentat aanscheKmvan men meer op zichzelfkomen te staan (CBS,
tersle goederen, tot v@lwaardtg
1977deelI;V1s,1981;Huzrvestrng van bejaaraan hetsmn cich in cfcwilzrrl-klturele
den, 1980;VANDEN BERG,1980).
sfeer In desamenlevmgafspmk Denota
Binnen de oudste leeft~jdsgroepvan 70jaar en
nmrnt a h mogeiljke mrzaken hiervwr:
ouder 1shet aantal alleenwonendeouderen ge- vaoral het fcit dat bejaarden gemlddeld
stegen. Deze stijging~smet alleen gevolgvan
over een lager inkomcn heschikken dam
verdunningen ind~v~duahsering
van hu~ahouwerkendevolwasmnen,
dens maar waarschijnlijk ook gevolg van bet
I - veminderde validiteiten vitaliteit;
feit dat ouderen langer zelfstandig blijven wo- ander waardanpatroon dan jongere gent
nen en op een later tijdstip ineenverzorgingsties;
tehuis worden opgenomen.
- onvoldoende bere~kbaarheiden toegankc*- Ouder worden wordt vaak onlosmakelijk gelijkheidvanveorveningen van allerkl aard.
\ r koppeld aan a1ofniet gezond blijven. Het is
b. Relationele deprivatie: bejaarden kunnen
5 opvallend dat gezond blljven op tin Iijn wordt
lijden aan een subjektief en/of objektief te-gesteld met onafhankelijk blijven (OLIIHOECK
kort aan emotioneel bevredigenderelaties.
VANDEN BERG,1979).Ouderen hebben meer
Een maatstaf hiervoor is moeil~jktegeven.
problemen dan jongeren. In het
c. Invloedsdeprivatie: bejaarden kunnen oneefsiiruatiesurvey van de bevolking van 55jaar
danks hun aantal nauwelijkseen pressien ouder (deel3, pp. 22-24) worden aan gegroep vormen. Meningenenwensen van bendheid nog twee aspektenonderscheiden,
jaarden raken vaak onvoldoende bekend en
elijk belasting en belastbaarheid. 'Onder
gehonoreerd.
rdt verstaan de aanspraak die de
d. Kennisdeprivatze: de meeste bejaarden zulmgevingdoet op de fysieke en mentalekrachlen in formele kennis achterstaan bijjonen van het individu. Belastbaarheidis een
gere generaties doordat zij minder scholing
cenmerk van de persoon: de mate waarin hij
hebben. Deze achterstand zal vaak leiden
ofzij in staat is, fysiekeenmentalebelasting
tot situatieswaarin zij moe~lijkerde weg we& ORte dragen.' VolgensVAN DE WILLINGE
ten tevindenin een maatschappijdie techMEL (1979, p. 30) staan ouderen blootaan benisch en administratiefsteeds ingewikkellasting die meer omgevingsgebondenis dan b ~ j
der wordt.
jongeren,' hetgeeninhoudt dat ouderen vaker
e. Achteruitgangin lichamel&keengeestelgke
gekonfronteerdwordenmet problemen waar
validiteit: deze achterstand is voor een groot
zij zelfnietsaan kunnen doen.' Fysiologische
deel inherent aan het verouderingsproces.
en mentale processen van veroudenng gaan
f. Devrivatie ten aanzien van de ~ezondheidsderhalve gepaard met spanningen tussen bezorg: bejaarden genietenin bepaalde oplasting en belastbaarheid.Tezamen geven zij
zichten minder medisch preventief toezicht
gezondheidsproblemen.Niet-gezond-zijn
dan andere bevolkingsgroepen. Ze vallen
wordt door veel ouderen ervaren als afhankeniet onder bepaalde automatischekontrolijkheid.
lesystemen en zijn vaak niet in staat hun geBehalve gezondheidzijn er ook nog andere
zondheidsproblemen vroegtijdig te herkenfaktoren die ouderenin eenmeer afhankelijke
nen.
situatieplaatsen. IndeNota Bejaardenbeleid
Ook binnen de oudere bevolkingsgroepzijn
1975wordtgesprokenvandeprivatievan begroepen aan te wijzen die een sociale achterjaarden. Onder deprivat~ewordt verstaan 'het
stand en minder kansen en mogeliikheden
- "
verschijnseldat bepaalde groepen van de behebbeninvergelijkingmet alle ouderen. Voorvolking door historisch bevaalde en strukture- a1bij zelfstandig wonende, alleenstaande,oule faktoren van de aan~ezi'gemaatscha~~elij-derevrouwenmet weinig opleiding en een
ke goederen en mogelijkhedenminder verkrijkleininkomen komt volgensVIS(1981,pp.
gen dan vergelijkbaregroepen'. De nota
22-23) en VAN DE WELIGE&ORM6~(1979,~p.
.onderschddtde volgetlde vormen van depri64-66) een kumulatievoor van achferstellinVakbladvoor Huishmdkunde3 (3augustus 1982
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mogel~jkhedenvan zelfredzaamhnd de z
standzghezd van de woonvorm, al of geen i
-gebouwde of aanleunendedrenstverlenrn~
a1 of geen woningaanpasszng.
Onder zelfredzaamheid wordt -zoals vermeld
- verstaan de wljze waarbp bejaarden voor
zichzelf kunnen zorgen In hun dagelijkse
woon- en leefs~tuatle.In dellteratuur worden
nogal verschillendeaktzvrteztenin het kader
van deze&edzaamherdgehanteerd In degerzatrie worden achtereenvolgens onderschelden: huishoudelijke aktiv~teiten;mobiliteit;algemenedagelijkse levensverr~chtlngen(ADL);
en zgn. autonome regelsystemen(LEERING,
1976). In de ergotherapze worden de aktlviteiten onderverdeeld in zes kategorieen:zelfverzorging; woning; huishouding; kommunikatie; vrijetijdsbesteding; arbe~d(STEPHAN,
1980).In feite lopen deze kategorien door elkaar heen. Aktiviteitenm de woningen kommunikatie zijn- tenmlnste gedeeltelijk- ook
onderdeelvan de algemenedagelijkse levensverrichtingen (loopfunktie,zintuiglijkefunkties) envande huishouding. Daarom wordt
hier de voorkeur gegeven aan een onderscheid
in twee soorten van aktivlteiten3e zelfiorg inklusief de zogenaamde algemene dagelykse levensverrichtingenendezorg voor de huishouding, beideinklusiefde mobiliteit en de kommunikatie diedaarbij nodigzijn.
I
Veel literatuur over de zelfredzaamheid heeft
betrekking op bepaalde handikaps in de dagelijkselevensverrichtingenof hchamelijke
funktiestoornissenzoals JONKERS
die noemt
(1978, pp. 9-10). Dezezijn bijvoorbeeld: de
loopfunktie, de arm- en handfunkhe, het zien,
het horen, het spreken, het uithoudingsvermogen, de evenwichtsfunktie. Ongeveer 30%van
de 65-jarigenen ouder heeft op de een ofandere manier te maken met een lichamelijke funktiestoornis, waardoor bepaalde aktiv~teitenin
deuitvoeringworden belemmerd(CBS, 1977,

el het em en ander beke
enstverleamgvan kom
Wrijven Technlsche vo
stand~g
wonende gehand~kapten.Nmbg gaa
het vooral om woningaangassmgen s p a a l e
hulpm~ddelenenmet om gewone hu~houdeIykeart~kelenentoestellen Nwopwordt 111
de volgende pak-agraafveider lngegaan
Goederen die de zelfredzaamheid bevorcteren
Gebru~ks-en verbrulksgoederen vormen
onderdeelvandemater~delnfrastruktuur
voor de zelfzorg en de hu~shoudmgDlt IS rulmer dan hulpm~ddelend ~ ultvoer~ng
e
van aktlvite~tenkunnen ondersteunen. In de hteratuur
over hulpm~ddelenvoor gehand~kapten
spreekt JONKERS
(1978, p 15) van 'spec~ale
techn~schevoorz~enmgen',
waaronder h ~verj
staat 'alle hulpm~ddelendle worden gebrulkt
voor mstrumentelekompensat~evan de aanwezige hchamelijke funkt~estoornissen'.Toegepast op de meer valide bejaarde personen,
die op een redehjke wljze voor zichzelf en hun
huishouding kunnen zorgen kunnen speciale
techn~schevoorzieningen worden onderscheiden in:
a. verbetering en aanpassing van de woning, bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen, keukenaanpassing, technische voorzieningen voor
het vertikale transport in of naar de woning;
b. verbetering en aanpassing van voorzieningen
buitenshuiszoals technische aanpassingen
van openbare gebouwen en het openbaar
vervoer en verbetering van de infrastruk, tuur voor sociale en medische voorzieningen;
c. (niet-) lichaamsgebondenhulpmiddelenbij
de zelfiorg inklusief de algemene dagelijkse
levensverrichtingen, bijvoorbeeld een rolstoel, een prothese, een bril. een wandel-
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JONKERS
wijst op een belangrijk verschll rn art~kelendie bt-stemd z ~ j nvoor gehandikapteen
niet-gehandlkapte gebruikers. Goederen bestemd voor met-gehandikapten zljn ontworpen voor massa-produktle, vaak zonder voorafgaande funktie-analyse. Artikelen voor gehandikapten worden ontworpen voor een zeer
kleinemarkt. Opdezemanler komt de ontwikkelingen vervaardlging van speaale technische hulpmiddelen ver af te staan van de gewonemarkt. J o N ~ E ~ s ( l 9 7pp.
8 , 38-39), en
ook DIRKEN(198 1a)vinden dat men hii de
ontwikkeling van hhpmiddelen waar mogelijk gebruik moet maken van technieken en
materialen die zich voormassa- en seriefabrikage lenen. Voorts zijn dezeen andere auteurs
(bijvoorbeeld CRUYFF-ARTS,
198I) van meningdat veelal incidentele aanpassingen worden bedacht (en duur verkocht) voor gehandikapten, waar standaardoplossingen ookvan
nut zouden kunnen zijn voor andere, grotere
groepenvan de bevolking. Als voorbeelden
worden genoemd: instelbare aanrechthoogten
in keukens, het gebmik van hellingen inplaats
van of naast trappen, de breedte van deuren,
en dergelijke. Indien hulpmiddelen en andere
toestellen meer worden afgestemd op de ergonomische eigenschappen van de validemens,
kunnen ze ook worden gebruikt door de invalide mens. Dat heeft veel voordelen zowel voor
de konsument (betere distributie, kortere leveringstijden, lagereprijzen, en minder benadrukkingvan een uitzonderingspositie) als
voor deproducent (groter afzetgebied).
STEPHAN
(1980) heeft een aantal richtlijnen
opgesteld voor het ontwerpen van goederen
voor bejaarden. Zij vindt dat de ontwerper rekeningmoet houden met de volgende feiten:
- Bij het ouder worden nemen de krachten af.
Bij het ontwerpen vanprodukten (bijvoorbeeld kranen, stofzuigers) moet hiermee rekening worden gehouden.
- Bij het ouder worden neemt het inprentingsvermogen af. De bediening van een ap-
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techniek opgegroeid zijn en er niet nice u
weten te gaan.
- Oude gewoonten zijn moeilijk af te leren. De
ontwerper moet nagaan ofeen nieuw ontwerp werkelijk een verbetering inhoudt. Er
moet gedacht worden aan produkten die we1
de oude handelingen zoveel mogelijk benaderen, maar problemen die in de oude handeling belemmeringen geven, opheffcn.
- Bukken, door de knieen zakken en voorover
buigen moet worden vermeden.
- Klimmen op verhogingen moet worden vermeden. ~ i t h o u dint dat de bedieningvan
toestellen oveen bereikhare plaatsmoet zitten en hoge kasten uit den boze zijn.
- Bejaarden raken sneller uit het evenwicht.
Met het ontwerpen van voetpedalen en
-knoppen moet hiermee rekening worden
gehouden.
- Zware dingen tillen gaat slechter met het ouder worden. Boodschappenwagentjes, vuilniszakkontainers kunnen, mits stabiel en
goed wendbaar, een oplossing bieden.
- De produkten moeten het aanzien van gehandikapt of bejaardzijn vermijden. Dit
werkt belemmerend in het gebruik.
- Vergeetachtigheid is een typischvero
ringsverschijnsel. Bij ontwerpen van
dukten die een gevaar op kunnen leve
(gas, elektriciteit) moet gedacht worde
waarschuwingssignalen ofeen automatis
uitgaan of sluiten.
- Ontwerpen voor bejaarden is vaak ontwerpen voor een- of tweepersoonshuishoudens.
Dit betekent dat kleineprodukten en kleine
porties wenselijk zijn.
Als algemene regel tenslotte stelt STEPHAN
dat bij het ontwerpenvoor bejaarden de ontwerper ervan uit moet gaan dat de bejaarde
zelf en zonder hulp van anderen een produkt
moet kunnen gebmiken.
Tot slot zijnnogenkele aanbevelingenin de
literatuur aangetroffen betreffende het kwaliteits- en bruikbaarheidsonderzoek bij de ontwikkeling van nieuwe goederen.
-

formatieoverdracht moet duidelijk zijn.
opzichtevan elektrischeen elektronischeapparatuur is verklaarbaar uit het feit dat de
bejaarden van tegenwoordigniet met deze
Vakblad voor Huishoudkunde 3 (3) augusrus 1982

langrijke rol toebedeelt aan
elf (BANGMA,
1981). Kwali
baarheidsondenoekis niet
lijk bij deontwikkelingvan

en de huishoudingvan zelfstandig wonend
goederen voor alle huishoudens (DIRK~Nr *%bejaarden kunnen in veel gevallen niet zozeer specifiek worden geacht voor bejaar1981b) Voordat nieuwe produkten worden
den, dan we1 voor kleine huishoudens in hc
ontwikkeld is een systematisch behoeftenonalgemeen of voor huishoudens in slecht uit
derzoek noodzakehjk volgens SOEDE(1980, p
een
60) Een tweede voorwaarde is dat de techni-neruste kleinere woningen.
- Aannezien
scheproduk~emogelijkhedenmoeten worden
groot aantal bejaarden tot deze kategorieel
van huishoudens behoren, verdienen de
nagegaan. Tenslotte moet de afwegingplaatspfioblemen gesignaleerd in hun dagelijkse
vinden tussen konkrete vraag en aanbod van
woon- en leefsituatie, zeker bijzondere aaneen nieuw produkt WELP(1980) aan wle de
dacht.
bovenstaande elementen van innovatie (behoeften, mogehjkheden, vraag en aanbod) z i p 3. Zijn er problemen aan te wyzen die door spe@eke vernicuwing, verbelering ofaanpasontleend, pleit tenslottevoor een hetere mforsing vangebruiks- en verbruilcsgoederen ten
mahe-uitwsselmg en koordinatie tussen
behoeve van bejaarden opgelost kunnen woronderzoekers, producenten en gebruikers
den?
Het vooronderzoek heeft niet aangetoond
dat ontwikkelingvan specifieke goederen
voor zelfstandig wonende bejaarden wenselijk ofzelfs relevant is. Het is in de praktijk
niet zo dat problemen door ofmet goederen
opgelost worden door nieuwe, betere of
aangepasteprodukten voor bejaarden. Het
is veeleer zo -volgens de reakties uit de
praktijk-dat bij ontwikkeling van goederen uitgegaan zou moeten worden van vaardigheden van allerlei (jonge en oude) men- . .
sen uit kleine huishoudens en dat goederen
geschikt zoudenmoeten zijn zowel voor valide als minder-valide mensen.
i
4. Welke rolspelengoederen in deproblemen
en oplossingen in vergelykingmet diensten?
Uit de resultaten is duidelijk geworden dat
problemen en oplossingen van zelfstandig
wonende bejaarden niet 10s kunnen worden
gezien van de gehele fysieke en materiele infrastruktuur (de woning, de voorzieningen
inde woonomgeving, de woonplaats), noch
vande socialeinfrastruktuur (dedienst- en
hulpverlening). Demogelijkheden om door .
middel van (betere of nieuwe) goederen een
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