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VOORWOORD 
 
Dit onderzoek werd geïnspireerd door mijn ervaringen als bestuurslid op voor-
dracht van de bewonerscommissies van een centrum voor huisvesting van oude-
ren dat onder andere een verzorgingshuis bevat. 
Ondanks de manifeste goede bedoelingen van alle betrokkenen was het duidelijk 
dat bewoners nauwelijks invloed konden uitoefenen op het beleid van dit centrum. 

Toen ik in 1982 aan de Rijksuniversiteit Utrecht een promotie-onderzoek mocht 
opzetten leek dat een goede gelegenheid om te onderzoeken hoe bewoners meer 
invloed kunnen uitoefenen. In het onderzoekszwaartepunt 'organisaties in veran-
dering' waren de omstandigheden aanvankelijk gunstig voor het uitvoeren van een 
dergelijk praktijkonderzoek. Het vertrek van mijn promotor, de ontmanteling van 
de onderzoeksgroep en het afnemen van de middelen voor onderzoek maakten 
vooral de laatste fase, het schrijven van dit proefschrift, tot een bijzonder eenzaam 
avontuur. 

Dit boek ligt hier niet omdat ik over het onderwerp ben uitgedacht en het onder-
zoek is afgerond. Voor de volgende fase van het onderzoek, het in de praktijk 
verder bruikbaar maken van de onderzoeksresultaten, zijn middelen en kontakten 
nodig van buiten de universiteit. Daarom en om verdere veroudering van informa-
tie tegen te gaan is het hoog tijd met het onderzoek in de openbaarheid te treden. 

Dit proefschrift is tot stand gekomen dank zij de inzet van velen. De twee promo-
toren, Aart Hazewinkel en Pieter van Strien motiveerden me het onderzoek steeds 
weer op te pakken als de strijd om het universitaire bestaan daartoe ruimte bood. 
Met hun kommentaar op mijn stukken vulden zij elkaar op plezierige wijze aan, 
dat heeft tot aanmerkelijke verbeteringen geleid. Aan onze contacten bewaar ik 
goede herinneringen. 

De ongeveer 350 bewoners van 19 verschillende verzorgingshuizen die als res-
pondenten tot dit onderzoek bijdroegen en de bewonerscommissies, andere bewo-
ners, directies en personeelsleden van deze huizen die hun medewerking 
verleenden waren niet alleen onmisbare bronnen van informatie maar ook van in-
spiratie. 
Belangrijk was ook het werk van de studenten van de vakgroep Sociale en Orga-
nisatie Psychologie die in het kader van hun afstuderen aan dit onderzoek mee-
werkten - Martin Broese, Hans Florijn, Anthon van der Horst, Joke van der Kerk, 
Frank Ledeboer, Coby Minnema, Gerard Ramaekers, Mirjam Reinhard, Marianne 
Sinoo, Fleur Thomése, Leny van Velsen en Ineke van Woudenbergh. 
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Delen van het manuscript heb ik besproken met Joop Beldrok, Jan van Bemme-
len, Helma van Gorp, Hester Hijmans, Hylke de Jong, Wim Kromwijk, Judith van 
Raalte, Fenna Veltkamp en met leden van het Netwerk Vrouwelijke Organisatie-
Adviseurs, van de Centrale Commissie Bejaardenoorden en van de Federatie 
LSB. 
Vele administratieve en technische medewerkers van de vakgroep en de faculteit 
en Maarten Meijer van het ACCU hielpen bij de produktie of re-produktie van het 
boek. Mijn moeder hielp met de vertaling in het Engels. Alexandra vormde met 
haar liefde en levenslust een vrolijk thuisfront. Al diegenen die Alexandra liefde-
vol verzorgden maakten het mij mogelijk met een gerust hart aan mijn proef-
schrift te werken. Ineke Thierauf, Thijs Jansen, Gerard de Zeeuw en andere 
vriendinnen en vrienden gaven steun en raad op vele gebieden. 
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TER INLEIDING 
 
"Emancipatie bestaat hierin dat mensen zich bewust worden van de noodzaak het 
bestaan volgens eigen waarden in te richten en hier in groepsverband voor gaan 
opkomen." (Van Strien, 1978). 
 
In onze democratie zijn volwassen burgers bevoegd hun eigen leefomgeving met 
anderen vorm te geven. Voor mensen die overigens weinig macht hebben vormen 
wettelijke rechten de onmisbare basis voor invloed. Het uitoefenen van invloed 
vooronderstelt dat mensen zicht hebben op hun eigen bestaan, weten wat zij daar-
van belangrijk en waardevol vinden en hoe zij daarop invloed kunnen uitoefenen. 
Voor veel mensen in onze gecompliceerde samenleving gaat dat maar in beperkte 
mate op. Zelfs de relatie tussen burgers en de overheid die namens hen handelt is 
ondoorzichtig. Weinigen kunnen overzien hoe zij met hun gedrag bijvoorbeeld 
het gemeentelijk, laat staan het landelijk beleid kunnen beïnvloeden of in welke 
opzichten dit voor hen wenselijk zou zijn. Dat betekent dat zij hun democratische 
rechten niet optimaal kunnen uitoefenen. 
 
Er zijn verschillende manieren waarop mensen ondersteund kunnen worden bij 
het uitoefenen van invloed op hun leefomgeving. Opbouwwerk en de onder-
steuning van inspraak in het algemeen zijn daarvan voorbeelden. Een probleem 
bij dergelijke ondersteuning is echter dat mensen daarvan afhankelijk kunnen 
worden (Groen et al., 1980). 
 
Ook in instellingen als verzorgingshuizen, verpleeghuizen en psychiatrische in-
richtingen wonen volwassen mensen die volgens onze democratische opvattingen 
invloed op hun leefomgeving, dus ook op de instelling waar zij verblijven, moe-
ten kunnen uitoefenen. Wetgeving daarover staat al jaren ter discussie; op dit 
moment wordt de Wet Democratisch Functioneren van Zorginstellingen voorbe-
reid. Duidelijk is echter dat zeker in dit soort instellingen voor cliënten het goed 
uitoefenen van de wettelijke rechten en plichten van medezeggenschap veelal niet 
zonder meer mogelijk is. 
 
Tegen deze achtergrond begon ik in 1982 aan een onderzoek dat erop gericht was, 
bewoners van verzorgingshuizen meer greep op hun eigen verzorgingshuis te bie-
den. In dit onderzoek werd daartoe een procedure ontwikkeld. Bewoners worden 
ertoe gebracht hun mening over de voor hen relevante aspecten van het leven in 
hun verzorgingshuis onder woorden te brengen. Dat biedt bewoners een taal voor 
het bespreken van hun verzorgingshuis en een basis voor collectieve bewustwor-
ding en het trekken van conclusies. Om invloed op beleidsmakers beter mogelijk 
te maken wordt die mening gekwantificeerd. De resultaten van de procedure wil-
den we verschaffen aan de bewonerscommissie van het betrokken huis. Op grond 
daarvan zou de bewonerscommissie gefundeerd verbeteringen in 
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het verzorgingshuis kunnen voorstellen; die zouden ertoe kunnen leiden dat de 
mening van bewoners beter doorklinkt in het beleid van het verzorgingshuis. Bo-
vendien zou zowel de procedure als het gebruik van de resultaten het zelfvertrou-
wen en de positie van de bewoners en de bewonerscommissie versterken en 
daardoor ook in andere opzichten meer invloed van de bewoners en de bewoners-
commissie op het verzorgingshuis mogelijk maken. 
Het was de bedoeling deze procedure later zo te vereenvoudigen dat zij door be-
wonerscommissies zelf gebruikt zou kunnen worden als interventie-instrument. 
Daarmee zouden zij hiervoor niet afhankelijk zijn van buitenstaanders; dit zou 
hun zelfvertrouwen en positie verder versterken. 
 
In de loop van het onderzoek is de doelstelling van het interventie-instrument ver-
schoven van het rechtstreeks versterken van het zelfvertrouwen en de positie van 
de bewoners en de bewonerscommissie naar het versterken van de invloed van de 
mening van bewoners, eventueel langs andere kanalen. Tijdens het onderzoek 
nam de overheid allerlei beleidsmaatregelen die resulteerden in grote veranderin-
gen in verzorgingshuizen. Door een gewijzigd opnamebeleid zijn met name de 
gezondheid, vitaliteit en redzaamheid van bewoners nu veel minder dan bij het 
begin van het onderzoek in 1982 (Financieel Overzicht Zorg 1989). Dat heeft ook 
zijn weerslag op de leden van bewonerscommissies. Met andere factoren heeft dit 
ertoe geleid dat veel bewonerscommissies niet in staat zullen zijn een dergelijk 
instrument te hanteren voor beleids-beïnvloeding. 
 
Dat maakt het echter ook extra belangrijk ervoor te zorgen dat de mening van be-
woners op andere wijze invloed krijgt op het beleid van een verzorgingshuis. 
Daaraan zou dit instrument, maar dan in handen van bijvoorbeeld een vertegen-
woordiger van het Landelijk Overleg Bewonerscommissies Bejaardenhuizen of 
een ouderenbond, een inspektie of een bestuur of directie van een verzorgingshuis 
kunnen bijdragen. Die zullen daarmee op systematische, wetenschappelijk ver-
antwoorde wijze het oordeel van verschillende groepen bewoners over de sterke 
en zwakke punten van hun verzorgingshuis aan het licht kunnen brengen. Op ba-
sis daarvan kunnen zij gefundeerd belangen van bewoners behartigen en prioritei-
ten bepleiten in beleidsdiscussies. 
 
In dit boek doe ik verslag van het onderzoek. 
 
De eerste twee hoofdstukken geven de context van het onderzoek weer. 
 
Hoofdstuk 1 bevat een schets van het veld van onderzoek. Die moet het ook voor 
buitenstaanders mogelijk maken zich in te leven in het verloop en de betekenis 
van het onderzoek. Het begint met een beschrijving van het verzorgingshuis en 
enkele recente ontwikkelingen in het beleid van de overheid dienaangaande. 
Daarna volgt informatie over de ouderen die in 
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het onderzoek centraal staan; tot slot besteed ik aandacht aan medezeggenschap in 
verzorgingshuizen. Zowel de formele wettelijke regeling daarvan als de moge-
lijkheden en beperkingen bij het feitelijk functioneren van bewonerscommissies 
worden geschetst. 
 
In hoofdstuk 2 vindt de lezer de theoretische achtergrond die nodig is om de hier 
gebruikte opvatting over kwaliteit van bestaan te plaatsen. Verschillende opvat-
tingen over kwaliteit van bestaan en daarmee samenhangende begrippen worden 
geschetst. Ik besteed aandacht aan het belang van normen en aan de vraag wie kan 
vaststellen of iemands bestaan goed is. Belangrijke problemen bij het meten van 
kwaliteit van bestaan worden gesignaleerd. 
 
De hoofdstukken 3, 4 en 5 bevatten een verslag van het empirisch onderzoek. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de uitsprakenlijst tot stand kwam. Uit open interviews 
met bewoners van verzorgingshuizen werden ruim 900 uitspraken over een aspect 
van wonen in een verzorgingshuis gehaald. Die uitspraken behelsden alle een po-
sitief of negatief waardeoordeel. Deze uitspraken werden op systematische wijze 
verder geselecteerd en bijgeschaafd. Hieruit resulteerde de uitsprakenlijst; die be-
vat 73 uitspraken die samen de voor bewoners belangrijkste aspecten van wonen 
in een verzorgingshuis bestrijken. Tegelijkertijd werden een huiskenmerkenlijst, 
een respondentkenmerkenlijst en een formulier voor het interviewverslag ontwik-
keld. 
 
Hoofdstuk 4 begint met een inleiding over de problemen bij het evalueren van or-
ganisaties. Daarna beschrijf ik hoe onze onderzoeksgroep met behulp van de uit-
sprakenlijst de mening van bewoners van elf verzorgingshuizen zichtbaar maakte. 
We selecteerden huizen en namen in elk huis aan een aselecte steekproef van be-
woners de uitsprakenlijst af. Bij de analyse van de antwoorden van de 240 res-
pondenten lieten we ons leiden door het criterium dat het resultaat praktisch 
bruikbaar moest zijn. Uit een reeks analyses selecteerden we uiteindelijk zeven 
bruikbare factoren die we verder bijschaafden tot de subschalen: eten, vriend-
schap, thuisvoelen, personeel, geborgenheid, bewonerscommissie en vrijheid. Met 
deze subschalen konden we profielen van de elf huizen maken. 
 
Hoofdstuk 5 geeft weer hoe bewonerscommissies en bewoners geïnformeerd zijn 
over de door ons gemeten mening van bewoners. Ons streven daarbij was, de re-
sultaten met betrokkenen te verifiëren en te concretiseren en er handelings-
perspectieven uit te doen afleiden. Daartoe vroegen we ons steeds af, welke 
concrete factoren ten grondslag lagen aan het gemeten oordeel van bewoners en 
hoe die factoren beïnvloed konden worden. Bij de feedback bleek dat bewoners 
de onderzoeksresultaten onder- 
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schreven; die konden vaak gekoppeld worden aan concrete zaken in het huis. Bij 
het afleiden van handelingsperspectieven bleek onze steun en sturing meestal no-
dig. Bewoners stelden het op prijs met elkaar over dit soort dingen te kunnen pra-
ten. 
 
In hoofdstuk 6 worden de implicaties van het onderzoek nog eens bekeken. Ik 
confronteer de doelstellingen van het onderzoek met het interventie-instrument 
dat er het resultaat van is. Daarna beschrijf ik hoe het instrument gebruikt kan 
worden en welke problemen zich daarbij voordoen. Er volgt een aantal suggesties 
om het bevorderen van greep op eigen leven in verzorgingshuizen te ondersteu-
nen. De onderzoeksresultaten geven aanleiding tot enkele generalisaties. Het 
hoofdstuk sluit met enkele opmerkingen over mondigheid en medezeggenschap. 
 
In dit boek zijn alleen de belangrijkste bijlagen opgenomen. Voor wie zich echt in 
de details van het onderzoek wil verdiepen is een bijlagenboek verkrijgbaar.

 XIV



HOOFDSTUK 1 HET VELD VAN ONDERZOEK 
 
 
1.0 INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk vindt de lezer een beschrijving van het veld van onderzoek. 
 
1.1 HET VERZORGINGSHUIS bevat een schets van de historische en be-
leidsmatige context van het verzorgingshuis. Daarna vermeld ik enkele organisa-
tietheorieën die voor verzorgingshuizen relevant geacht worden. Tot slot volgt de 
praktijk, het dagelijks leven voor bewoners van verzorgingshuizen. 
1.2 OUDEREN begint met een beschrijving van verouderingsprocessen bij 
mensen in onze maatschappij. Daarna schets ik theoretische opvattingen over oud 
worden. De paragraaf sluit met een beschrijving van de hoogbejaarde mensen 
waar het in dit onderzoek om gaat, aan de hand van hun levensgeschiedenis en an-
dere gegevens. 
1.3 MEDEZEGGENSCHAP IN VERZORGINGSHUIZEN gaat over de relatie 
tussen ouderen en hun verzorgingshuis die in medezeggenschapsstructuren tot ui-
ting komt. In mijn interpretatie van kwaliteit van bestaan is medezeggenschap erg 
belangrijk. Daarom besteed ik er veel aandacht aan. Achtereenvolgens beschrijf ik 
de wettelijke positie van bewonerscommissies, hun feitelijk functioneren en hun 
reële mogelijkheden. 
 
 
1.1 HET VERZORGINGSHUIS 
 
 
1.1.1 Historische achtergrond 
 
Informatie over de historische achtergronden van het fenomeen 'verzorgingshuis' 
ontleen ik aan de overheidsnota's 'Vergrijzing, ontgroening en collectieve uitga-
ven', 1985; 'Zorg voor ouderen', 1986; 'Ouderenbeleid', 1988 en 'Financieel Over-
zicht Zorg 1989', 1988. Al eeuwen bestaan er in Nederland voorzieningen voor 
mensen die niet in staat zijn zich in de maatschappij volgens de heersende normen 
te handhaven. Armenhuizen, gasthuizen, hofjes, rusthuizen en tehuizen voor (be-
paalde categorieën) gepensioneerden zijn mede te beschouwen als voorlopers van 
de hedendaagse verzorgingshuizen. Die worden ook wel "verzorgingstehuizen" of 
- in wetten - "bejaardenoorden" genoemd. 
 
Een beslissende impuls voor de ontwikkeling van verzorgingshuizen leverde de 
invoering van de Algemene Bijstandswet in 1963. De kosten van 
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verblijf in een bejaardenoord hoorden tot de 'noodzakelijke kosten van bestaan' en 
kwamen derhalve krachtens de Algemene Bijstandswet voor vergoeding in aan-
merking. Daarmee vielen voor vele individuele ouderen financiële drempels weg; 
de tehuizen kwamen uit de charitatieve sfeer, werden voorzieningen waarop bur-
gers aanspraak kunnen maken. 
 
Dit leidde tot een sterke groei van het aantal verzorgingshuizen en het aantal daar-
in opgenomen ouderen. De overheid zag hierin mede een instrument voor de be-
strijding van de toenmalige woningnood. De planning van en het toezicht op de 
tehuizen werden aan de provincies opgedragen. De overheid stelde ook criteria 
vast, waaraan de bouw en inrichting van nieuwe verzorgingshuizen moesten vol-
doen; met de groei van de welvaart werden de eisen ook hoger. In moderne ver-
zorgingshuizen omvat een eenpersoons-appartement van ± 22 m2, tenminste een 
zitslaapkamer, een kitchenette en een WC en douche. 
 
De overheid decreteerde in 1975 dat ten hoogste 7% van de 65plussers een plaats 
in een verzorgingshuis nodig heeft en bij de planning van bouw of verbouw van 
verzorgingshuizen moest deze 7%-norm in elke provincie worden gehanteerd. La-
ter werden op deze grove vuistregel enkele verfijningen toegelaten, bijvoorbeeld 
in grote steden waar veel hoogbejaarden wonen. 
In 1977 werd het Besluit Opneming in Bejaardenoorden van kracht. Verzorgings-
huizen waren voortaan alleen bestemd voor ouderen die intensieve verzorging no-
dig hebben. In hoeverre individuele ouderen in aanmerking komen voor opname 
moet worden vastgesteld door een indicatiecommissie, op grond van landelijk 
vastgestelde normen. Een verzorgingshuis kan dan beslissen, welke geïndiceerde 
ouderen het wil opnemen. In combinatie met de planningsnorm van 7% leidde dit 
tot een in toenemende mate restrictief opnamebeleid: meestal kregen alleen oude-
ren die er zeer slecht aan toe waren een plaats in een verzorgingshuis. 
De planning en financiering is in 1985 gewijzigd: kreeg voorheen elke verzor-
gingshuisbewoner die de kosten niet volledig zelf kon dragen, de benodigde aan-
vulling krachtens de Algemene Bijstandswet, sedert 1985 geeft de Rijksoverheid 
doeluitkeringen aan de provincies en de vier grote steden. Die moeten daarmee de 
benodigde aanvullingen op de bewoners-bijdragen bekostigen. Het Rijk verdeelt 
vanaf 1989 de middelen tussen de provincies en de vier grote steden op basis van 
het aantal inwoners ouder dan 75. Naar verwachting zal men, op grond van een 
verbreding van de Wet op de Bejaardenoorden, vanaf begin 1989 met dit budget 
ook andere vormen van ouderenzorg mogen bekostigen. Door deze decentralisatie 
gelden geen landelijke planningsnormen meer. Van de 4.4 miljard gulden die in 
1987 aan verzorgingshuizen werden besteed is overigens ruim 1.8 miljard afkom-
stig van de eigen bijdrage van bewoners (Financieel Overzicht Zorg 1989). 
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Door een tekort aan plaatsen in verpleeghuizen kunnen bewoners van verzor-
gingshuizen die verpleging nodig hebben vaak niet direct worden overgeplaatst. 
Met het restrictieve opnamebeleid heeft dit ertoe geleid dat bewoners van verzor-
gingshuizen nu veel hulpbehoevender zijn dan vóór 1977. De maatregel, dat vanaf 
1989 de indicatie voor opname in verzorgingshuizen en verpleeghuizen door een 
gezamenlijke indicatiecommissie moet worden gesteld, zal daaraan vooralsnog 
weinig veranderen. 
 
 
Tabel 1.1. Bejaardenoorden naar aantal plaatsen per 31 dec. 1983 
 
Bejaardenoorden met 

0 - 19 plaatsen 101
20 - 49 plaatsen 224
50 - 99 plaatsen 591

100 - 199 plaatsen 481
200 - 299 plaatsen 77
300 - meer plaatsen 25

Totaal   1499
Totaal aantal plaatsen 144.624
Aantal verzorgden per 1000 van de bevolking van 65 jaar en ouder: 79 * 
Bron: CBS, Statistiek van de bejaardenoorden 
 
 
* Volgens CBS Statistisch zakboek 1988 was dit op 31/12/87 gedaald tot 73. 
 
In 1987 was 44% van de bewoners van verzorgingshuizen ouder dan 85 jaar. De 
gemiddelde verblijfduur was 5 jaar; dit kan nog verder teruglopen naarmate de 
bewoners bij opname in een slechtere conditie verkeren ten gevolge van het stren-
ge opnamebeleid. Voor de meeste bewoners - 79% - is het tehuis hun laatste 
woonplaats. 
Nederland heeft in verhouding tot de omringende landen een hoog percentage ou-
deren in intramurale voorzieningen, dat wil zeggen verzorgingshuizen, verpleeg-
huizen, serviceflats en dergelijke. 
 
 
1.1.2 Verzorgingshuis temidden van andere voorzieningen 
 
Naast de functie van 'ondersteunend woonmilieu' voor de bewoners vervullen 
steeds meer verzorgingshuizen een functie in de wijk. De provinciale of gemeente-
lijke overheid betaalt hiervoor in het kader van het flankerend beleid of het ge-
meentelijk welzijnsbeleid. Verzorgingshuizen bieden ouderen in de wijk 
bijvoorbeeld dagverzorging, een restaurant, tijdelijke verzorging bij ziekte of va-
kantie van huisgenoten, alarmeringscontact. 
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Het verzorgingshuis is een categorale voorziening, een voorziening die bestemd is 
voor een bepaalde categorie mensen, te weten (verzor-gingsbehoevende) ouderen. 
Andere voorzieningen die voor ouderen van belang zijn, zijn allereerst de algeme-
ne voorzieningen (die voor alle burgers relevant zijn of kunnen zijn): huisarts, zie-
kenhuis, wijkverpleging, gezinsverzorging/alphahulp, allerlei paramedische 
professionals, tafeltje-dek-je (warme maaltijd aan huis bezorgd), sociale raadslie-
den, rechtshulp, huursubsidie, familie- en burenhulp, vrijwilligerswerk, etc. Daar-
naast is er een aantal andere categorale voorzieningen, met name plaatselijke 
dienstencentra voor gecoördineerd ouderenwerk en verpleeghuizen voor lichame-
lijk zieken (veelal bijna uitsluitend ouderen) of voor psychogeriatrie. 
 
Naast deze geïnstitutionaliseerde voorzieningen waren en zijn er mensen die in de 
privésfeer oplossingen voor hun problemen kunnen vinden: van al dan niet inwo-
nend betaald personeel tot samenwonen met familieleden of kennissen. 
 
Als het goed is vullen al deze voorzieningen elkaar aan, bij voorkeur met een rui-
me overlap. Dit om te zorgen dat hulpbehoevende mensen niet van het kastje naar 
de muur gestuurd hoeven te worden (of zelfs tussen wal en schip vallen) omdat 
hun probleem op het grensgebied van voorzieningen ligt en opdat mensen toch 
enige keuzevrijheid overhouden bij het zoeken van hulp voor hun vaak zeer per-
soonlijke problemen. Het streven, overlap tussen voorzieningen terug te dringen 
moge kostenbeheersing beter mogelijk maken, het is in dit opzicht strijdig met de 
belangen van ouderen. 
Het verzorgingshuis vertoont tengevolge van de recente beleidsombuigingen meer 
overlap dan voorheen met enerzijds het verpleeghuis (door opname van intensie-
ver verzorgingbehoevende bewoners lijken verzorgingshuizen qua bewonersbe-
stand steeds meer op verpleeghuizen) en anderzijds extramurale voorzieningen 
(sedert daar geld voor is 'doen' verzorgingshuizen meer voor bejaarden in de wijk). 
Dat kan het nodig maken dat voorheen tamelijk zelfstandig functionerende ver-
zorgingshuizen met anderen overleggen, coördineren en samenwerken. 
 
 
1.1.3 Verzorgingshuizen organisatietheoretisch bekeken 
 
Een verzorgingshuis is een organisatie waar aan mensen gewerkt wordt. In de or-
ganisatieleer noemt men dit een human service organisatie. Kenmerkend voor de-
ze organisaties is, dat zij direct met en aan mensen werken en dat zij hun 
bestaansrecht ontlenen aan het beschermen en bevorderen van het welzijn van de 
mensen waaraan zij werken. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de or-
ganisaties (Hasenfeld, 1983): 
1. Mensen zijn zowel de consument als de input, de grondstof voor de organisatie. 
Daardoor hebben behandelingen ook morele consequenties; die 
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moeten acceptabel zijn. Die mensen zijn onderling verschillend en complex, dat 
maakt de bewerking moeilijk. Ook worden die cliënten min of meer lid van de or-
ganisatie en heeft de organisatie hun medewerking nodig.  
2. De doelstellingen van de organisatie zijn niet duidelijk. Zij blijven vaag, dub-
belzinnig en veranderlijk; soms zijn er onderling strijdige doelstellingen. De 
werkdoelen van organisaties zijn af te leiden uit de feitelijke toewijzing van mid-
delen. 
3. "Human Service"-organisaties zijn voor geld en steun afhankelijk van hun om-
geving. De relevante omgeving is turbulent. Er zijn daarin verschillende invloed-
rijke belangengroepen die concurrerende waarden en normen bepleiten. De 
belangen en de machtsverhoudingen daartussen veranderen voortdurend. 
4. Er zijn geen duidelijke technologieën om gewenste resultaten tot stand te bren-
gen. We weten niet precies en volledig hoe je mensen zo effectief mogelijk kunt 
veranderen of ondersteunen; ook het meten van kenmerken of veranderingen bij 
mensen is een probleem. 
5. De relatie tussen personeel en cliënten is van centraal belang in het werk van de 
organisatie. Die relatie is echter moeilijk te besturen. De organisatie moet erop ge-
richt zijn, aan beide partijen de juiste reacties en interactiepatronen te ontlokken. 
Van het personeel wordt enerzijds gevergd dat het zich in dienst van de organisatie 
functioneel, objectief en neutraal opstelt en anderzijds dat het voor het werken aan 
de cliënten unieke, warm-menselijke contacten met hen legt. De macht van het 
personeel over de diensten die de cliënt nodig heeft brengt cliënten ertoe, het per-
soneel om gunsten en uitzonderingen te vragen. Loyaliteit van cliënten voor de or-
ganisatie moet gemobiliseerd worden om dit te beperken. Ook in 
verzorgingshuizen heerst vaak enige rivaliteit tussen bewoners om de aandacht en 
zorg van het personeel. 
6. Het evalueren van de resultaten van de organisatie is problematisch. Organisa-
ties moeten naar andere argumenten zoeken om hun bestaan en werkwijze te 
rechtvaardigen. In hoofdstuk 4 komen we daar nog op terug. 
 
Bij de taken van het verzorgingshuis ligt het accent op het ondersteunen van men-
sen (people sustaining). Dit heeft het gemeen met bijvoorbeeld een verpleeghuis 
of sociale dienst. Andere 'Human Service'-organisaties zijn meer gericht op het 
veranderen van mensen (scholen, ziekenhuizen, therapeutische inrichtingen) of op 
'people processing', het geleiden en verwijzen van mensen (diagnostische centra, 
test-bureaus, de rechtbank). 
 
Kenmerkend voor ondersteunende organisaties is, dat men ervan uitgaat dat cliën-
ten niet of nauwelijks kunnen veranderen in de richting van grotere zelfredzaam-
heid. Het doel van de organisatie is het voorkomen of uitstellen van een 
verslechtering in het welzijn of sociaal functioneren van de cliënt (zie ook Haze-
winkel, 1986). De nadruk ligt op huishoudelijke dienstverlening. Centraal in het 
programma staat het bepalen van het juiste niveau van zorg en ondersteuning. Om 
dat niveau te garanderen bij schaarse 
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middelen en om cliënten te beschermen tegen verwaarlozing, chantage, vriendjes-
politiek of willekeur door het oppermachtige personeel neemt de organisatie vaak 
zijn toevlucht tot sterke bureaucratisering en standaardisering. Dat bergt weer het 
gevaar in zich dat het personeel cliënten onpersoonlijk gaat benaderen. 
 
Men kan de verdeling van macht en gezag in de organisatie beschouwen als een 
functie van (1) de bijdrage en het belang van verschillende eenheden voor het be-
reiken van de werkdoelen van de organisatie en (2) de hulpbronnen die elke een-
heid vanuit de omgeving van de organisatie weet te mobiliseren. Voor cliënten 
betekent dit dat zij de organisatie-doelen beter kunnen beïnvloeden naarmate zij 
meer voor de organisatie belangrijke hulpbronnen beheersen (Hasenfeld, 1983). 
Op grond hiervan is te verwachten dat bijvoorbeeld de introductie van een per-
soonsgebonden budget voor cliënten een belangrijke belemmering voor het uitoe-
fenen van invloed wegneemt. 
 
 
1.1.4 Het dagelijks leven voor bewoners van verzorgingshuizen 
 
's Morgens staan de meeste bewoners op als ze daar zin in hebben. Ze verzorgen 
zichzelf en kleden zich aan. Er zijn bewoners die hulp nodig hebben bij het op-
staan, bij de toiletgang, het wassen of het aankleden. Deze mensen moeten wach-
ten tot die hulp beschikbaar is. Komt vertrouwde hulp op afroep of volgens vaste 
afspraak, dan wordt dit niet als afhankelijkheid of onvrijheid ervaren. Is deze be-
langrijke, intieme hulp echter niet goed geregeld en onbetrouwbaar, dan versterkt 
dit het gevoel van afhankelijkheid en leidt tot grotere hulpbehoevendheid en inva-
liditeit. In hoofdstuk 2 wordt dit verhelderd aan de hand van de theorie over aan-
geleerde hulpeloosheid van Seligman. 
 
De bewoners ontbijten op hun kamer. Zij zetten thee of koffie in hun kookhoek en 
maken brood klaar. In steeds meer verzorgingshuizen zorgen bewoners zelf voor 
hun broodmaaltijden en doen daarvoor inkopen. Zij krijgen daartoe extra geld, het 
zogenaamde 'broodgeld'. Het bed opmaken en de kamer aan kant maken doen be-
woners voor zover mogelijk ook zelf. Velen vinden dat erg belangrijk, omdat 
vrijwel hun hele leven zich afspeelt in een kleine kamer; die kamer is hun eigen 
territorium. 
 
Rond 10 uur krijgen bewoners van veel verzorgingshuizen koffie aangeboden in 
de sociale ruimte van hun afdeling of in de grote zaal. Daar zitten ongeveer zes 
mensen aan een tafeltje, ieder heeft volgens ongeschreven regels zijn vaste plaats 
en daarmee geregeld contacten met tafelgenoten. Voor nieuwkomers is het moei-
lijk een plaats te vinden - vaak worden zij verwezen naar de stoel waar hun over-
leden voorganger placht te zitten. Na verloop van tijd vinden zij wel plaats aan een 
tafeltje met mensen van hun 
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keuze. In veel huizen krijgen alleen mensen die niet in staat zijn naar de gezamen-
lijke ruimte te komen, de koffie op hun kamer aangeboden. Dit om zoveel moge-
lijk mensen voor hun eigen bestwil ertoe te verlokken uit hun kamer te komen en 
in contact met medebewoners te geraken. Er zijn ook huizen waar het al of niet 
gezamenlijk koffie drinken - op de kamer of daarbuiten - aan het initiatief van be-
woners wordt overgelaten. 
 
In de loop van de ochtend of middag gaan de mobiele bewoners meestal wel hun 
kamer uit: naar kapper, pedicure, fysiotherapeut of arts; om boodschappen te doen, 
voor de broodmaaltijden, voor zichzelf of voor niet-mobiele medebewoners; op 
bezoek bij medebewoners of buitenshuis bij kinderen of oude bekenden, voor een 
ommetje of om in de tuin te zitten. In veel huizen zijn gezamenlijke activiteiten 
waaraan bewoners naar keuze kunnen deelnemen. Voorbeelden: kaarten, biljarten, 
koor, gymnastiek, handwerken, bingo. Ook worden er door groepen bewoners 
werkzaamheden verricht voor de bewonerscommissie, menucommissie, een be-
wonerstijdschrift en dergelijke. Soms worden buitenstaanders uitgenodigd om dia-
avonden, voordrachten, muziekuitvoeringen en dergelijke te geven. In grotere hui-
zen zijn vaak meer gevarieerde georganiseerde activiteiten dan in kleinere. 
 
Een vast punt in de dag is de warme maaltijd. Die is meestal al vroeg klaar, soms 
al om 11.30 uur. Voor het personeel komt dat beter uit. In veel huizen wordt de 
warme maaltijd aan alle bewoners op hun eigen kamer gebracht -soms lukt het niet 
die bij ieder inderdaad warm af te leveren. Ongeveer een uur later worden de pan-
nen weer opgehaald. Bewoners kunnen koude spijzen bewaren en zelf uitmaken 
waar en wanneer zij die opeten. Er zijn ook huizen waar de bewoners eten in een 
eetzaal of bewonersrestaurant. In veel huizen kunnen mensen kiezen tussen ver-
schillende menu's. Soms betreft dit alleen aangeven wat men niet kan of wil eten, 
maar vaker kunnen mensen kiezen uit verschillende mogelijkheden. Het gebeurt 
wel dat men die keuze moet vaststellen voor de menu's van de komende drie of 
zelfs zes maanden, er zijn ook huizen waar bewoners bij de maaltijd hun keuze 
maken in het bewonersrestaurant. Aangepaste maaltijden voor gangbare diëten 
(bijvoorbeeld geen of weinig suiker, zout, vet) worden in alle huizen verschaft. 
Dat gaat niet altijd feilloos. 
 
's Middags is het meestal stiller in huis. Bewoners gaan dan hun eigen gang - 
sommigen rusten enige tijd. In sommige huizen wordt gezamenlijk thee gedron-
ken. 
 
De avondmaaltijd verzorgen de bewoners in de meeste huizen zelf. Wie dat niet 
kan, krijgt hulp van het personeel of van medebewoners. Na het avondeten gaan 
de meeste bewoners niet meer de deur uit. Sommigen doen mee aan activiteiten in 
het huis. De meesten kijken op hun kamer naar de tv - soms met een medebewoner 
- of luisteren naar de radio. 
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Bewoners die geen hulp nodig hebben, gaan naar bed als ze dat willen, kunnen bij 
slapeloosheid in de nacht ook nog even opstaan. Bewoners die van hulp afhanke-
lijk zijn worden soms naar bed gebracht op het moment dat het voor het personeel 
uitkomt. Dat benadrukt en versterkt hun afhankelijkheid weer. Bewoners die bij 
het baden hulp nodig hebben kunnen in veel huizen niet elke week in bad. 
 
In de weekends is er in veel verzorgingshuizen buiten de kerkdienst weinig te 
doen. Sommige bewoners hebben echt hun handen vol aan hun persoonlijke en 
huishoudelijke verzorging. Bezoek doorkruist hun daardoor opgelegde dagelijkse 
routine en kan met moeite worden ingepast. Veel bewoners vervelen zich echter 
en zien reikhalzend uit naar een verzetje. Bezoek, maar ook de structurering van 
de tijd die uitgaat van feesten (Koninginnedag, Carnaval, Pasen, Sinterklaas, 
Kerst, Oud en Nieuw) en uitstapjes zijn dan ook belangrijk. 
 
Uit het bovenstaande kan iedereen afleiden dat het wonen in een verzorgingshuis 
niet ideaal is. Men doet er goed aan te bedenken dat hulpbehoevende ouderen die 
niet in een verzorgingshuis wonen het vaak veel slechter hebben. Mensen die zelf 
hulpverleners in dienst kunnen nemen vormen hierop een uitzondering. 
 
 
1.2 OUDEREN 
 
 
1.2.1 Verouderingsprocessen 
 
Oud worden, het laatste stuk in de levensloop van mensen, gebeurt bij ieder mens 
op unieke wijze. In de loop van hun leven ontwikkelen mensen zich, in keuzes en 
beslissingen omtrent hun eigen lotgevallen en toekomst. In dat opzicht wordt een 
mens in de loop van het leven steeds meer zichzelf en dus steeds unieker. Ander-
zijds heeft men in directe of indirecte samenhang met het oud worden met een be-
paalde regelmaat verschijnselen op verschillende terreinen gesignaleerd die voor 
een studie van goed oud worden van belang zijn. Van deze verschijnselen wil ik 
hier een beknopt overzicht geven. Bronnen zijn, tenzij anders vermeld, Lehr, 1979 
en Kalish, 1982. Daarbij dient men zich wel te realiseren dat de verschillen tussen 
individuen veelal groter zijn dan de veranderingen die bij een individu optreden 
bij veroudering. 
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BIOLOGISCHE VEROUDERING 
 
Gezondheid 
Als ze ziek zijn, zijn ouderen langduriger ziek en hebben ze vaak meerdere ziekten 
tegelijk. Verminderde mobiliteit - een lichamelijk probleem - heeft voor het leven 
van betrokkene verder strekkende gevolgen. Voeding speelt bij gezondheidspro-
blemen van ouderen vaak een belangrijke rol. Lichamelijke ziekten die bij ouderen 
veel voorkomen zijn hart- en vaatziekten, de ziekte van Parkinson, suikerziekte, 
bloedarmoede, schild-klierafwijkingen, incontinentie en reuma. De meest voor-
komende psychogeriatrische problemen zijn dementie, depressie en verwardheid 
die een lichamelijke achtergrond heeft als slechte voeding en medicijnen. 
 
Veranderingen bij zintuigen 
De meeste ouderen ervaren geen of weinig hinderlijke achteruitgang van de zin-
tuigen. De kans op achteruitgang van het gezichtsvermogen wordt groter vanaf het 
50e jaar. In de USA is 16% van de boven-75-jarigen blind of ernstig visueel ge-
handicapt. De achteruitgang betreft vooral verziendheid, behoefte aan sterkere ver-
lichting (doordat de pupil kleiner wordt) en moeite met licht/donker-aanpassingen. 
Daarnaast wordt het waarnemen van diepte en kleur en het perifere gezichtsver-
mogen wat minder. Ook het gehoor kan bij oude mensen minder worden. Met na-
me verlies van hoge tonen en een grotere stoorbaarheid door 
ruis/omgevingsgeluiden treden geregeld op. In de USA is 26% van de boven-75-
jarigen gehoorgestoord. 
Andere zintuigelijke verliezen die bij veroudering kunnen optreden zijn even-
wichtsstoornissen en duizeligheid. Veranderingen op het gebied van reukzin, 
smaak, tast, temperatuur- en pijngevoeligheid zijn niet eenduidig en overtuigend 
gesignaleerd. 
 
Verandering van de psychomotorische functies 
Bij het ouder worden wordt de reactietijd langer, beslissingen nemen gaat langza-
mer. Dit geldt voor alle zintuigen en vermindert soms de effectiviteit van het han-
delen. Het gaat minder op bij eenvoudige stimuli, in sterker mate bij complexe 
stimuli. 
Ook de oog-hand coördinatie wordt slechter. Gezondheid en voorzichtigheid (ver-
sus enthousiasme) van betrokkenen spelen bij deze onderzoeksresultaten een rol 
naast leeftijd. Voor goed geoefende taken geldt deze achteruitgang niet zozeer; 
sterk gemotiveerden behouden hun vaardigheid langer. 
 
Verandering in cognitief opzicht 
Cognitieve verliezen zijn niet het gevolg van genetisch bepaalde primaire verou-
deringsprocessen, maar van met leeftijd samenhangende ziekten en kwetsuren (se-
cundaire verouderingsprocessen) die op hun beurt (tertiaire) schade aan het 
centrale zenuwstelsel berokkenen (Van Grondelle, 1985). 
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Het geheugen gaat achteruit met het klimmen der jaren. De moeilijkheden die ou-
deren ondervinden hebben vooral te maken met de constructieve activiteiten die 
nodig zijn om de informatie goed op te nemen en te verwerken teneinde deze in 
een later stadium tot leven te laten komen (Gilson, 1985). Bij het leren hebben ou-
deren meer behoefte aan hulp bij het organiseren van informatie. Zij beheersen 
minder leertechnieken en zijn gevoeliger voor storingen of afleiding. Ouderen ge-
bruiken soms onbewust strategieën om dit te compenseren, bijvoorbeeld één ding 
tegelijk leren. Veel ouderen onderschatten hun leermogelijkheden (Van Grondelle 
1985). Zij nemen minder risico, hun faalangst kan groter zijn dan hun behoefte iets 
tot stand te brengen. De gezondheid van mensen beïnvloedt hun vermogen tot le-
ren; wellicht scoren ouderen bij laboratoriumonderzoek lager omdat hun ver-
trouwdheid met en motivatie voor laboratoriumtaken minder is.  
Voor intellectuele competentie is weinig verlies vóór het zestigste jaar vastgesteld, 
maar een versnelde achteruitgang vanaf circa 75 jaar. 
 
Biologische veranderingsprocessen kunnen bij een deel van de ouderen problemen 
oproepen; of deze problemen ernstig worden, hangt in belangrijke mate van niet-
biologische factoren af. Ze hebben vaak weinig effect op het leven en welzijn van 
ouderen omdat die hun activiteiten aanpassen. In het algemeen zijn er grote ver-
schillen tussen individuen bij deze verouderingsprocessen. Veel ouderen leven in 
angst voor lichamelijke of geestelijke achteruitgang die hun onafhankelijkheid zou 
aantasten. 
 
 
ANDERE FACTOREN BIJ VEROUDERING 
 
Financieel-economische factoren 
De hoogte van het inkomen (pensioen/uitkering) en het arbeidsverleden zijn be-
langrijk voor het onderhouden van sociale contacten en een gevarieerde vrijetijds-
besteding, die nodig zijn voor wat Lehr (1979) preventie en optimering noemt. 
Een behoorlijk inkomen maakt ook goede persoonlijke verzorging mogelijk. Dat is 
een voorwaarde voor een positief zelfbeeld. In Nederland is met name het inko-
men van alleenstaanden en weduwen problematisch. In tijden van werkloosheid is 
er de neiging ouderen eerder uit het arbeidsproces te zetten en daar rechtvaardi-
gingen voor te construeren, zoals ook met vrouwen wel geprobeerd wordt. De 
daarmee vaak gepaard gaande verslechtering van de economische positie van ou-
deren heeft ook voor hen sociaal en psychisch nadelige gevolgen. 
 
Sociale veroudering 
De in hun omgeving vigerende opvattingen over hoe oude mensen zijn of horen te 
zijn, wat je van ze mag verwachten, hebben invloed op hoe mensen oud worden. 
Dit geldt ook voor de rollen die men vervult of juist verliest, als werknemer, ou-
der, levenspartner, consument of lid van een vereniging 
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bijvoorbeeld. In onze maatschappij behelst dit in het algemeen een inperking van 
het gedragsarsenaal bij het ouder worden.  
Ook andere kenmerken van de sociale omgeving hebben invloed op verouderings-
processen. In andere culturen wordt ouderdom veel positiever gewaardeerd. In 
schriftloze samenlevingen zijn ouderen onvervangbare bronnen van kennis; in sa-
menlevingen die niet aan snelle verandering onderhevig zijn is de ervaring van 
ouderen erg waardevol. De wijsheid van ouderen wordt in de meeste culturen 
hoog geschat; de "raad van ouderen" is vaak synoniem met het college van wijze 
mensen. Voorstelbaar is, dat algemene invoering van een 25-urige werkweek zou 
leiden tot een samenleving waarin ook ouderen meer mogelijkheden hebben. 
In onze samenleving zijn normen sterk aan verandering onderhevig, in samenhang 
met technologische en ekonomische ontwikkelingen. Wie daar niet in meegaat 
heeft "ouderwetse" opvattingen over fatsoen en moraal. 
 
Levensgeschiedenis 
Het blijkt dat mensen die in hun jeugd een positief zelfbeeld hebben opgebouwd 
(onder invloed van een accepterende opvoeding) er eerder in slagen een positief 
beeld van hun oud worden te construeren - door selectieve waarneming van de op-
vattingen in de omgeving. Sociaal isolement blijkt op latere leeftijd waarschijnlij-
ker te zijn voor mensen die al hun hele leven teruggetrokken of uitsluitend op het 
eigen gezin gericht waren. 
Mensen van een bepaalde generatie (cohorten) hebben gemeenschappelijk dat de-
zelfde historische maatschappelijke processen in hun levensloop en persoonlijke 
ontwikkeling in kritieke fasen invloed uitoefenen. Zo stelde Lehr (1978) vast dat 
Duitse vrouwen (geboren 1895-1900 of 1920-1925) die als jong-volwassenen tij-
dens en na de wereldoorlogen gedwongen waren om competent, zelfstandig pro-
blemen op te lossen en vaak om een beroep uit te oefenen, veel beter hun 
levenssituatie als oudere aankunnen dan degenen die beschermd en alleen op hun 
gezin gericht geleefd hebben. 
 
Ecologische factoren 
Niet alleen de sociale, maar ook de ruimtelijke omgeving en haar inrichting beïn-
vloeden het proces van ouder worden. Op grotere schaal valt hierbij te denken aan 
het verkeer: daarin zijn vertraagd reactievermogen en minder mobiliteit opeens le-
vensgevaarlijk, terwijl ze verder in het dagelijks leven niet erg problematisch zijn. 
Ook een steile trap of hoge bus-instap kan normaal functioneren van ouderen in de 
weg staan. Op persoonlijke schaal valt te denken aan inrichting van de woning en 
de daarin aanwezige voorzieningen (centrale verwarming, douche, geen drempels, 
veilige inrichting, steunen). Doordat (hoog)bejaarden met een laag inkomen 
(vrouwen!) vaak geen goede woning hebben is een kleine lichamelijke achteruit-
gang voor hen veel problematischer. Die vermindert dan de gedragsmogelijkheden 
en de geestelijke en sociale activiteit. 
Bij het functioneren van mensen blijkt het van belang dat tussen al deze factoren 
sterke interrelaties bestaan. Zo zijn voor het cognitieve proces 

 11 



'informatie verwerken' niet alleen zintuigen en functies van het centrale zenuwstel-
sel van belang, maar ook geestelijke en lichamelijke gezondheid en een stimule-
rende omgeving. Leeftijd speelt een geringere rol dan status en gezondheid. 
Het zelfbeeld van ouderen en hun visie op hun leefomgeving en de kwaliteit van 
hun bestaan wordt door al deze factoren beïnvloed. Bij mensen die afhankelijk zijn 
wordt het zelfbeeld sterk beïnvloed door de wijze waarop hulpverleners hen bena-
deren (Van der Velde, 1988). 
 
 
1.2.2 Theorieën over oud worden 
 
Alle mensen worden elke dag een dagje ouder. Toch denken velen in het dagelijks 
leven bij 'ouder' worden allereerst aan mensen van een zekere leeftijd die - licha-
melijk, geestelijk of in sociale vaardigheden - enigszins achteruit gaan, niet meer 
volwaardig kunnen functioneren. We associëren ouder worden al gauw met gebre-
ken. Dat is kenmerkend voor het "deficit-model" (ook wel pathologisch of decre-
ment-model) van de ouderdom. In het recente verleden werd dit model ook door 
mensen van de wetenschap aangehangen; veel beleidsmakers doen dat nog steeds. 
Het deficit-model van de ouderdom bracht met zich mee dat onderzoekers van de 
ouderdom, gerontologen, vooral aandacht besteedden aan het ontstaan van gebre-
ken bij oude individuen. De opvatting was, dat iedereen vroeg of laat die gebreken 
zou krijgen - tenzij de dood een aantal gebreken vóór was. Oud worden werd ge-
zien als een onomkeerbaar proces van aftakelen, dat wellicht vertraagd maar niet 
voorkomen kon worden (bronnen, zie: Lehr, 1979, p.5). Uit de recente beleids-
nota's van de Nederlandse regering spreken beleidsmakers die het deficit-model 
volgen (zie bijvoorbeeld Bouwstenen, 1982; Vergrijzing, ontgroening en collec-
tieve uitgaven, 1985). In de nota Ouderenbeleid (1988) wordt dit gerechtvaardigd. 
Enigszins gechargeerd zien zij oude mensen als een categorie min of meer hulp-
behoevende mensen die niet-produktief zijn en een last vormen voor de rest van de 
maatschappij - de jongeren dus. De aandacht gaat vooral uit naar voorzieningen 
die een zo goedkoop mogelijk maar toch net voldoende antwoord geven op die 
hulpbehoevendheid. 
 
Voor mensen die ouder worden - iedereen dus - biedt het deficit-model toch een 
tamelijk somber vooruitzicht. Wellicht in samenhang daarmee denken veel men-
sen maar niet na over oud worden, worden er liever niet mee geconfronteerd en 
gaan oude mensen uit de weg alsof ze een besmettelijke ziekte hebben (illustratie 
hiervoor: studenten die een gerontologiecursus volgden vonden het eng om in het 
kader daarvan met een tachtig- plusser te praten over haar levensomstandigheden). 
Oude mensen die ondanks kwalen en problemen opgewekt zijn en van het leven 
genieten, nieuwe dingen ondernemen en anderen met hun wijsheid en ervaring tot 
hulp en steun zijn, illustreren dat oud worden ook in onze 
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maatschappij niet alleen maar een in alle opzichten achteruitgaan is. In de geronto-
logie is dit inzicht nu wel doorgedrongen, daar is het deficit-model verlaten. 
Hieronder zal ik eerst twee concurrerende normatieve theorieën over goed oud 
worden schetsen, te weten de onthechtingstheorie ("disengagement") en de activi-
teitstheorie. Daarna zal ik enkele "modernere" modellen beschrijven, respectieve-
lijk het minimal change model, het normal person model, het persoonlijke groei 
model (Kalish, 1982) en het interventiemodel (Lehr, 1979). 
 
Volgens de activiteitstheorie is het vervullen van betekenisvolle maatschappelijke 
rollen en het leveren van waarneembare prestaties voorwaarde voor succesvol ou-
der worden. Doet men dit niet, dan verliest men prestige en zal men vervreemden. 
De onthechtingtheorie ('disengagement') daarentegen beschouwt onthechting, de 
onontkoombare wederzijdse terugtrekking welke resulteert in een afname van de 
interactie tussen de ouder wordende mens en diens omgeving, gepaard met een 
grotere gerichtheid van de oudere op zichzelf, als noodzakelijk voor de oudere en 
voor diens sociale systeem (Cummings et al., 1960). 
In feite gedragen de meeste ouderen zich beurtelings volgens beide theorieën. Men 
signaleert bij ouderen vaak een verschuiving van engagement bij rolverlies: bij-
voorbeeld wie gepensioneerd wordt gaat tuinieren of vrijwilligerswerk doen. Ook 
tijdelijke onthechting, om een stressvolle gebeurtenis te verwerken, komt voor. 
Daarna engageert men zich dan opnieuw. Munnichs (1964, p.146) spreekt van 
"hernieuwd engagement in distantie". In de laatste levensweken signaleert men bij 
veel ouderen disengagement, alsof zij de eigen eindigheid ongestoord onder ogen 
willen zien. 
 
Het "minimal change" model is een optimistischer variant van het deficit-model. 
Het gaat ervan uit dat ouderdom weliswaar met gebreken komt, maar dat afgezien 
daarvan het leven niet erg verandert. 
 
Volgens het "normal person" model zijn veranderingen in het leven niet zozeer toe 
te schrijven aan verouderingsprocessen, maar aan gebeurtenissen die in onze 
maatschappij vaker ouderen dan jongeren overkomen - zoals gezondheidsproble-
men, het verlies van dierbaren, achteruitgang in vermogens, verlies van belangrij-
ke rollen (pensionering, leeg nest). Elk normaal persoon reageert op dergelijke 
gebeurtenissen, heeft enige tijd nodig om zich erop in te stellen. Sommige oude 
mensen hebben niet met dergelijke gebeurtenissen te maken, velen wel. Een aan-
eenschakeling van dergelijke gebeurtenissen is een zware aanslag op het incasse-
ringsvermogen van een mens. 
 
Het "persoonlijke groei" model ziet de mogelijkheid op hoge leeftijd een aanzien-
lijke persoonlijke groei door te maken (Ryff, 1982). Dit kan een 
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resultaat van het verwerken van verlies zijn, maar ook ondanks verlies of zonder 
dat verlies een rol speelt. Er zijn mensen - ouderen en jongeren -voor wie persoon-
lijke groei moeilijk of onmogelijk is. Factoren die een rol kunnen spelen zijn 
stress, slechte jeugdervaringen, grote problemen met gezondheid of invaliditeit, 
onoverkomelijke verliezen - factoren dus die het bewustzijn zozeer domineren, dat 
greep op eigen leven niet mogelijk is. Anderzijds zijn er levenskunstenaars - ou-
den en jongeren - die grote problemen het hoofd weten te bieden en er beter van 
worden. Zeker in een samenleving waarin het deficit-model van ouderdom gang-
baar is, vraagt het veel van de persoonlijkheid van ouderen om zichzelf als compe-
tent en groeiend te beschouwen. Soms lukt dit alleen door afstand te nemen van 
leeftijdgenoten, zichzelf als uitzondering te beschouwen en te presenteren. 
 
Het interventiemodel (Lehr, 1979) postuleert dat veroudering bij elk individu an-
ders verloopt en door verschillende factoren beïnvloed wordt. Om in geestelijk, li-
chamelijk en sociaal welzijn een hoge leeftijd te bereiken kunnen interventies op 
deze factoren nodig zijn. Als factoren die het verouderingsproces beïnvloeden 
noemt Lehr: biologische, sociale, biografische, financieel-economische, histori-
sche en ecologische. Over elk van deze factoren is in de paragraaf over veroude-
ringsprocessen enige informatie te vinden. 
Als mogelijk gevergde soorten interventies onderscheidt zij: 
management: het aanpassen aan onomkeerbare probleemsituaties en 
het stabiliseren van gerealiseerde verbeteringen; 
− rehabilitatie: therapie, correctie, reactivering en training om tekorten aan te 

vullen en kwaliteitsverlies te herstellen; 
− preventie ("geroprophylaxe"): het onderhoud van lichamelijke, geestelijke en 

sociale vaardigheden door levenslange oefening, het onderhouden van be-
langstelling en goede voeding; 

− optimering: het scheppen van gunstige voorwaarden voor ontwik- 
− keling en persoonlijke groei. 

 
 
1.2.3 Wie zijn die bewoners? 
 
Levengeschiedenis 
Wie je bent als je oud bent wordt vooral bepaald door wie je was toen je jong was 
en wat je in de tussentijd hebt meegemaakt. Wat je meemaakt is gedeeltelijk strikt 
persoonlijk en voor ieder uniek. Maar er zijn ontwikkelingen en gebeurtenissen 
die (bijna) iedereen in een bepaalde leeftijdsgroep raken en die invloed hebben op 
de verdere levensloop. Daardoor kan ook in een heterogene samenleving over "het 
karakter" van een generatie gesproken worden (met alle voorbehoud die zo'n gro-
ve generalisatie verdient). In het eerder aangehaalde onderzoek van Lehr (1969) 
ging het om Duitse vrouwen en hun levensgeschiedenis. Voor Nederland is een 
beschrijving van verschillende generaties gemaakt door Becker (1987). In de nota 
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'Ouderenbeleid' (1988) is in een bijlage onderzoeksmateriaal over de "Ouderen 
van nu en later" te vinden. Hier wil ik een indruk geven van factoren die "het ka-
rakter" van de huidige generatie bewoners van verzorgingshuizen (geboren rond 
1905) en een toekomstige generatie bewoners (geboren rond 1925) beïnvloed 
kunnen hebben - en mogelijk verschillen kunnen verklaren. Daartoe de volgende 
schets van een aantal belangrijke ontwikkelingen gedurende het leven van de ge-
neratie geboren rond 1905 (verder aangeduid met G.1905) en die geboren rond 
1925 (verder aangeduid met G. 1925): 
 
− Economische golfbewegingen en oorlog waren verschillend gerelateerd aan 

de leeftijd en bijbehorende maatschappelijke rollen van G.1905 en G.1925. 
Beide generaties hebben moeilijke periodes bewust meegemaakt. Daardoor 
kunnen zij een groter incasseringsvermogen hebben, en eerder tevreden zijn. 

− Communicatie en technologie: van dorpeling naar wereldburger. Fiets, auto, 
vliegtuig, ruimtevaart; telefoon, radio, tv, teletekst en computers brengen in-
grijpende herstructurering van het wereldbeeld met zich mee. G.1905 heeft 
deze herstructurering en de overgang van rust naar geïnstitutionaliseerde snel-
le verandering van a tot z meegemaakt. G.1925 groeide op in een reeds ex-
panderende wereld. 

− Apocalyptische verwachtingen: van het oordeel van God naar de atoomdrei-
ging. 

− De rol van de vrouw veranderde van economisch medeverantwoordelijke via 
afhankelijke huisvrouw-moeder (jaren vijftig) naar bijverdienster. 

− Het opleidingsniveau werd steeds hoger. 
− De houding tegenover gezag ontwikkelde zich van onderdanig naar kritisch. 
− Huishoudens bestonden vroeger uit meer personen. Mede daardoor was er 

minder ruimte voor privacy. G. 1925 is opgegroeid met meer privacy en zal 
daaraan hogere eisen stellen. 

 
Gegevens over bewoners van verzorgingshuizen 
Voor gegevens over bewoners van verzorgingshuizen zijn de leefsitua-
tieonderzoeken die in 1976 en 1982 zijn gehouden onder de Nederlanders van 55 
jaar en ouder een belangrijke bron (CBS, 1984). Sedert 1982 is er echter veel ver-
anderd in verzorgingshuizen, zodat die gegevens als verouderd beschouwd moeten 
worden. Hier volsta ik met enkele gegevens voor een globale oriëntatie. 
 
In 1982 woonde 7,9% van alle 65-plussers in verzorgingshuizen. 17% van hen is 
gehuwd of samenwonend. Vrouwen vormen met 67% de meerderheid van de be-
woners. 69% is afkomstig uit de gemeente waarin zich het tehuis bevindt. Zowel 
bij tehuisbewoners als bij zelfstandigwonenden van dezelfde leeftijd vindt ruim 
80% de totale woonsituatie prettig. 
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Tehuisbewoners zijn minder valide en minder gezond; zij vinden zichzelf ook 
minder gezond. Toch noemt nog 64% zichzelf gezond of redelijk gezond, tegen-
over 81% van de zelfstandig wonenden. Ook wat betreft gezichtsvermogen en va-
liditeit op het gebied van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) scoren 
tehuisbewoners lager (dan zelfstandig wonenden). Hun medische consumptie is 
dan ook hoger. Het gemiddelde opleidingsniveau van tehuisbewoners is wat lager; 
zij zijn gemiddeld minder tevreden met hun inkomen dan zelfstandig wonenden.  
15% van de tehuisbewoners vindt de hulp van het personeel niet voldoende (in 
1982; intussen is de situatie verslechterd). 
Tehuisbewoners gaan minder vaak de deur uit; zij vervelen zich wat vaker. Drie-
kwart van de bewoners bezoeken activiteiten die in hun verzorgingshuis worden 
georganiseerd; 19% vindt dat er meer activiteiten zouden moeten worden georga-
niseerd. 
Bij beide groepen ouderen nemen de contacten met hun kinderen een belangrijke 
plaats in; zij zijn daarover even tevreden. Bij tehuisbewoners gaat het vooral om 
bezoeken van de kinderen aan de ouders; met anderen hebben zij minder contacten 
dan zelfstandig wonenden.  
Tehuisbewoners zijn minder positief in hun toekomstverwachting. 
 
 
 
1.3 Medezeggenschap in verzorgingshuizen 
 
 
1.3.1 Waarom medezeggenschap? 
 
Zeggenschap is om verschillende redenen relevant voor het individu: 
1. Mondigheid en zelfrespect zijn belangrijk voor de kwaliteit van iemands be-

staan - dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.  In verzorgingshuizen gaat het 
daarbij ook om uiterst essentiële zaken als zelfbepaling over het eigen lijf. 

2. Zeggenschap werkt voorwaardenscheppend: het bevordert aanpassing en af-
stemming tussen individu en omgeving op een wijze die leidt tot grotere 
compatibiliteit. 

3. Zeggenschap voorkomt hospitalisatie en aangeleerde hulpeloosheid en de 
verslechtering van gezondheid die daarmee samenhangt. Zie bijvoorbeeld het 
experiment van Rodin en Langer (1977). Een kleine toename van zeggen-
schap leidde bij bewoners van een Amerikaans verzorgingshuis tot meer wel-
bevinden, meer activiteit, een betere gezondheid en een langere levensduur. 
De bevindingen van Slivinske en Fitch (1987) bevestigen dit. Ook dit wordt 
toegelicht in hoofdstuk 2. 
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4. Het uitoefenen van zeggenschap conformeert aan de hedendaagse maat-
schappelijke norm en hoort bij het volwaardig menszijn in onze samenleving. 

5. Een waardevol neveneffect van collectieve zeggenschap is de communicatie 
tussen de betrokken individuen. Relevante communicatie daarover tussen be-
woners kan hun saamhorigheid bevorderen - een belangrijke bron van energie 
- en daarmee de invloed van bewoners op het sociaal-culturele klimaat in hun 
verzorgingshuis versterken. 

 
Als gevolgen van medezeggenschap of "participatieve besluitvorming" voor orga-
nisaties worden in de organisatieliteratuur genoemd (Veen, 1983): 
1. betere informatiestroom en communicatie leiden tot betere en meer effectieve 

besluitvorming; de organisatie wordt gevoeliger voor veranderingen, waar-
door zij tijdig kan reageren; 

2. motivatie en tevredenheid van de leden neemt toe, waardoor absenteïsme en 
verloop verminderen en arbeidsproductiviteit toeneemt (toename van produc-
tiviteit is nog niet eenduidig in onderzoek aangetoond); 

3. leden zijn medeverantwoordelijk voor besluiten, wat de implementatie ervan 
vergemakkelijkt en waardoor de organisatie haar doelen legitimeert ten op-
zichte van de leden. 

 
Deze voordelen gelden sterker naarmate de organisatie met een moeilijker te voor-
spellen omgeving van doen heeft. Bij een verzorgingshuis is dat in organisatiethe-
oretisch opzicht bij uitstek het geval. Omdat ook bewoners leden van het 
verzorgingshuis als organisatie zijn, valt uit deze literatuur af te leiden, dat meer 
inbreng van bewoners in het beleid de organisatie ten goede zal komen. Van de 
onder 1 en 3 genoemde gevolgen is de relevantie voor verzorgingshuizen evident; 
aangaande punt 2 kan men tevredenheid van bewoners als een belangrijk kwali-
teitscriterium van de organisatie beschouwen. Ruimte voor participatie op indivi-
dueel of afdelingsniveau kan hiervoor nog belangrijker zijn dan participatie via de 
bewonerscommissie. Meer motivatie en minder verloop zal met name bij de be-
wonerscommissie tot beter functioneren kunnen leiden. Bij bewoners kan men 
meer gezondheid en een langere levensduur verwachten. Zie de eerder geciteerde 
onderzoeken van Rodin en Langer (1977) en van Slivinske en Fitch (1987). 
 
Voor zover van bewoners gevraagd zal worden dat zij ook elkaar helpen is er nog 
een reden hen zeggenschap te bieden. Onderzoek doet vermoeden dat mensen 
hulpvaardiger zijn naarmate zij hun omgeving beter kunnen beheersen (Wrights-
man & Deaux, 1981 p. 245- 265). 
 
Daarnaast wordt in de praktijk gesignaleerd, dat de toon van beleidsvor-mende 
vergaderingen in verzorgingshuizen verandert als er een of meer bewoners of ver-
tegenwoordigers van bewoners bij aanwezig zijn. Men kijkt 
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nauwgezetter naar de belangen van de doelgroep en er is meer deskundige feed-
back voor de directie mogelijk; dit zal bijdragen tot een doelmatiger beleid. 
 
Nog bestaande, vaak indirect getoonde, weerstanden tegen medezeggen-schap van 
directies, besturen en andere verantwoordelijken blijken in elk geval niet in het be-
lang van het functioneren van de organisatie. Medezeggenschap is ook een mana-
gementinstrument - wie dat niet goed gebruikt is een slechte manager. Daarnaast is 
medezeggenschap van belang voor het welbevinden van bewoners, een belangrijke 
doelstelling van verzorgingshuizen. 
Het recht van individuele bewoners hun leven naar eigen inzicht in te richten is 
een leidend principe bij het beleid aangaande verzorgingshuizen. Medezeggen-
schap voor bewoners van verzorgingshuizen is structureel verankerd in de rechts-
positie van bewoners en geformaliseerd in bewonerscommissies. In deze paragraaf 
zal ik eerst de wettelijke positie van bewonerscommissies schetsen; daarna neem 
ik het feitelijk functioneren van bewonerscommissies onder de loep. De paragraaf 
mondt uit in een aanduiding van de reële mogelijkheden van bewonerscommissies. 
 
 
1.3.2 De wettelijke positie van bewonerscommissies 
 
De discussie over de democratisering van non-profit instellingen, waaronder ook 
de verzorgingshuizen vallen, kwam in de jaren '70 op gang. In 1977 bracht de 
Commissie van der Burg, ingesteld door de minister van CRM, advies uit over de 
vergroting van de invloed van cliënten en personeel van gesubsidieerde instellin-
gen op de besluitvorming, waaronder verzorgingshuizen. De commissie stelde 
voor de cliënten of bewoners het recht te geven een derde van de bestuursleden te 
benoemen of voor te dragen, en drong aan op de vorming van een commissie van 
overleg, de bewonerscommissie. De Centrale Commissie voor Bejaardenoorden, 
een adviescommissie, vroeger van de minister van CRM, nu van die van WVC, 
adviseerde later (1984) het aantal bestuurszetels op voordracht van bewo-ners te 
verhogen tot de helft en zij stelde ook een concept- wetsontwerp voor de vorming 
van bewonerscommissies voor. 
 
Dit kreeg pas een wettelijk kader in de Gewijzigde Wet op de Bejaardenoorden 
van 1984. Artikel 2d daarvan bepaalt: "Onverminderd het overigens in deze wet 
bepaalde worden in provinciale verordeningen noch in regelen, welke uitgaan van 
de houder van het bejaardenoord, beperkingen gesteld aan het recht van bewoners 
van bejaardenoorden hun leven naar eigen inzicht in te richten, anders dan die 
welke noodzakelijk zijn ter waarborging van een ongestoorde huishouding in een 
bejaardenoord". Voor de nadere uitwerking van de democratisering van bejaar-
denoorden verwijst deze wet naar de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
inzake 
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democratiseringsmaatregelen van bejaardenoorden. Een ontwerp-besluit hiervan 
verscheen in het Staatsblad op 6 augustus 1985; dit besluit is echter niet aangeno-
men. De reden hiervoor is een meningsverschil tussen de minister van WVC en de 
PvdA-fractie over de gewenste invloed van een bewonerscommissie op de be-
stuurssamenstelling van een verzorgingshuis: recht van voordracht of van benoe-
ming. Nu de AMvB verworpen is zal de democratisering geregeld worden in de 
Wet Democratisch Functioneren van Zorginstellingen. Deze moet nog in het par-
lement behandeld worden en kan wellicht in 1990 van kracht worden. 
 
Details over de instelling en bevoegdheden van bewonerscommissies kunnen in 
provinciale verordeningen worden geregeld, zij verschillen dan ook per provincie. 
In de meeste tehuizen was rond 1980 al een bewonerscommissie aanwezig, maar 
het reglement ervan werd naar goeddunken van het bestuur ingevuld. Meestal ble-
ven de bevoegdheden beperkt tot het meepraten (inspraak) over een aantal zaken 
die direct op de bewoners betrekking hebben, bijvoorbeeld menu's en vrijetijdsbe-
steding, zonder dat er sprake was van meebeslissen. 
 
Al in 1970 stelde de Federatie LSB (Landelijke Samenwerkende Bejaar-
dentehuizenorganisaties) een modelreglement samen voor de rechten en regels van 
bewonerscommissies. Dit modelreglement is in 1980  in samenwerking met de 
COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen) en het  LOBB 
(Landelijk Overleg Bewonerscommissies Bejaardenhuizen) drastisch uitgebreid 
(Rechten en Regels, 1980). De rechten van bewonerscommissies in het modelre-
glement gaan verder in de richting van beslissingsbevoegdheid voor bewoners dan 
de voorgestelde AMvB van 1985.  In 1988 heeft het LOBB voor elke provincie 
een model gemaakt, aangepast aan de vigerende provinciale verordening. Deze 
modellen zijn opgenomen in het "Handboek voor bewonerscommissies". 
 
Volgens de ontwerp-AMvB moet de bewonerscommissie de gemeenschappelijke 
belangen van de bewoners behartigen. De houder van een bejaardenoord wordt 
verplicht over een aantal zaken overleg te plegen met de bewonerscommissie: 
1. In principe moet overlegd worden over alle onderwerpen die met het bejaar-

denoord te maken hebben, indien de bewonerscommissie dit wenselijk acht, 
behalve als het gaat om onderwerpen die de persoonlijke levenssfeer van de 
bewoners raken. 

2. Zaken ten aanzien van het personeel:  
− benoeming en ontslag van directieleden en hoofden van dienst*;  
− belangrijke inkrimping of uitbreiding en andere wijzigingen in de werk-

zaamheden van het bejaardenoord  
− het overdragen van zeggenschap over het bejaardenoord.  

3. Zaken ten aanzien van het functioneren van het bejaardenoord:  
− beleid ten aanzien van opname en ontslag van bewoners*; 
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− maatregelen op het gebied van de veiligheid*; 
− wijzigingen in tarieven; 
− vaststellen van begroting en jaarrekening van het bejaardenoord; 
− aangaan of verbreken van samenwerking met andere oorden of instellin-

gen; 
− de opheffing van het bejaardenoord op initiatief van de houder. 

 
Over de meeste onderwerpen hoeft de houder slechts overleg te plegen met de be-
wonerscommissie. De commissie krijgt het recht van advies, maar het uiteindelijke 
besluit blijft bij het bestuur of de directie. Voor de onderwerpen die met een * zijn 
aangegeven geldt dat instemming van de bewonerscommissie vereist is. Daarnaast 
zijn er nog andere zaken waarvoor de houder van een bejaardenoord instemming 
behoeft van de bewoners: 
A. Ten aanzien van de bewonerscommissie en haar functioneren: 

− vaststelling/wijziging van het reglement van de bewonerscommissie; de 
directie (het bestuur) van het bejaardenoord kan dus niet op eigen initia-
tief bepalingen ten aanzien van de commissie veranderen; 

− belangrijke veranderingen in de organisatie van het tehuis; deze verande-
ringen zouden het functioneren van de bewonerscommissie kunnen be-
lemmeren. 

B. Ten aanzien van het tehuis: 
− wijziging van vestigingsplaats; 
− aanzienlijke verandering van bouw of vestigingsplaats van het tehuis. 

C. Ten aanzien van voorzieningen te behoeve van bewoners: 
− wijzigingen van de regels met betrekking tot de vrijheid van bewoners 

en/of het huisreglement; 
− voedingsaangelegenheden; 
− recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten; 
− voorwaarden voor geestelijke verzorging of maatschappelijke bijstand 

aan de bewoners. 
 
Ten slotte heeft de bewonerscommissie het recht de directie (en/of het bestuur) 
schriftelijk te adviseren over elk van belang geacht onderwerp. Bovendien dient de 
directie (het bestuur) een vergaderruimte ter beschikking te stellen en alle van be-
lang zijnde stukken tijdig ter beschikking te stellen (Sinoo, 1983). 
 
In de Gewijzigde Wet op de Bejaardenoorden wordt ook per provincie de instel-
ling voorgeschreven van een Commissie van Goede Diensten ter bemiddeling bij 
geschillen en behandeling van klachten van bewoners van bejaardenoorden. Ook 
bij geschillen tussen bewonerscommissie en bestuur of directie kan deze commis-
sie bemiddelen. Deze commissie wordt ingesteld door de provincie. Het LOBB en 
de samenwerkende bejaardentehui-zenorganisaties hebben elk het recht een deel 
van de leden voor te dragen. 
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Wetswijzigingen kunnen ertoe leiden dat de verantwoordelijkheid voor de zorgin-
houdelijke kant door de overheid via democratiseringsregelingen gedereguleerd 
wordt naar het vrije krachtenspel tussen bewoners van tehuizen enerzijds en direc-
ties en besturen anderzijds (Windt, 1987). Na invoering van veranderingen in de 
gezondheidszorg volgens het plan-Dekker zullen ook verzekeringsmaatschappijen 
zich in dit krachtenspel mengen. Dat maakt het extra belangrijk, de BC's te ver-
sterken. 
 
 
1.3.3 Het functioneren van bewonerscommissies 
 
In de praktijk blijken bewonerscommissies, hier verder aangeduid met BC's, on-
danks de goede bedoelingen niet zo te functioneren als men had gehoopt. Deze 
constatering kan aanleiding zijn af te zien van democratisering of te zoeken naar 
alternatieven voor BC's of te werken aan de problemen bij het functioneren van 
BC's. In dit onderzoek ligt het accent op het laatste. 
 
Waar bewoners in de organisatie een collectief belang hebben, is de BC feitelijk 
het kanaal voor de collectieve inbreng daarvan. 
Collectieve belangenbehartiging speelt een belangrijke rol bij emancipatie-
processen (zie bijvoorbeeld Beek, 1985). Bovendien geniet de BC structurele on-
dersteuning door haar wettelijke verankering. Hierdoor is de BC voor bewoners 
het aangewezen hulpmiddel voor het versterken van greep op eigen leven via be-
hartiging van gezamenlijke belangen. Onderling strijdige belangen zijn problema-
tisch voor elke collectieve belangenbehartiging. Gezien de soms strijdige belangen 
van bewoners is voor het ondersteunen van individuele belangen naast een BC ook 
individuele rechtsbescherming nodig die werkelijk iets voorstelt: goede klachten-
procedures en ombudslieden of cliënten-vertrouwensmensen die niet in dienst van 
het verzorgingshuis zijn (Cotterell en Vis, 1987). 
 
BC's kunnen de bewonersbelangen op verschillende manieren behartigen. Bepa-
lend voor hun positie is, welk soort invloed zij uitoefenen en welke rol zij daarbij 
aan hun achterban toekennen (Smit et al., 1982). 
Een BC die door adviezen invloed uitoefent op de beleidsvorming of de beleids-
uitvoering kan zich relatief onafhankelijk opstellen ten opzichte van de leiding van 
het verzorgingshuis. De commissie kan haar agenda laten bepalen door onderwer-
pen waarop de bewoners te mobiliseren zijn; zij heeft dan ook alle reden, de be-
woners als actoren bij haar werk te betrekken en niet alleen als informanten. De 
commissie kan legitiem beslissen wat de belangen van bewoners zijn en is vrij om 
die belangen te behartigen door beslissingen van anderen te beïnvloeden. Procedu-
rele deskundigheid is voor een dergelijke commissie nodig om de invloed van de 
adviezen op het beleid zo groot mogelijk te doen zijn. Ook het gewicht van de ad-
viezen is belangrijk: de inhoudelijke deskundigheid maar ook de formele status 
van die adviezen bepalen dat. Een advies dat alleen onder bepaalde voor- 
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waarden mag worden afgewezen loopt minder risico te worden genegeerd dan een 
vrijblijvend advies. Zo'n commissie kan haar invloed vergroten door alleen onder 
voorwaarden vooraf aan overleg deel te nemen. 
 
Een BC met beslissingsbevoegdheden heeft meer formele macht. Toch is er het ri-
sico dat de belangenbehartiging van bewoners daarbij tussen wal en schip terecht 
komt. Het nemen van beslissingen vergt het afwegen van de belangen van bewo-
ners tegen andere belangen, dat kan leiden tot een verwijdering tussen BC en ach-
terban. Daarnaast wordt de BC door die bevoegdheden medeverantwoordelijk 
voor een beleid waarop zij vaak slechts marginale invloed kan uitoefenen. De ri-
sico's van ingepakt worden en vuile handen maken leiden ertoe dat zo'n BC moei-
lijker goed contact met de bewoners kan houden. Een BC in die positie zal geneigd 
zijn het centrum van activiteit bij zichzelf te leggen en bewoners hooguit als in-
formanten te benaderen. 
 
Er zijn een aantal onderzoeken die zicht geven op het functioneren en de proble-
men van BC's, te weten van de Katholieke Vereniging voor Bejaardentehuizen 
(KVB) (Van Hoorn-Hanssen, 1978), de Humanistische Stichting voor Huisvesting 
van Bejaarden (HSHB), 1978, de Landelijke Stichting Opleidingen Bejaardenwerk 
(LSOB), 1986 en Gerontologie RU Groningen, 1988. Daarnaast ontleen ik infor-
matie aan gesprekken met betrokkenen en aan eigen waarnemingen. De gevonden 
problemen in het functioneren van de BC als belangen-behartiger voor bewoners 
hebben betrekking op de relatie met de achterban, op de mogelijkheden van de 
commissie invloed uit te oefenen in het verzorgingshuis en op het intern functione-
ren van de commissie zelf. Deze probleemvelden zullen we achtereenvolgens be-
schrijven; hoewel het onderscheid nuttig is, hangen ze in feite natuurlijk nauw 
samen. 
 
 
1.3.3.1 DE RELATIE TUSSEN BEWONERS EN BEWONERSCOMMISSIE 
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat BC's in verzorgingshuizen kampen met 
gebrek aan belangstelling en inbreng van de bewoners. Soortgelijke problemen in 
de contacten met de achterban doen zich elders voor, bijvoorbeeld bij wijkraden 
(Smit et al. 1982) en vakbonden (Klandermans 1983). Ook over politieke partijen, 
ondernemingsraden en studentenfracties in universitaire bestuursorganen wordt dit 
gemeld. Een onvoldoende relatie tussen bewoners en BC doet afbreuk aan het 
functioneren van de BC. Niet alleen leidt het tot minder informatie en personele 
capaciteiten, ook haar legitimiteit wordt aangetast en daarmee haar zeggings-
kracht. Je kunt niet van alle bewoners eisen dat zij zich interesseren voor of bezig-
houden met de democratie in huis. Ieder kan in het kader van haar individuele 
belangenbehartiging besluiten, zoveel mogelijk haar eigen gang te gaan zonder re-
kening te houden met anderen in de organisatie. Ook kan men 
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ervoor kiezen, via informele persoonlijke contacten greep op het verzorgingshuis 
na te streven. 
Klandermans (1983) geeft in het kader van een dissertatie over een mobilisatie-
campagne van een vakbond een overzicht van de determinanten van participatie in 
een sociale beweging. Daarbij spelen gevoelens van onbehagen, iemands positie in 
netwerken en organisaties in de samenleving en de instemming met de ideeën en 
doelen die de sociale beweging propageert een rol. Hierop kan de sociale bewe-
ging haar mobilisatiecampagne afstemmen. De uiteindelijke beslissing van een 
persoon om te participeren hangt af van de inschatting van kosten en baten van de 
participatie. In dit verband beschouwen we het emancipatie-streven van bewoners 
als een sociale beweging en de BC als een organisatie daartoe. Mobiliseren bevat 
altijd een element van overtuigen en een element van activeren. Hoe geloofwaar-
diger een sociale beweging als zender is, hoe groter de kans dat een overredings-
poging slaagt. Voor het realiseren van vernieuwingen zijn mensen pas te 
overreden nadat in voldoende mate bekend is waar het in de vernieuwing om gaat, 
waartoe ze dient, waarvoor ze instrumenteel is en dergelijke. Actiebereidheid is de 
bereidheid om te participeren in (dat is: materiële of immateriële middelen ter be-
schikking te stellen van) een activiteit van een sociale beweging. Actiebereidheid 
is volgens Klandermans een functie van a. doelmotieven: de verwachting door par-
ticipatie het doel van de actie te helpen realiseren en de waarde van dat doel voor 
de persoon. Componenten hiervan zijn het besef dat participatie nodig is, verwach-
tingen over participatie van anderen en inschatting van de kans van slagen van de 
actie als veel mensen participeren, b. sociale motieven: de reacties die de persoon 
verwacht van significante anderen en het belang van die reacties voor hem c. belo-
ningsmotieven: de beloningen en straffen die de persoon verbonden ziet aan parti-
cipatie en de waarde die ze voor hem hebben. 
 
 
ACTIEBEREIDHEID VAN BEWONERS 
In veel verzorgingshuizen lukt het niet of slechts met moeite, voldoende kandida-
ten voor de BC te werven om alle zetels te bezetten. Opvallend is dat vrouwen, die 
de meerderheid van de bewoners uitmaken, in BC's in het algemeen een minder-
heid vormen. Blijkbaar zijn weinig bewoners en vooral weinig vrouwelijke bewo-
ners actiebereid. Velen brengen het niet op zich in te zetten voor verbetering van 
hun verzorgingshuis. Als we de door Klandermans genoemde motieven langslopen 
met de vraag "Wat betekent het voor een bewoner als hij of zij lid wordt van de 
BC?" vinden we verklaringen hiervoor die soms ook aangrijpingspunten voor ver-
betering kunnen zijn. De motieven blijken overigens niet strikt te scheiden; zij 
kunnen verschillend werken voor actiebereidheid op individueel niveau, op afde-
lingsniveau en op niveau van de BC voor het hele verzorgingshuis. 
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DOELMOTIEVEN 
Het tijdsperspectief van de interesse van hoogbejaarden in hun verzorgingshuis is 
betrekkelijk kort. Het heeft voor hen niet zoveel zin, aan langetermijn plannen te 
werken. Dat maakt invloed uitoefenen via directe persoonlijke contacten aantrek-
kelijker dan het bewandelen van wegen naar structurele verandering. 
Geringe vitaliteit maakt het voor veel bewoners nodig, aandacht en energie selec-
tief te investeren. Inzet voor structurele factoren in het verzorgingshuis wordt door 
hen afgewogen tegen andere aspecten in hun leven -huishoudelijke beslommerin-
gen, eventueel een partner, kinderen, kleinkinderen en verdere familie, persoonlij-
ke relaties met personeel, medebewoners en anderen, hobbies. Velen hebben 
genoeg aan het afschermen van het eigene en het beleven van enige gezelligheid 
en afleiding. Het huidige opnamebeleid maakt dat steeds minder vitale mensen in 
ver-zorgingshuizen wonen; daarmee is voor BC's ook steeds minder vitaal kader 
beschikbaar. 
De gezondheid van bewoners speelt ook een meer directe rol voor de motivatie. 
Naarmate mensen ernstiger ziek zijn of dichter bij de dood staan, worden ze meer 
teruggeworpen op de kern van hun eigen bestaan. Ze hebben minder belang bij 
wat er in de wijdere omgeving gebeurt, zullen zich daar ook minder voor inzetten. 
In de praktijk wordt gesignaleerd dat bewoners zich ten opzichte van het personeel 
afhankelijker opstellen naarmate zij hulpbehoevender zijn en dat het personeel 
hierop reageert door meer te snauwen en te bedillen. Wellicht komen hier de gren-
zen van de menselijke greep op eigen leven en eigen verantwoording in zicht. Nog 
niet helder is hoe die zouden moeten zijn. Door sommige deelnemers in de discus-
sie over euthanasie wordt terecht een enkele dimensie van het fundamentele recht 
op zeggenschap over eigen leven tot het uiterste gerespecteerd. De alledaagse 
werkelijkheid in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, waarin mensen op talloze andere 
dimensies van zeggenschap over eigen leven door factoren in henzelf en in de om-
geving voortdurend concessies moeten doen, is hiermee in schril contrast.  
Mensen zullen eerder bereid zijn initiatieven te nemen als zij - terecht of ten on-
rechte - de kans op succes of voordeel daarvan groter achten dan die op misluk-
king. Gezien de afhankelijkheid en het gebrek aan expertise van bewoners is 
succes alleen te verwachten voor zover de organisatie voor hen voldoende ruimte, 
aangrijpingspunten en ondersteuning biedt.  
Een andere factor kan zijn de ook in verzorgingshuizen ervaren spanning tussen de 
belangen of wensen van verschillende (groepen) bewoners. Veel bewoners hebben 
meer oog voor de verschillen dan voor de overeenkomsten tussen hun belangen en 
die van anderen. Het bijeenleven met zoveel mensen roept bij velen de behoefte op 
allereerst de eigen privacy te verdedigen. Op individueel niveau zullen zij op 
grond hiervan een uitzonderingspositie voor henzelf willen bepleiten. Al te veel 
aandacht voor of aanpassing aan de doelstellingen van de BC zou in de ogen van 
bewoners tot een veronachtzaming van andere belangen kunnen leiden. Daarbij 
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hoeven geen concrete belangen voor ogen te staan, maar dit zou een basishouding 
kunnen zijn op grond waarvan men zich niet licht inzet voor de aanpak van een 
concreet probleem. 
 
SOCIALE MOTIEVEN 
De macht van de BC impliceert ook vuile handen maken, emotionele betrokken-
heid en morele verantwoordelijkheid. Wat je ook doet, er is altijd wel iemand die 
kritiek heeft. De betrokkenheid van BC-leden bij de normering en sociale controle 
in het huis wordt sterker, er wordt meer op hen gelet. Dat kost energie, er is min-
der ruimte voor vrijblijvend spontaan gedrag. Dat telt zwaar als het leven zich gro-
tendeels binnen de organisatie afspeelt. 
Voor het dragen van verantwoordelijkheid is het nodig, dat men ook afstand kan 
nemen. In de positie van bewoners worden vrijwel alle levensterreinen door het 
verzorgingshuis beïnvloed. Dat maakt afstand nemen extra moeilijk. Ook kritiek 
uitoefenen en verzet bieden is moeilijker naarmate de zorg-macht en afhankelijk-
heid zich over meer levensterreinen uitstrekt. Bewoners van verzorgingshuizen 
hebben met bewoners van andere verblijfsinrichtingen gemeen, dat vrijwel alle le-
vensterreinen door de inrichting beïnvloed worden. Dat maakt een weinig actieve 
houding waarschijnlijk (Goffman, 1961). 
Bij bewoners is een sterke loyaliteit en identificatie met het huis te verwachten: zij 
hebben min of meer vrijwillig, expliciet en voor iedereen zichtbaar een vrijwel on-
herroepelijke keuze gemaakt voor dit verzorgingshuis. Volgens Veen (1983) die 
verwijst naar Kiesler en Staw impliceert dit een sterke gebondenheid aan de eigen 
keuze. Loyaliteit kan ook een gevolg zijn van het paternalisme dat in alle verzor-
gingshuizen min of meer te vinden is. 
 
BELONINGSMOTIEVEN 
Actievoeren houdt ook risico's in; bij het inschatten daarvan zullen feitelijke om-
standigheden in de organisatie doorslaggevend zijn. Een reden om niet aan verbe-
tering te werken is angst voor neveneffecten, zoals persoonlijke represailles of 
confrontaties en polarisatie in de organisatie. Als bewoners in de loop van hun le-
ven of tijdens hun verblijf in het verzorgingshuis de ervaring hebben opgedaan, dat 
geen initiatieven nemen meer gewaardeerd wordt of meer vruchten afwerpt dan 
actief zijn, zullen zij in hun eigen belang zich liever passief opstellen. In dit ver-
band is ook de in hoofdstuk 2 beschreven theorie over aangeleerde hulpeloosheid 
(Seligman)1 relevant voor het interpreteren van het gedrag van bewoners. Gezien 
het enorme belang en de grote afhankelijkheid van bewoners ten opzichte van de 
organisatie en het personeel voor hun levensomstandigheden, gekoppeld  
aan de sterke sociale controle van bewoners onderling, moet men de angst 

                                                 
1 Waar een bron zonder jaartal genoemd wordt is de bron niet rechtstreeks door mij geraadpleegd. 
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voor represailles en confrontatie serieus nemen. Een ander risico van actievoeren 
is de kans op mislukking en de daarbij behorende frustratie. Om inzet voor en lid-
maatschap van de BC aantrekkelijker te maken kan men onder andere de kosten-
baten verhouding ervan voor betrokkenen beïnvloeden. De baten kunnen bijvoor-
beeld zijn respect, status, waardevolle contacten; de kosten die verminderd kunnen 
worden zijn tijdverlies, frustraties door onzorgvuldigheid van anderen en onrede-
lijke kritiek. 
Bij de actiebereidheid kunnen naast motieven zoals de door Klandermans ge-
noemde ook kenmerken van de generatie en de sociale klasse van de huidige be-
woners een rol spelen. 
 
PROCESSEN DIE DE RELATIE TUSSEN BC EN ACHTERBAN 
BEÏNVLOEDEN 
Een BC is in opzet de democratische vertegenwoordiging van bewoners van een 
verzorgingshuis. Over de processen die participatie en de relatie tussen bestuur en 
achterban in democratisch bedoelde organisaties beïnvloeden is in ander verband 
onderzoek gedaan. We kunnen zoeken naar parallellen met BC's die aangrijpings-
punten voor verbetering van de relatie met de achterban opleveren. 
De Duitse socioloog Michels onderzocht in de twintiger jaren in Duitsland het 
functioneren van vakbonden. Hij signaleerde parallellen met processen in politieke 
partijen en formuleerde op grond van dit onderzoek zijn "ijzeren wet": democrati-
sche organisaties gaan op den duur oligarchisch functioneren. Leiders van dit soort 
organisaties gaan voornamelijk hun persoonlijke belangen behartigen en leden oe-
fenen op den duur geen effectieve controle meer uit op de leiders. Oorzaken zijn 
enerzijds groei van de organisatie, die leidt tot grotere verscheidenheid aan belan-
gen waarmee rekening moet worden gehouden, meer complexiteit en onoverzich-
telijkheid van het beleid. Dat maakt controle voor de leden moeilijker. Anderzijds 
tijdsverloop: mettertijd verwerven leiders zich loyaliteit bij groepen leden en krij-
gen zij steeds meer taken en een centralere functie binnen de organisatie; daarnaast 
ontstaat groepsvorming en loyaliteit tussen de leiders onderling. Bovendien neemt 
het verschil tussen leden en leiders in deskundigheid, betrokkenheid en macht toe. 
Dit alles draagt ertoe bij, dat democratische controle van leden op de leiders van 
de organisatie vermindert. 
Voortbouwend op het onderzoek van Michels onderzochten Lipset et al. (1956), 
welke factoren deze oligarchietendens verminderen. Hij vond: 
1. Legitieme interne oppositiegroepen. Die doorbreken de monopoliepositie van 

de leiders, waardoor deze minder een aparte groep vormen. 
2. Een netwerk van informele sociale relaties. Dit bevordert het uitwisselen van 

informatie tussen de leden, waardoor zij het beleid beter kunnen evalueren. 
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3. Het ontbreken van dreiging van buitenaf. Dit maakt het voor leden  mogelijk, 
hun aandacht niet op de omgeving, maar op het controleren   van de leiders te 
richten. 

 
In reactie op Michels en Lipset zocht Wippler (1984) een structureel-individualistische 
verklaring voor het oligarchieprobleem. Een kostenbaten analyse door leden van een or-
ganisatie zal ertoe leiden, dat zij geen tijd en energie besteden aan democratische controle 
op de leiders. Zijn zij ontevreden, voelen zij zich tekort gedaan, dan kunnen zij ofwel hun 
lidmaatschap opzeggen (dat is makkelijker als er alternatieve organisaties bestaan), ofwel 
bij verkiezingen voor andere leiders stemmen ofwel protesteren tegen het beleid. Ter 
rechtvaardiging van deze maatregelen moet worden nagegaan, of inderdaad het leidersge-
drag en niet externe omstandigheden de oorzaak van onvrede zijn. De kosten van dit na-
gaan kunnen hoog zijn in verhouding tot de onvrede. Daarnaast hebben dit soort 
maatregelen alleen effect, als er voldoende medestanders zijn. Bij verscheidenheid van be-
langen is dat niet waarschijnlijk. Deze factoren maken dat voor leden inactiviteit vaak de 
meest rationele keuze is.  
Uit het onderzoek van Michels kunnen we parallellen trekken. Daartoe vergelijken we de 
bewonersgemeenschap in een verzorgingshuis met een vakbond en de BC met het bestuur 
daarvan. (Natuurlijk gaat deze vergelijking mank!) Bij het functioneren van BC's in ver-
zorgingshuizen speelt niet zozeer groei van het aantal bewoners maar wel meer verschil-
len tussen bewoners en groei van het takenpakket. BC's hebben te maken met een 
verzorgingshuis en een omgeving die complexer zijn geworden. Er is een grotere ver-
scheidenheid aan belangen, de taken van de BC zijn complexer en onoverzichtelijker; dat 
maakt controle voor de leden moeilijker. In verhouding tot bestuursleden van andere or-
ganisaties zijn BC-leden niet erg lang in functie: slechts weinigen behouden meer dan en-
kele jaren de benodigde vitaliteit. Daartegenover staat dat het verschil in vitaliteit tussen 
bewoners en BC-leden er wel toe kan leiden dat BC-leden al snel een centrale positie in-
nemen, een aparte onderling loyale groep vormen en in deskundigheid, betrokkenheid en 
macht sterk van bewoners verschillen. Dit alles draagt ertoe bij, dat democratische contro-
le van bewoners op de BC te wensen overlaat. 
De door Lipset c.s. gevonden factoren die de oligarchietendens verminderen zijn in ver-
zorgingshuizen nauwelijks aanwezig. Oppositie wordt door veel bewoners niet als legi-
tiem, maar als disloyaal en bedreigend voor de goede sfeer beschouwd. In de praktijk 
worden bewoners vaak door de directie verzocht zitting te nemen in de BC. Door deze 
uitverkiezing wint de BC in de ogen van veel bewoners nog aan legitimiteit (en voelt de 
BC zich nog eens extra verplicht tot loyaliteit aan de directie). De indruk bestaat dat in de 
meeste verzorgingshuizen - zoals ook in vakbonden en politieke partijen -weinig netwer-
ken van informele relaties tussen bewoners zijn, ondanks het feit dat ze bijeen wonen. 
Bewoners achten het vaak riskant, onderling banden aan te knopen: zij zijn bang anderen 
dan te moeten verzorgen, zien op tegen verdriet over de achteruitgang of dood van ver-
trouwelingen en 
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beschermen hun privacy. Het uitwisselen van informatie en het evalueren van be-
leid is voor veel bewoners slechts beperkt mogelijk. Dreiging van buitenaf is in de 
ogen van veel bewoners voortdurend aanwezig: zoal niet in het beleid van het ver-
zorgingshuis, dan toch in allerlei plannen van overheden. 
Passen we de analyse van Wippler (1984) toe op de BC in verzorgingshuizen, dan 
is het voor bewoners niet rationeel, tijd en energie te besteden aan democratische 
controle op de BC-leden. Hun lidmaatschap opzeggen  
zou verhuizing impliceren, daaraan zijn, hoewel het formeel mogelijk is, sociale 
en andere kosten verbonden die de meeste bewoners niet kunnen opbrengen. Bij 
verkiezingen voor andere BC-leden stemmen kan vaak niet omdat er maar net ge-
noeg kandidaten zijn voor het aantal zetels. Voor protesteren tegen het beleid zijn 
weinig legitieme mogelijkheden wegens de al eerder genoemde bezwaren tegen 
oppositie. Bij afweging van kosten en baten kan ook meespelen dat de energie van 
niet-vitale mensen erg schaars en dus erg kostbaar is. Deze factoren maken dat 
voor bewoners inactiviteit vaak de meest rationele keuze is. 
Ook andere eigenschappen van de huidige generatie bewoners maken een passieve 
houding tegenover de BC waarschijnlijk. Deze generatie is grotendeels drager van 
een gezagscultuur (De Swaan, 1979). Zij zijn opgegroeid in een wereld waarin te-
vredenheid en aanpassingsvermogen als belangrijke deugden werden beschouwd. 
Loyaliteit ten opzichte van het gezag als sociale norm van een groot deel van deze 
generatie maakt verzet tegen of ingrijpen in opgelegde levensomstandigheden 
onwaarschijnlijker.  De meeste bewoners zijn er niet voor opgevoed of opgeleid, 
groepsbelangen te behartigen en daarover verantwoording af te leggen. Velen zul-
len eerder kiezen voor vrijblijvend, machteloos kankeren dan dat zij hun nek uit-
steken, verantwoordelijkheid dragen en vuile handen maken. Alleen zij die dat 
eerder in hun leven ook al deden zullen zich inzetten voor collectieve belangenbe-
hartiging. Ook de cultuur waaruit zij zijn voortgekomen en hun levensovertuiging 
speelt daarbij een rol. Meermalen kregen we te horen, dat de aarde nu eenmaal een 
tranendal is, daar moet je je bij neerleggen. Voor moderne mensen klinkt dit als 
defaitisme. Het ondergaan van problemen op een dergelijke manier hangt waar-
schijnlijk samen met gewoonten, vaardigheden en probleemoplossend vermogen 
enerzijds en het engagement en aspiratie-niveau voor zelfbepaling anderzijds. Die 
zijn verbonden aan hun historische, sociale en culturele achtergrond. 
De relatie tussen BC en bewoners wordt natuurlijk ook beïnvloed door de feitelij-
ke contacten tussen hen en door de voor bewoners zichtbare activiteiten van de 
BC. Sommige BC's worden door bewoners vooral gewaardeerd omdat zij als een 
soort klachtencommissie fungeren. 
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1.3.3.2 DE POSITIE VAN DE BEWONERSCOMMISSIE IN HET 
VERZORGINGSHUIS 
 
De plaats van de BC is in wettelijke regels voorgeschreven. In de praktijk blijkt 
het echter vaak moeilijk voor de BC's, zich een duidelijke plaats te verwerven 
binnen de structuur van het verzorgingshuis. Zij worden door andere partijen soms 
(nog) niet als volwaardige gesprekspartners be-schouwd en ook door bewoners 
gepasseerd. Bij een confrontatie tussen de directie en de BC kiezen bewoners vaak 
de kant van de directie - zij weten zich afhankelijk en kunnen maar beter aan de 
kant van de machtigste partij staan. Dat maakt het voor de BC moeilijk, zich kri-
tisch op te stellen. Daarnaast is sprake van gebrek aan als legitiem beschouwde 
machtsmidde-len voor BC's in samenhang met al dan niet openlijke tegenwerking 
door directie of personeel. Ook besturen en directies van verzorgingshuizen die 
mondigheid van bewoners en de BC van harte willen ondersteunen hebben er pro-
blemen mee. Een BC heeft nu eenmaal niet de hoogste prioriteit, mede omdat ze 
niet veel macht heeft. Ook blijft er een grote afstand tussen de beleidscultuur bij 
de leiding van een verzorgingshuis en de leefwereld van bewoners. 
 
INSPRAAK EN BELEIDSCULTUUR 
Evenals in andere organisaties heerst in verzorgingshuizen een beleidscul-tuur met 
eigen prioriteiten op grond waarvan de bestuursagenda wordt vastgesteld en eigen 
omgangsvormen die voorschrijven wat het juiste moment en de correcte formule-
ring is om een punt te berde te brengen. Het taalgebruik in het bestuur en bij be-
leidsvoorbereiding wijkt af van de bewonerstaal. Het verschil in abstractieniveau 
zorgt voor communicatieproblemen die door de inzet van beide partijen moeten 
worden opgelost. Ook het tijdsperspectief is verschillend: bij beleidsdenken werkt 
men met meerjarenplannen; bij bewoners wordt het tijdsperspectief beperkt door 
hun eigen verwachte levensduur. Bij de beleidsvorming worden problemen beke-
ken in de samenhang die voor bestuurders relevant is, niet in de samenhang waar-
in ze door bewoners worden ervaren. Argumenten worden serieus genomen als ze 
"hard" zijn, te generaliseren en aansluitend bij het huidige beleid. Overigens wordt 
in de praktijk gesignaleerd, dat de toon van beleidsvormende vergaderingen ver-
andert als er een of meer bewoners of vertegenwoordigers van bewoners bij aan-
wezig zijn. 
Bij beleidsbesprekingen op afdelingen in het verzorgingshuis gaat het om een an-
der soort beleid en is de taal minder abstract. Daardoor kan de afstand tot de be-
wonerscultuur al veel kleiner zijn. Dat is een argument voor decentralisatie van 
zoveel mogelijk beslissingen in verzorgingshuizen naar de afdeling, mits op dat 
niveau ook bewonersinbreng georganiseerd wordt. 
Een BC die effectief het beleid wil beïnvloeden, zal pogen zich aan te passen aan 
de beleidscultuur en loopt daarmee het risico, contact met de andere bewoners te 
verliezen. Mede daarom is het van belang, dat de beleidscultuur van een verzor-
gingshuis zo dicht mogelijk bij die van bewoners ligt. Deze 
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problemen bij inspraak zijn overigens niet specifiek voor BC's in verzorgingshui-
zen. Ook andere burgers die via inspraak het beleid van professionals - bij stads-
vernieuwing en ruimtelijke ordening bijvoorbeeld -willen beïnvloeden worden 
ermee geconfronteerd. 
 
DE CULTUUR IN VERSCHILLENDE VERZORGINGSHUIZEN      
De micro-politieke betekenis van organisatiecultuur blijft vaak onderbelicht, maar 
moet niet onderschat worden. Waar verzorgingshuizen hun bestaansrecht ontlenen 
aan het wonen en de verzorgingsbehoefte van de bewoners zou men naïef kunnen 
verwachten dat het sociaal-culturele klimaat in belangrijke mate door de bewoners 
bepaald wordt. In feite is dat in verzorgingshuizen evenmin het geval als in andere 
human service organisaties. Voor de levensvatbaarheid en vitaliteit van subcultu-
ren is het nodig, dat dragers ervan met elkaar communiceren. Bewoners en perso-
neelsleden communiceren onderling en met elkaar. Doordat bewoners voor 
verschillende zaken van personeelsleden afhankelijk zijn, kunnen zij zich in rela-
tie tot het personeel niet ongestraft dominant opstellen. De neiging ontstaat aan 
communicatie met het personeel grotere betekenis-waarde toe te kennen en de cul-
tuur daarin door het personeel te laten bepalen. Daarnaast wordt in onze samenle-
ving meer waarde gehecht aan de inbreng van personeelsleden die in het volle 
leven staan dan aan die van oudere bewoners in een verzorgingshuis; deze waar-
dering beïnvloedt de perceptie van mensen binnen het verzorgingshuis. Dat draagt 
ertoe bij dat ook in een verzorgingshuis bewoners de niet-dominante groep zijn. 
In huizen, waar de invloed van bewoners op de cultuur in huis te verwaarlozen is 
wordt de organisatiecultuur door personeel, directie of bestuur en door traditie be-
paald. De verhoudingen in dergelijke huizen maken een initiatief van bewoners 
niet alleen onwaarschijnlijk, maar ook erg riskant: de benodigde investering van 
energie is groot, de kans op succes gering en het gevaar van ongunstige nevenef-
fecten - bijvoorbeeld moeilijk aanwijsbare represailles - reëel. 
In de meeste verzorgingshuizen bevat de organisatiecultuur elementen die kritisch 
meedenken over beleidszaken door bewoners en bewonerscommissies als onge-
wenst en overbodig bestempelen. Belangrijk voor die cultuur is het gehanteerde 
beeld van het verzorgingshuis. Ziet men het als een inrichting waar bewoners de 
een na de ander binnenkomen, verblijven en weer vertrekken of overlijden, dan 
ligt een relatief centralistische organisatievorm voor de hand, met weinig aangrij-
pingspunten voor individuele bewoners om de organisatie naar hun hand te zetten. 
Collectieve belangenbehartiging zal daarbij eerder legitiem geacht worden. Be-
schouwt men het verzorgingshuis als een gebouw waar mensen wonen aan wie 
door de organisatie een aantal diensten worden verleend, dan zal het werk van de 
organisatie beter worden afgestemd op individuele bewoners. Daarmee zou er 
echter voor collectieve belangenbehartiging door een bewonerscommissie weer 
minder basis zijn. Dat zou de weg vrij kunnen maken voor 
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beleidsverantwoordelijkheid voor een bewonerscommissie met de in 1.3.2 ge-
schetste risico's. 
Tegenhangers van de in hoofdstuk 2 beschreven psychologische theorieën rond 
aangeleerde hulpeloosheid zijn meer op organisaties gerichte theorieën over insti-
tutionalisering en hospitalisering. Onderzoekers signaleren hoe met name organi-
saties waar mensen verblijven die op de organisatie zijn aangewezen en zich aan 
de regels van de organisatie moeten houden, onder bepaalde omstandigheden hun 
bewoners of cliënten passief en conformistisch maken en afhankelijk gedrag in de 
hand werken (Goffman, 1961). De betrokken onderzoekers mogen zich hiervoor 
interesseren uit ethische of therapeutische motieven, voor beleidsmensen is het 
daarnaast van belang dat dit afhankelijk en passief gedrag kan leiden tot meer on-
gezondheid en hogere medische kosten (Rodin & Langer, 1976; zie ook Illich, 
1975 en Achterhuis, 1980). Voor inzicht in de relevante kenmerken en aangrij-
pingspunten voor verbetering van de structuur en cultuur van verzorgingshuizen is 
het van belang de theorieën over institutionalisering en organisatiecultuur in nau-
we samenhang te bestuderen. 
 
INVLOED UITOEFENEN EN PARTICIPATIEVE BESLUITVORMING    
Speelt de BC een rol bij de beleidsvorming en -uitvoering in het verzorgingshuis 
dan is dat een vorm van participatieve besluitvorming (PBV) volgens de om-
schrijving van Veen: "een wijze van besluitvorming, waarbij degenen die betrok-
ken zijn bij de te nemen besluiten, in de gelegenheid gesteld worden het besluit te 
beïnvloeden" (Veen, 1983, p.200). De BC is een verplichte, formele en indirecte 
vorm van PBV, in formele positie te vergelijken met een OR. Analyses van het 
functioneren van ondernemingsraden kunnen dan ook mutatis mutandis inzicht 
geven in de problemen van BC's. Bij Veen staat overigens informele PBV cen-
traal. 
Enerzijds is PBV een moderne management-techniek die kan bijdragen tot een be-
ter functioneren van de organisatie. Volgens de contingentietheorie varen met na-
me organisaties met moeilijk analyseerbare en variabele stimuli het best bij 
spreiding van macht en invloed door de organisatie (zie bijvoorbeeld Perrow, 
1972). Anderzijds is PBV voor minder machtige organisatieleden een blijk van 
erkenning en een mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Daarnaast geeft het hun 
afwisseling in de dagelijkse sleur. Tannenbaum (1968) toont met zijn control 
graph aan dat zowel de verdeling van macht als de totale hoeveelheid macht in een 
organisatie kan variëren. Dat betekent dat meer macht voor een partij in een orga-
nisatie niet automatisch tot minder macht voor andere partijen hoeft te leiden. 
Mulder (1973) wijst erop dat participatieve besluitvorming een beïnvloedings-
relatie schept. Meer communicatie leidt voor beide partijen tot toename van in-
vloed, zij krijgen meer greep op elkaar. Het leidt echter ook tot toename van reeds 
bestaande machtsverschillen, informatieverschillen en positieve en negatieve ge-
voelens. Het vergroot de machtsafstand tussen de machtigste partij en de anderen. 
Veen (1983, p.215-219) noemt een aantal uit theorieën 
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afgeleide voorwaarden voor de effectiviteit van PBV bij werknemers. Die theorie-
en zijn ook relevant voor bewoners: 
a. PBV moet lonend zijn, hiertoe moet de situatie de mogelijkheden bieden. 
b. De doelen moeten exact en hoog gesteld worden, 
c. Over rollen en verwachtingen van partijen moet duidelijkheid bestaan. In 

verzorgingshuizen is ambivalentie en gebrek aan openheid hierover geen 
zeldzaamheid, 

d. De kosten-baten verhoudingen voor de verschillende partijen moeten bij 
PBV billijk verdeeld zijn. 

e. Beïnvloeding moet zoveel mogelijk indirect geschieden en een probleem-
oplossende benadering is beter dan confrontatie. 

f. PBV moet aan een stelsel van gelegitimeerde regels gebonden zijn. Daar-
naast somt Veen praktische voorwaarden op die te maken hebben met taak, 
deskundigheid, houding van betrokkenen en het functioneren als groep. 

Mutatis mutandis destilleren we daaruit de volgende voorwaarden voor het goed 
functioneren van PBV door BC's: 
1. Onderwerpen moeten ruimte bieden voor het nemen van beslissingen, een ze-

kere uitdaging en ambiguïteit behelzen. Voor beleidsbeïnvloeding moet spra-
ke zijn van reële beleidsruimte, marges die als voldoende en relevant 
beschouwd worden door betrokkenen. In verzorgingshuizen laten de alom 
heersende sfeer  van bezuinigingen, uitgekristalliseerde structuren en bestaan-
de gebouwen en personeel niet veel ruimte voor een op beleidsverandering 
gerichte BC. Het steeds weer overvallen met nieuwe maatregelen van de 
overheid leidt bij uitvoerder en gedupeerden snel tot fatalisme. 

2. Verschillende aspecten moeten relevant zijn, waarover deskundigheid te vin-
den is bij verschillende personen die voor PBV bijeenkomen, in ons geval di-
rectie en BC-leden. 

3. Deskundigheid, zowel procedureel als inhoudelijk, is nodig bij alle partijen. 
Als men weet waarover men praat en hoe men tot beslissingen moet komen, 
leidt dit tot zinvolle uitkomsten. Het manipuleren van ondeskundigen tot het 
nemen van voorgekookte besluiten leidt tot een onbillijke verhouding van de 
kosten en baten van de deelnemende partijen en zal motivatie en relaties ver-
slechteren. In de volgende paragraaf zal ik aandacht besteden aan het tekort 
aan procedurele macht van BC's. Ook de inhoudelijke deskundigheid van 
BC's en bewoners wordt vaak niet goed ontplooid. Bewoners weten hoe het 
is, in hun verzorgingshuis te wonen en wat daaraan voor hen de goede en 
slechte kanten zijn. Die kennis zou naast de inbreng van andere deskundigen 
een belangrijke rol kunnen spelen bij het opstellen van beleidsprioriteiten. In 
feite gebeurt dat niet omdat enerzijds de kennis van bewoners niet recht-
streeks beschikbaar is op een wijze die in de beleidscultuur past en anderzijds 
die kennis geen voldoende machtige lobby heeft om het belang ervan overtui-
gend naar voren te brengen. 
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4. De houding van betrokkenen (dus ook van het management!) ten opzichte 
van PBV, de onderwerpen en elkaar mag niet negatief zijn. De besproken on-
derwerpen moeten door alle partijen relevant  geacht worden. 

5. Aangezien PBV bestaande tendensen versterkt en relaties intensiveert, is het 
belangrijk dat tendensen en relaties in aanvang positief zijn. 

6. Voor het effectief functioneren en discussiëren als groep is het nodig, dat de 
conformiteitdruk niet te groot is, dat men ingespeeld is op procedures en dat 
machtsverhoudingen reeds zijn uitgekris- talliseerd. Belangen en opvattingen 
moeten niet teveel uiteenlopen. 

 
In sommige verzorgingshuizen worden deze voorwaarden redelijk vervuld en 
loopt de PBV via de BC bevredigend. Met name over concrete en overzichtelijke 
onderwerpen hebben heel wat BC's met succes bijgedragen in de beleidsvorming. 
In de meeste verzorgingshuizen is een aantal van de voorwaarden niet of gebrek-
kig vervuld; daar kunnen uit de voorwaarden suggesties voor verbetering worden 
afgeleid. 
Ook sancties zijn belangrijk voor het uitoefenen van invloed. Bewoners dragen 
gezamenlijk 1,8 miljard gulden bij aan de 4,2 miljard die hun verzorgingshuizen 
jaarlijks besteden. In feite heeft weliswaar 80% van de bewoners het beheer over 
het verzorgingsgeld gecedeerd aan de sociale dienst, maar zij kunnen dit elke dag 
intrekken. Daarmee beschikken zij theoretisch over een effectief machtsmiddel: 
het staken van betalingen. Welke terugslag dat op de positie van bewoners zou 
hebben is niet te overzien, het zou echter voor de financiering van verzorgings-
huizen zeker problematisch zijn. Vertrekken uit het verzorgingshuis als machts-
middel is voor de meeste bewoners niet weggelegd; wel kunnen zij door negatieve 
publiciteit over het verzorgingshuis potentiële bewoners afschrikken. Daarmee kan 
op den duur het consumentenperspectief bepalend zijn voor het voortbestaan van 
de organisatie. Ook dat zou derhalve een krachtig machtsmiddel kunnen zijn. 
Er zijn echter goede redenen voor BC-leden en andere bewoners om een confron-
tatie met de leiding van hun huis uit de weg te gaan: juist omdat zij er wonen zou 
hun hele bestaan daardoor geraakt worden. Ook kunnen zij niet rekenen op de 
steun van medebewoners die ook de hoge kosten van een confrontatie zien. Mede 
gezien het vrijwel ontbreken van sancties voor de wettelijke positie van BC's geldt 
wat Smit et al. (1982) voor wijkraden constateren de facto ook voor de BC. De ba-
sis van de tegenmacht van bewoners is anders dan die van arbeiders tegenover 
werkgevers: niet sanctiemacht maar legitieme macht (Wrightsman & Deaux, 1981 
p.388). Zij berust op de behoefte aan legitimiteit bij de leiding van het verzor-
gingshuis. Bij de invoering van participatieve besluitvorming in organisaties kun-
nen zich soortgelijke processen voordoen als bij voldoende gesteunde inspraak 
("citizen participation") werden geconstateerd (Rich & Rosenbaum, 1981). 
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1. Er komt een leerproces waarbij individuen leren wat hun rechten en plichten 
en mogelijkheden voor participatie zijn. Daardoor ontstaat een actievere, beter 
geïnformeerde vertegenwoordiging van burgerstandpunten. 

2. Er ontstaat een sfeer waarin de professionals attenter zijn en meer openstaan 
voor lekenideeën. 

3. Beslissingen worden technisch beter, worden ook beter onderbouwd en ge-
rechtvaardigd. 

4. Er worden procedures ontworpen waardoor insprekers tijdig attent zijn op 
komende belangrijke beslissingen die zij daardoor goed voorbereid kunnen 
beïnvloeden. 

5. De bureaucratie stelt zich toleranter op naarmate zij de indruk heeft dat in-
sprekers deskundig zijn. 

6. Hoe complexer de informatie is, die voor adequate inspraak verwerkt moet 
worden, hoe eerder insprekers afhankelijk zijn van de hulp van experts. 

7. Insprekers   blijven   een   minderheid;   naast  inspraak  blijven pleitbezor-
gers en lobbyen nodig. 

 
Dit hoopgevende perspectief is nodig om de vele struikelblokken op de weg naar 
reële invloed voor de BC het hoofd te blijven bieden. 
 
 
1.3.3.3 HET INTERN FUNCTIONEREN VAN BEWONERSCOMMISSIES 
 
Bij de in de inleiding van paragraaf 1.3.2 genoemde onderzoeken naar het functio-
neren van BC's kwamen verschillende interne problemen naar voren. Genoemd 
werden gebrek aan zelfvertrouwen, deskundigheid en aan handelingsvaardigheid 
bij BC's. Daarnaast gaat het er soms in BC's - net als in andere commissies en be-
sturen - niet geëmancipeerd of ondemocratisch aan toe. BC's hebben met bijvoor-
beeld ondernemingsraden, studen-tenfracties aan de universiteiten en burgers die 
inspraak bij gemeentelijk beleid nastreven gemeen dat zij makkelijk gevangen ra-
ken in de vicieuze cirkel: 
− de betrokken groepering heeft geen macht, 
− haar beleidsinbreng wordt minder gewaardeerd en serieus genomen dan die 

van machtigere groepen, 
− de leden raken minder gemotiveerd om een goede inbreng te verzorgen om-

dat er onvoldoende gevolgen aan verbonden worden, 
− de inbreng is niet optimaal en wordt dus nog minder serieus genomen, 
− de groepering oefent geen echte invloed uit en wordt dus nog onbelangrijker 

gevonden, 
− het is voor betrokkenen minder aantrekkelijk, zich met de groepering te iden-

tificeren of zich ervoor in te zetten; andere kanalen bieden meer kans op ont-
plooiing, 

− de groepering kampt met gebrek aan deskundig kader. 
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Het vergroten van de formele macht van de BC zou deze vicieuze cirkel kunnen 
doorbreken. Wetten, voorschriften en reglementen leiden echter pas tot macht als 
ze vaardig gebruikt worden. Er zijn heel wat BC's die geen optimaal gebruik kun-
nen maken van hun formele rechten. Hoe groot de daartoe vereiste vaardigheid is, 
hangt mede af van de in het verzorgingshuis vigerende beleidscultuur. Zoals in de 
inleiding van paragraaf 1.3.2 al werd gesignaleerd kunnen bevoegdheden ook pro-
blematisch zijn (Smit et al., 1982). Een BC met beslissingsbevoegdheden moet 
voldoen aan de regels voor behoorlijk bestuur waaronder het afwegen van de ver-
schillende belangen in de organisatie. Daarmee moet zij afstand nemen van belan-
genbehartiging, formeel haar centrale taak; dat verzwakt de band met de 
achterban. 
Daarnaast kampen BC's met dezelfde organisatieproblemen die ook bij andere 
vrijwilligersorganisaties (waaronder besturen van verzorgingshuizen!) tot gebrek 
aan bestuurskracht kunnen leiden: 
− Voor werkkracht is men afhankelijk van persoonlijke motivatie, er zijn geen 

formele verplichtingen. Dit kan leiden tot onregelmatige beschikbaarheid en 
wisselende taakdiscipline. 

− Motivatie en zelfvertrouwen zijn wisselend. Dit wordt voor BC's versterkt 
waar de legitimiteit discutabel is ten gevolge van de beperkte en wisselende 
relatie met de achterban. 

− Continuïteit van de organisatie lijdt onder plotselinge uitval, met bij ouderen 
als voornaamste reden ziekte of dood. 

− Tekort aan deskundigheid. Mede door gebrek aan continuïteit en middelen 
kan weinig deskundig kader worden gevormd en aangetrokken. 

 
Het functioneren als volwaardig lid van het complexe netwerk van beleids-
voorbereiding in een verzorgingshuis stelt hoge eisen aan de vaardigheden en vita-
liteit van individuen. Niet iedereen kan op elk moment aan die eisen voldoen. 
 
 
1.3.4 Reële mogelijkheden voor bewonerscommissies? 
 
In het algemeen zijn organisaties moeilijk te veranderen: er zijn teveel belangen 
gekoppeld aan stabiliteit en het handhaven van de status quo. Ha-senfeld (1983) 
somt een aantal factoren op die maken dat in human service organisaties extra veel 
weerstand tegen verandering blijkt. Omstandigheden die juist een human service 
organisatie kunnen dwingen toch te veranderen zijn bijvoorbeeld veranderingen 
van het beleid van de overheid, van de financiering en van de kenmerken en be-
hoeften van cliënten. Ook nieuwe technologieën en het verschuiven van opvattin-
gen en normen in de samenleving nopen de organisatie tot veranderingen. 
Alleen een organisatie die in staat is tot innovatie en verandering kan op de lange 
duur adequaat reageren op de behoeften van cliënten. Of een organisatie in staat is 
te veranderen wordt bepaald door de motivatie tot 
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verandering, de kracht van de weerstand daartegen en de beschikbaarheid van 
middelen om de weerstand te overwinnen. 
We kunnen onderscheid maken tussen innovatie, het overnemen van een product, 
dienst of technologie die nieuw is voor de organisatie en verandering, die een wij-
ziging in de verdeling van macht en middelen of in de interne structuur van de or-
ganisatie behelst. Aanpassing is geen verandering, maar een proces gericht op het 
bewaren van het evenwicht in de organisatie. Als aanpassingen niet blijken te vol-
doen kan alsnog motivatie ontstaan voor innovatie of verandering. 
We moeten constateren dat in de meeste verzorgingshuizen formele democratise-
ring in feite niet tot innovatie of verandering in de richting van meer greep op ei-
gen leven voor bewoners, maar tot aanpassingen van de organisatie kan leiden. 
Gezien de beperkte machtspositie en hulpbronnen van de bewoners en de BC is 
een streven naar een serie aanpassingen van de human service organisatie die op 
den duur uitmondt in innovatie en verandering het meest realistisch. Echte pressie 
om te veranderen zal vooralsnog van buiten de organisatie moeten komen. 
Kiest men voor belangenbehartiging, dan lijkt een uitsluitend instrumentele ver-
houding met de leiding het meest op zijn plaats te zijn. De mogelijke kracht van 
bewoners ligt dan niet zozeer op het terrein van bestuurs-beslissingen en ook niet 
in het beïnvloeden daarvan. Die kracht ligt veeleer in het opbouwen van tegen-
macht door onderhandelingen met de beslissers. Om als tegenmacht te kunnen 
blijven werken is een scherp besef nodig van de vele gedaanten die de leiding kan 
aannemen. 
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HOOFDSTUK 2 KWALITEIT VAN BESTAAN (KVB) 
 
 
2.0 INLEIDING 
 
De kwaliteit van het bestaan - ik zal dat begrip voor het gemak verder afkorten tot 
'KvB' - is een centraal begrip in dit proefschrift. Het is een complex begrip. Af-
hankelijk van hun achtergrond en doelstelling en van de context komen mensen tot 
verschillende invullingen van het begrip KvB. Enkele voorbeelden illustreren dat. 
 
Van een mens die sterft nadat zijn levenswerk met succes voltooid is zal men eer-
der opmerken dat zij 'een goed leven' heeft gehad dan van iemand wier levenswerk 
onaf of mislukt is - ongeacht de inspanningen, ontberingen en offers die dat le-
venswerk gevergd heeft. Anderzijds is het 'beter', in het harnas te sterven terwijl er 
nog hoop is op succes dan de hoop op te geven en als mislukkeling te overlijden. 
Herodotus waarschuwde al 'Prijs niemand gelukkig voor hij gestorven is'. Blijk-
baar kan het toevallige moment van overlijden erg belangrijk zijn voor de totale 
evaluatie van een mensenleven. Er is een voortdurende herwaardering, waarbij elk 
moment zijn waarde en betekenis ontleent aan de context, het verdere leven. 
 
Men kan gelukkig zijn ten koste van anderen. In geval van sadisme en uitbuiting 
veroordeelt onze maatschappij dat. In geval van concurrentie bij de verdeling van 
schaarse goederen is het wel geaccepteerd, succes daarin wordt maatschappelijk 
zeer gewaardeerd. Daarentegen noemt de Poolse filosoof Tatarkiewicz onbaat-
zuchtige toewijding aan hogere doelstellingen voorwaarde voor het ware geluk 
(Tatarkiewicz, 1976). Dit strookt met de populaire opvatting dat geluk alleen een 
neveneffect kan zijn, zodat elk streven naar geluk gedoemd is te mislukken (Die-
ner, 1984). 
 
Een non die in de sloppenwijken van Calcutta stervenden verzorgt is ethisch goed, 
omdat zij heilig leeft en zich voor machtelozen verdienstelijk maakt. Men kan ook 
beweren dat zij maatschappelijk al dan niet waardevol is, naar gelang men haar 
werk belangrijk vindt en haar aan anderen ten voorbeeld wil stellen. In existentieel 
opzicht kan men haar bestaan uiterst  menswaardig achten: wat is menselijker dan 
stervenden helpen? Maar is het tegelijkertijd niet mensonwaardig dat zij voor dit 
vuile, zware en onaangename werk niet beter beloond wordt? Mogelijk is zij onte-
vreden, omdat de materiële omstandigheden slecht zijn en zij met veel ellende ge-
confronteerd wordt. Niettemin kan zij gelukkig zijn, overwegend positieve 
gevoelens hebben over haar bestaan, omdat het zinvol en bevredigend is. 
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Het voorgaande kan duidelijk maken dat verschillende visies bestaan op 'de' kwali-
teit van bestaan. De keuze voor een bepaalde invulling is niet waardevrij of vrij-
blijvend. Hoge kwaliteit (ook wel kortweg: kwaliteit) is per definitie iets wat 
bevorderd of nagestreefd moet worden. Er zijn vele politieke groeperingen die elk 
op grond van hun specifieke invulling van KvB het goede voor de mens nastreven. 
De maatregelen die vanuit de verschillende groeperingen worden aangedragen om 
kwaliteit tot stand te brengen of te verbeteren staan vaak diametraal tegenover el-
kaar. De politieke praktijk levert daarvan voorbeelden te over. 
 
Het DOEL van dit hoofdstuk is niet het bieden van een volledig overzicht van fei-
ten en meningen over kwaliteit van bestaan maar het verschaffen van informatie 
die voor dit onderzoek relevant is en helpt dit onderzoek te plaatsen en te evalue-
ren. 
2.1 WAT IS KWALITEIT VAN HET BESTAAN? biedt een theoretische oriënta-
tie op KvB. 2.1.1 schetst verschillende elementen waarmee theorieën over KvB te 
beschrijven zijn. In 2.1.2 deel ik theorieën in op grond van degene die KvB vast-
stelt, elk mens voor zich of een buitenstaander.  
In 2.2 WAT STELT MEN CENTRAAL IN DE RELATIE TUSSEN SUBJECT, 
CONTEXT EN KWALITEIT VAN HET BESTAAN? beschrijf ik hoe welbevin-
den samenhangt met eigenschappen van het subject, met levensomstandigheden en 
met de wisselwerking tussen beide. Daartoe worden onderzoeksresultaten en ver-
schillende soorten theorieën geschetst.  
In 2.3 METINGEN VAN WELBEVINDEN worden de methodologische uitgangs-
punten van dit onderzoek verhelderd. In 2.3.1 geef ik enkele meetproblemen bij 
onderzoek van welbevinden aan. In 2.3.2 ga ik in op een belangrijke bron van 
meetproblemen, het proces van oordeelsvorming bij het subject. In 2.3.3 betoog ik 
dat een operationalisering en de kwaliteit van een meting moeten zijn afgestemd 
op het beoogde gebruik van de meetresultaten. 
In 2.4 KWALITEIT VAN HET BESTAAN IN DIT ONDERZOEK ten slotte 
werk ik de keuzes in dit onderzoek nader uit en licht ze toe, hetgeen uitmondt in 
een schets van de gekozen procedure. 
 
 
2.1 WAT IS KWALITEIT VAN HET BESTAAN? 
 
Voor een theoretische oriëntatie op KvB is het nodig, een ordening aan te brengen 
in de talrijke en uiteenlopende theorieën over KvB. Dat doe ik hier door een aantal 
elementen te kiezen waarmee theorieën over KvB te beschrijven zijn. In deze pa-
ragraaf besteed ik eerst aandacht aan normen en behoeften: opvattingen daarover 
spelen een centrale rol bij de theorievorming over KvB. Daarna zal ik aangeven 
hoe het subject, het tijdsper- 

 38 



spectief en de inhoud van KvB kunnen variëren. Andere belangrijke elementen 
voor een beschrijving zijn: 
− Wie stelt KvB vast - betrokkene zelf of een buitenstaander? 
− Welk belang kent de theorie toe aan respectievelijk bestaansvoorwaarden, ei-

genschappen van de betrokkene en de wisselwerking tussen beide?  
Deze elementen worden respectievelijk in 2.1.2 en in 2.2 onder de loep genomen. 
 
 
2.1.1 Verschillende elementen in theorieën over kwaliteit van bestaan 
 
NORMEN EN BEHOEFTEN 
 
Zowel subjectieve als externe oordelen berusten altijd op een confrontatie van de 
waargenomen werkelijkheid met een of meer normen. Zo leggen we ook normen 
aan bij het bepalen van KvB. Dat maakt het wenselijk stil te staan bij het karakter 
van normen. Normen voor KvB zijn gebaseerd op opvattingen over wat een mens 
nodig heeft om 'echt' gelukkig of niet ongelukkig te zijn. Die variëren van objec-
tief gefundeerde systematische richtlijnen voor iedereen tot de uiterst subjectieve 
maatstaf waarmee een uniek individu vaststelt 'is mijn eigen leven de moeite 
waard?'       
In de litteratuur vinden we een onderscheid tussen BEHOEFTEN, die objectief 
door buitenstaanders zouden zijn vast te stellen ook al is het subject zich daarvan 
niet bewust en VERLANGENS, subjectieve, bewuste en affectieve opvattingen 
die mensen zelf hebben over wat goed voor hen is (Locke, 1969). Behoeften en 
verlangens kunnen onderling strijdige conclusies opleveren voor een subject. Ver-
langens laten zich niet sturen  door informatie of wijsheid. Iemand die voor zijn 
gezondheid behoefte heeft aan een calorie-arm dieet kan hevig verlangen naar een 
lekker stuk chocola. Het gedrag van mensen zou vooral geleid worden door hun 
verlangens; deze worden echter steeds aangepast aan de mogelijkheden die in zicht 
zijn, zodat zij in feite onverzadigbaar zijn. Het vervullen van verlangens leidt dan 
ook vaak niet tot een hogere KvB maar tot andere verlangens. Verlangens spelen 
in de wetenschappelijke discussie over de normering van KvB een ondergeschikte 
rol. Ze zijn immers - zelfs in een persoon - meestal niet samenhangend en zelden 
volledig expliciet. Bovendien zijn verlangens van verschillende subjecten zeer uit-
eenlopend en kunnen verlangens in feite strijdig zijn met objectieve behoeften. 
Behoeften en verlangens zijn gekoppeld aan biologische, psychische en maat-
schappelijke kenmerken van individuen. Voorbeelden zijn voedsel en medicijnen - 
die moeten passen bij lichamelijke, maar ook bij psychische en sociale kenmerken; 
informatie, uitdaging en sociale contacten in overeenstemming met psychische be-
hoeften en sociale opvattingen; kinder- 
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opvang - die is van belang voor het maatschappelijk functioneren van ouders van 
jonge kinderen maar ook voor het lichamelijk en psychisch functioneren van ou-
ders en kinderen. 
 
Om tot een oordeel te komen, leggen we normen aan. We kunnen normen op ver-
schillende manieren hanteren (zie Rescher, 1969), namelijk als maximum, als mi-
nimum of als regel. Een norm als maximum is een ideaal dat men kan benaderen, 
bijvoorbeeld heilig worden, succes hebben, zich volledig ontplooien (zie bijvoor-
beeld Tatarkiewicz, 1976 en Maslow, 1954). Een norm als minimum geeft aan wat 
nog juist acceptabel is. De universele verklaring van de rechten van de mens is een 
poging dat vast te leggen. Sociale wetgeving is erop gericht een minimum-norm te 
handhaven door te voorkomen dat mensen in onacceptabele omstandigheden gera-
ken. Operationalisering van die minimum-norm zien we bijvoorbeeld bij de poli-
tieke discussie en compromissen over de hoogte van uitkeringen. Een norm als 
regel is een inschatting van wat gemiddeld - of, het woord zegt het al, 'normaal' - is 
of hoort te zijn in de gegeven omstandigheden. 
 
Deze soorten normen kunnen op de verschillende aspecten van het leven worden 
toegepast. Ze leveren echter nog geen oordeel op dat voor alle omstandigheden en 
individuen geldig is. De norm die men hanteert om uit te maken welk niveau wen-
selijk of acceptabel is, wordt mede door omstandigheden bepaald. Elke theoretisch 
vastgestelde behoefte kan op verschillende niveaus bevredigd worden. Bij een 
hongersnood zal men vooral de norm nastreven, elk individu voedsel met vol-
doende calorieën te kunnen verschaffen. In onze rijke samenleving stellen we aan 
de voeding bovendien eisen aangaande vitaminen, mineralen, eiwitten etcetera. 
Daarnaast kunnen behoeften voor individuen heel verschillend concreet worden 
(de een kan voor zijn maatschappelijk functioneren een rolstoel nodig hebben, de 
ander een theeservies of een bril of tennisschoenen). Dit is niet alleen een gevolg 
van verschillen tussen individuen, maar ook van differentiatie in maatschappelijke 
rollen. Onze westerse samenleving kenmerkt zich niet alleen door rijkdom, maar 
ook door steeds meer differentiatie. Plausibel is, dat in samenhang daarmee de 
concrete behoeften van mensen steeds meer differentiëren. 
 
In de jaren zeventig ontstond in het kader van de uitbouw van de verzorgingsstaat 
een hausse aan behoeften-onderzoeken, (zie bijvoorbeeld Bokma en Doerbecker, 
1977). Nu de inperking van de verzorgingsstaat voorop staat worden behoeften 
steeds meer vastgesteld en beantwoord via het marktmechanisme. De consequentie 
daarvan is dat mensen met weinig geld zich maar weinig behoeften kunnen 
permitteren. Dat strookt niet met het objectieve karakter van behoeften. Voor 
degenen die dat in strijd achten met hun opvattingen over menswaardigheid is dat 
moreel niet acceptabel. 

 40 



Expliciete of impliciete opvattingen over behoeften liggen ten grondslag aan ex-
terne beoordelingen van KvB. In paragraaf 2.1.2 gaan we in dat verband verder in 
op de rol van behoeften bij KvB. 
 
 
HET SUBJECT, HET TIJDSPERSPECTIEF EN DE INHOUD VAN 
KWALITEIT VAN HET BESTAAN 
 
Willen we helder communiceren over de KvB, dan moeten we over nog enkele 
elementen duidelijk zijn. 
 
Ten eerste: over de kwaliteit van WIENS BESTAAN gaat het, wie is het subject? 
Betreft het KvB van een individu of van een groep mensen, bijvoorbeeld een cate-
gorie of een collectief? Bij uitspraken over de KvB in een groep zal de KvB van 
de individuele leden van de groep een belangrijke rol moeten spelen. Met welke 
leden van de groep houdt men rekening: alleen met gezonden of permanent aan-
wezigen of gezinshoofden of met mensen van een bepaalde leeftijd, sekse of 
huidskleur? Het is van belang zich te realiseren dat KvB niet louter individueel 
hoeft te zijn. Ook een samenleving of collectief, zoals de gezamenlijke, bewoners 
van een wijk of verzorgingshuis, kan men als 'goed' beoordelen volgens relevant 
geachte normen. Bijvoorbeeld ecologisch zorgvuldig of democratisch en recht-
vaardig, al zal men daar in een christelijk verzorgingshuis iets anders onder ver-
staan dan in een socialistische omgeving. Onderlinge relaties en het omgaan met 
strijdige belangen zijn daarbij aan de orde. 
 
Een voorbeeld van een norm voor het collectieve goed in een samenleving is het 
door economen gebruikte 'maatschappelijk nut'. In welvaartstheorieën, gericht op 
het optimaliseren van maatschappelijk nut, hebben economen voor dat maatschap-
pelijk nut uiteenlopende maatstaven gebruikt. De militaristen bijvoorbeeld 
(J.Bentham 'The greatest good for the greatest number') kiezen voor het gemiddel-
de of de modus. Penen Tinbergen (1977) nemen het minimum of de verdeling van 
welvaart en verschillen tussen individuen als basis. De Amerikaanse filosoof 
Rawls (1971) introduceert als kriterium een verdelingsmodel over maatschappelij-
ke rollen. Over die verdeling moet consensus bereikt worden voordat bekend is, 
wie welke rollen bekleedt. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat ook achter concrete 
normen en harde cijfers voor een aspect van collectieve KvB waar-deoordelen en 
politieke keuzen schuilgaan. 
 
Ten tweede: met welk TIJDSPERSPECTIEF beschouwt men KvB? Betreft het de 
evaluatie van een moment, van een periode of van een heel mensenleven? In wel-
ke mate betrekt men terugblik of toekomstverwachting in de beoordeling van 
KvB? We zagen al dat de waardering op verschillende momenten anders uit kan 
vallen. Wie er steeds weer voor kiest zijn tijd plezierig te besteden kan op den 
duur ongelukkig zijn omdat hij waarde- 
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volle zaken niet tot stand heeft gebracht. Als ik hier spreek over de KvB gaat het 
me niet om vluchtige momenten van geluk, zelfs niet als die het gehalte hebben 
van een piekervaring in de zin van Maslow (Wilson, 1974). Het gaat me om het 
geheel van ervaringen in een periode. 
 
Ten derde: welke INHOUD geeft men aan KvB? Onderscheidt men KvB gekop-
peld aan een of meer welomschreven rollen of levensterreinen van betrokkenen als 
wonen, werken, recreatie, sociale relaties, medische voorzieningen? Zo ja hoe se-
lecteert men die, hoe bakent men ze af en hoe worden die GECOMBINEERD tot 
een totaaloordeel? 
 
In paragraaf 2.4 KWALITEIT VAN HET BESTAAN IN DIT ONDERZOEK is 
de invulling die in dit onderzoek gekozen werd beschreven. 
 
 
2.1.2 Wie stelt kwaliteit van bestaan vast? 
 
Er is een verschil tussen tevreden en gelukkig enerzijds en maatschappelijk waar-
devol, ethisch goed, welvarend en menswaardig anderzijds. Verschillend is, WIE 
de norm kiest en vaststelt of het bestaan van het betrokken individu of de betrok-
ken groep goed is. Buitenstaanders kunnen van oordeel zijn dat iemand een goed 
leven heeft terwijl betrokkene zelf zijn leven niet  de moeite waard vindt. Voor de 
mate waarin iemand tevreden of gelukkig is, is de SUBJECTIEVE ervaring door 
betrokkene van zijn eigen bestaan de maatstaf (Diener, 1984; McKennell, 1978; 
Ormel, 1984). Of iemands  bestaan maatschappelijk waardevol, ethisch goed, wel-
varend of mens-waardig is, laten we bij voorkeur niet door betrokkene zelf vast-
stellen. Dat kan beter EXTERN, door min of meer objectieve buitenstaanders, 
worden vastgesteld (Locke, 1969; McCall, 1975). Elk van deze begrippen is nor-
matief en de invulling ervan is cultureel bepaald. MENSWAARDIGHEID neemt 
daarbij een aparte plaats in. Ook daarop zal ik nader ingaan. 
 
 
SUBJECTIEVE ERVARING VAN KVB 
 
Individuen kunnen hun eigen leven beoordelen en zullen hun eigen maatstaven 
gebruiken om te concluderen in hoeverre hun bestaan goed is. Het oordeel van 
mensen over hun eigen bestaan noemt men geluk, welbevinden, tevredenheid, sub-
jectief welzijn etcetera. De manier waarop een individu   dat doet komt in veel 
psychologische onderzoeken en theorieën aan de orde. 
 
Diener (1984) noemt als kenmerken van 'subjective well-being' dat het berust op 
de ervaring van het individu, dat het positieve elementen bevat (niet alleen het 
ontbreken van negatieve factoren) en dat het een totaaloordeel over alle aspecten 
van het leven van betrokkene behelst. Bij metingen van welbevinden blijkt steeds 
weer dat welbevinden een MEERDIMEN- 
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SIONALE structuur heeft (Diener, 1984; Knapp, 1976). Bradburn vond dat geluk 
is opgebouwd uit positieve gevoelens (well-being), die vooral samenhangen met 
levensomstandigheden en het ontbreken van negatieve gevoelens (ill-being), die 
vooral samenhangen met geestelijke gezondheid; deze zijn verschillend gestructu-
reerd. Relevant zijn zowel de frequentie als de intensiteit van de gevoelens (May-
ring, 1987). Qua structuur zijn ze wellicht te vergelijken met de 'motivators' en 
'satisfiers' die Herzberg c.s vonden bij hun onderzoek naar kwaliteit van werk. Sa-
tisfiers of hygiëne factoren zijn bijvoorbeeld werkomstandigheden, betaling, lei-
derschap. Als zij onvoldoende zijn ontstaat onvrede, maar als een bepaald niveau 
bereikt is worden ze onbelangrijk. Motivators zijn werk-intrinsieke factoren, zoals 
erkenning, verantwoordelijkheid. Als het daarmee slecht gesteld is wordt er geen 
aandacht aan besteed, maar naarmate ze toenemen neemt tevredenheid met het 
werk toe. Hoewel de empirie deze theorie niet ondubbelzinnig ondersteunt, geniet 
hij veel waardering vanwege zijn bruikbaarheid (Veen, 1983 p.49 e.v.). Opvallend 
is, dat deze tweedelingen met halve schalen (respectievelijk omhoog en omlaag 
lopend vanaf het nulpunt) inhoudelijk elkaars tegengestelde zijn. Verschillende 
onderzoekers signaleerden dat een subjectief oordeel over KvB naast de balans 
van positieve en negatieve gevoelens ook 'satisfactie' betreft die meer cognitief en 
op langere termijn gericht is. In de litteratuur wordt tevredenheid beschouwd als 
een resultaat van cognitief evalueren van de eigen situatie (McKennell, 1978; Die-
ner, 1984; Knapp, 1976). Mayring (1987) onderscheidt, naast positieve en nega-
tieve gevoelens en tevredenheid, geluk ('happiness'), een op de lange termijn 
gerichte gevoelstoestand, als vierde dimensie van welbevinden. Neugarten et al. 
(1961) vonden vijf componenten die meespelen als subjecten over de kwaliteit van 
hun bestaan oordelen: hun levenslust, hun vastberadenheid, het overeenstemmen 
van nagestreefde en bereikte doelen, hun zelfwaardering en hun stemming. Elk 
van deze componenten kan gekleurd worden door aangeboren of aangeleerde ei-
genschappen en door de omstandigheden waarin het subject verkeert. Met het vor-
deren van de leeftijd kunnen deze componenten in een andere verhouding gaan  
meespelen. 
 
In dit onderzoek gebruik ik de term WELBEVINDEN voor het subjectieve oordeel 
over het eigen bestaan; dit behelst een combinatie van tevredenheid  - resultaat van 
cognitief afwegen - en geluk - resultante van positieve en negatieve gevoelens - en 
de overtuiging dat de positieve gevoelens blijvend zijn. 
 
Voor het meten van KvB kunnen wij in een rijke maatschappij niet om het subjec-
tief oordeel van betrokkenen heen (Jonkers, 1984). De differentiatie  en de sterke 
individualisering die in onze samenleving tot grotere verschillen in behoeften en 
verlangens van individuen leiden versterken dit belang.  Onze doelgroep, bewo-
ners van verzorgingshuizen, moge maatschappelijk relatief weinig gedifferentieer-
de rollen vervullen, in persoonlijk opzicht 
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mag zij gezien hun lange levensduur als zeer gedifferentieerd beschouwd worden. 
 
EXTERNE BEOORDELING VAN KVB 
 
Buitenstaanders kunnen beoordelen hoe goed het leven van een ander is. Daarbij 
worden verschillende begrippen gehanteerd. 
 
Welke maatstaven legt de samenleving aan om iemand WAARDEVOL te achten 
en wat wordt dan precies beoordeeld? Reden voor waardering wordt vaak eerder 
gevonden in de maatschappelijke rollen die iemand bekleedt dan in zijn feitelijk 
gedrag of ervaren. De jaarlijkse lintjesregen is daarvan de beste illustratie. 
 
Ethisch GOED zijn behelst een extern moreel oordeel. Dat kan nogal verschillend 
uitvallen naar gelang de morele normen die men aanhangt. 
 
WELVAART wordt wel gelijkgesteld met KvB. Materiële welvaart is echter niet 
zonder meer doorslaggevend voor KvB. Zie bijvoorbeeld de anti-apartheid bewe-
ging die pleit voor boycot van Zuid-Afrika om het einde van apartheid te bespoe-
digen en daarmee een obstakel voor de KvB van zwarten uit de weg te ruimen. De 
materiële nadelen daarvan, ook voor de zwarten, neemt men op de koop toe. Dich-
ter bij huis geven veel vrouwen voor haarzelf en haar kinderen de voorkeur aan 
echtscheiding en leven op  het bestaansminimum boven voortzetting van hun hu-
welijk en leven in materieel gunstiger omstandigheden. 
 
Een MENSWAARDIG leven is een leven in overeenstemming met de waarde die 
men aan mens-zijn toekent (Van Dale, 1976). Daarover bestaan in verschillende 
samenlevingen maar ook binnen een samenleving verschil-lende meningen. Onze 
maatschappelijke norm voor menswaardigheid staat steeds weer in het openbaar 
ter discussie als politieke beslissingen over uitkeringen en dergelijke omstreden 
worden. De uitkomst wordt bepaald op grond van wat maatschappelijk gangbaar is 
en in politieke compromissen haalbaar. Zo komen we bijvoorbeeld tot de norme-
ring van minimuminkomens en het pakket verstrekkingen van ziekenfondsen. Niet 
alleen materiële, ook morele waardigheid is maatschappelijk en cultureel genor-
meerd. Was vroeger een duel voor heren een eervolle reactie op een belediging, nu 
vinden we dat overdreven. Gezichtsverlies kan in Japan nog steeds tot harakiri (ri-
tuele zelfmoord) leiden, elders kunnen mensen er wel mee leven. 
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OBJECTIEVE VASTSTELLING: MENSWAARDIGHEID EN BEHOEFTEN 
 
In dit onderzoek kies ik voor menswaardigheid als maatstaf voor een extern oor-
deel over KvB. Menswaardigheid is zo normatief dat het zich alleen  leent voor 
gebruik in een wetenschappelijke context voor zover over de inhoud daarvan een 
globale consensus bestaat. Door de steeds weer herhaalde openbare discussie bij 
politieke besluitvorming over verdelingsvraagstukken zijn de opvattingen hierover 
in onze samenleving niet al  te heterogeen. Daarom kunnen we naast het subjectie-
ve welbevinden ook de meer objectieve maatschappelijke norm voor menswaar-
digheid in de beschouwingen betrekken. 
 
Er zijn verschillende pogingen ondernomen, tot een objectieve invulling van 
menswaardigheid te komen door de universele behoeften - van mensen in alle cul-
turen - vast te stellen. De bekendste daarvan is de behoeftenhiër-archie van de 
Amerikaanse psycholoog Maslow (1954). Volgens hem moeten eerst de biologi-
sche basisbehoeften vervuld worden en daarna respectievelijk veiligheid, sociale 
behoeften en zelfrespect voordat zelfontplooiing, de hoogste behoefte, aan vervul-
ling toe is. Deze behoeftenhiërar-chie spreekt velen aan, wellicht omdat zij lijkt op 
de ontwikkelingsstadia van zuigelingen tot adolescenten. Er is echter weinig empi-
rische ondersteuning voor gevonden (Zie bijvoorbeeld Veen, 1983). Diener (1984) 
vermeldt nog enkele theorieën over universele behoeften, namelijk die van Reich 
en Zautra, die stellen dat zelf iets gedaan krijgen of doeltreffendheid (personal 
causation or effectiveness) overal een bron van geluk is; die van Csikszentmihalyi 
en Figurski, die vrijwilligheid (voluntariness) noemen; die van Campbell, die soci-
ale ondersteuning vond; een optimaal niveau van activatie (arousal), confrontatie 
met het onbekende (novelty) en tot slot vervulling van het levensplan. Deze theo-
rieën leveren nog geen concreet pakket regels om KvB in de zin van menswaar-
digheid in de praktijk te evalueren of te verbeteren. 
 
In de praktijk is 'objectief bepalen wat de behoeften van mensen zijn (in de zin van 
Locke), wat goed is voor een ander of zelfs voor iedereen, het werk van deskundi-
gen op allerlei terrein. Medici, psychologen en diëtisten stellen ook in verzor-
gingshuizen normen en kwaliteitseisen aan wat goed is voor de gemiddelde of 
modale bewoner. De door deskundigen vastgestelde behoeften kunnen met elkaar 
op gespannen voet staan, bijvoorbeeld privacy en vrijheid tegenover zorgzaam 
toezicht en geborgenheid. Deskundigen kunnen van mening veranderen op grond 
van ontwikkelingen in hun vakgebied. Zij moeten dan de met veel gezag vastge-
stelde behoeften weer herzien. Diëtisten decreteerden vroeger voor het samenstel-
len van een   goede maaltijd een schijf van vijf soorten ingrediënten en nu een heel 
an-dere schijf van vier. Hartspecialisten veranderden van mening over alcoholge-
bruik. Daarnaast kunnen normen veranderen door het erkennen van nieuwe des-
kundigheden, op het gebied van straling, allergieën en ecologie 
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bijvoorbeeld, of door veranderingen in wat maatschappelijk gangbaar en aan-
vaardbaar is. 
 
Beleidmakers stellen met behulp van die deskundigen eisen aan de objectief te re-
gistreren bestaansvoorwaarden die zijn afgestemd op de 'normale' mens of cliënt. 
Een combinatie van de eisen op de verschillende relevante  terreinen levert dan het 
normenpakket op waaraan een menswaardige leefomgeving, bijvoorbeeld een ver-
zorgingshuis, moet voldoen. Een theoretische basis die duidelijk maakt hoe die ei-
sen gecombineerd en gewogen moeten worden ontbreekt, zulke beslissingen zijn 
hooguit empirisch gefundeerd. Dit geldt ook voor de KvB-theorie die hierbij past, 
de sociale indicatoren benadering. Beleidmakers realiseren zich soms onvoldoende 
dat niet iedereen de afweging en prioriteiten van deskundigen deelt en dat mensen 
onderling erg verschillen. In verzorgingshuizen wordt van negentigjarigen gevergd 
dat zij hun levensstijl veranderen omdat deskundigen menen dat die ongezond is. 
 
Behoeften en daaruit afgeleide normen voor menswaardigheid zijn dus, als het op 
de concrete invulling aankomt, niet zo objectief als het lijkt. Het werkelijke onder-
scheid tussen 'objectieve' behoefte en 'subjectief verlangen is niet zo scherp als het 
theoretische. De vraag, welke voorwaarden objectief noodzakelijk en voldoende 
zijn voor een menswaardig leven van een individu kan niet afdoende beantwoord 
worden. Elke maatstaf berust op een keuze van relevante behoeften en normen - 
met voorbijgaan aan andere aspecten van KvB - en een combinatie van die normen 
op grond van het afwegen van soorten belangen. Het aldus vaststellen van een 
globale maatstaf voor het beoordelen of bevorderen van de kwaliteit of menswaar-
digheid van eigen of andermans bestaan blijft een subjectieve  zaak. Bovendien 
geven objectief te registreren bestaansvoorwaarden nog geen informatie over de 
wederwaardigheden van individuen. 
 
Zeker waar sprake is van het vormgeven aan menswaardigheid in het licht van 
controversiële of onderling strijdige behoeften van een individu zou de afweging 
van de betrokkene een grote rol moeten spelen. In verzorgingshuizen bijvoorbeeld 
is het belangrijk, naast de deskundigheden van professionals ook de inbreng van 
de meest betrokkenen, de bewoners, naar waarde te schatten. Zij kennen de totaal-
beleving van wonen in verzorgingshuizen, maar ook hun eigen verlangens en prio-
riteiten. Daarnaast maakt differentiatie dat voor elk uniek individu een andere 
afweging en prioriteiten gelden. Het eenvoudigst is het dan ook, als ieder zelf kan 
aangeven, wat voor haar of hem van belang is. De legitimiteit van de concrete be-
hoeften en verlangens van het individu kan men toetsen aan maatschappelijke 
normen. 
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Dat er naast praktische ook andere redenen zijn waarom mensen zelf   moeten 
kunnen uitmaken wat zij nodig hebben, zal verderop in dit hoofdstuk aan de orde 
komen. 
 
 
2.2 WAT STELT MEN CENTRAAL IN DE RELATIE TUSSEN 
SUBJECT, CONTEXT EN KWALITEIT VAN BESTAAN? 
 
Zowel bij een subjectieve als bij een externe beoordeling van KvB kan men vooral 
naar eigenschappen van de betrokkene kijken of vooral naar de bestaansvoorwaar-
den of vooral naar de wisselwerking daartussen. In feite acht ik de wisselwerking 
tussen betrokkene en zijn context doorslaggevend voor diens welbevinden; wis-
selwerking is dan ook mijn centrale invalshoek. 
 
In deze paragraaf wil ik vanuit deze drie invalshoeken nagaan, welke aspecten be-
langrijk zijn voor welbevinden, de evaluatie van het bestaan door betrokkene. 
Daartoe geef ik voor elk van de drie invalshoeken na een inleiding, een schets van 
de verschillende theorieën over de oorzaken van welbevinden. Bij de invalshoeken 
"eigenschappen van betrokkenen" en "bestaansvoorwaarden" besteed ik daarna 
aandacht aan de eigenschappen en context van onze onderzoekssubjecten: bewo-
ners van verzorgingshuizen. Daarbij betrek ik ook de voor de invalshoek relevante 
resultaten van metingen van welbevinden. De meetresultaten kunnen in verschil-
lende theorieën op verschillende wijze geïnterpreteerd worden. 
 
 
2.2.1 Wisselwerking als uitgangsvisie 
 
Eigenlijk is het een kunstgreep, een individu, zijn context en de wisselwerking of 
interactie van het individu met zijn context van elkaar te onderscheiden: een indi-
vidu is alleen kenbaar aan zijn interactie met zijn context (Bandura, 1977; Berger 
en Luckmann, 1966). Je kunt over het individu niets beweren zonder daarin expli-
ciet of impliciet interactie en context te betrekken en omgekeerd. Het begrip inter-
actie helpt de dynamiek van de relatie tussen subject en context goed voor ogen te 
houden. We gaan ervan uit dat het bestaan van individuen vorm krijgt in een wis-
selwerking tussen subject en omgeving. De visie van de mens als speelbal of pro-
dukt van zijn omstandigheden zoals die door behavioristen (bijvoorbeeld Skinner) 
werd beschreven is niet meer gangbaar. Individuen en omgeving ontwikkelen  zich 
aan en door elkaar. Het zou te ver voeren, deze processen te beschrijven. We vol-
staan met aanduidingen. 
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Er is allerlei gedrag van individuen dat hun omgeving beïnvloedt. Zij ontwerpen, 
bouwen, kiezen, veranderen, onderhouden of verbruiken talloze grote en kleine 
aspecten van hun context. Hoe een individu dat doet is onder andere een kwestie 
van vaardigheid en compatibiliteit met de context. 
 
Een individu dat niet is staat is om aspecten van zijn omgeving te verande-ren 
heeft geen vrijheid. Gewoonte, eigen onvermogen of de dwingende kracht van de 
omgeving domineren dan het individu. Men kan zelf voor  deze situatie kiezen, 
haar accepteren en zelfs positief waarderen. Elster (1977) werkt dat uit in het arti-
kel "Ulysses and the sirens: a theory of im-perfect rationality". Mensen kunnen al-
leen kiezen als zij een structuur waarnemen. Ziet men die niet - bijvoorbeeld 
omdat men na een verhuizing gedesoriënteerd is - dan is men machteloos en on-
vrij. 
 
Er is invloed van de omgeving op een individu: in fysiek, psychisch, so- ciaal, cul-
tureel en economisch opzicht biedt de omgeving mogelijkheden, stimulansen en 
aangrijpingspunten waarmee het individu min of meer uit de voeten kan. Die in-
vloed is niet eenzijdig. Tenslotte is ook de samenleving geen objectief gegeven, 
maar wordt die in sociale interacties geconstrueerd (Berger en Luckmann, 1966). 
Een leefmilieu dwingt individuen tot min of meer aanpassing, stelt eisen en beïn-
vloedt daarmee het probleemoplossend vermogen, het incasseringsvermogen en de 
weerbaarheid van betrokkenen. Aan individuen moeten niet teveel maar ook niet 
te weinig eisen gesteld worden. Een bekend voorbeeld van een omgeving met te 
weinig eisen zijn de Zuidzee-eilanden met een paradijselijke natuur, waarin over-
leven relatief makkelijk was. De culturen van de oorspronkelijke eilandbewoners 
bleken bij contact met de westerse cultuur niet vitaal en weinig weerbaar; de be-
woners leden onder het ineenstorten van hun cultuur en de daaruit resulterende 
anomie en stierven uit. 
 
Voor het streven naar verbetering zijn de mogelijkheden om de interactie tussen 
subject en omgeving te beïnvloeden van belang. 
 
 
2.2.1.1 THEORIEËN WAARIN WISSELWERKING CENTRAAL STAAT 
 
Dieners beschrijving van theorieën over de oorzaken van welbevinden is   een be-
langrijke bron voor dit gedeelte en voor 2.2.2 en 2.2.3 (Diener, 1984). Ik gebruik 
echter ook andere bronnen en kies een andere indeling. 
 
Bij het zoeken naar oorzaken van welbevinden wordt de interactie tussen individu 
en context, het feitelijk fysiek, psychisch of sociaal functioneren van het individu, 
op verschillende manieren centraal gesteld. Voorbeelden zijn zelfontplooiing bij 
Maslow (1954) en de definitie van gezondheid die de World Health Organisation 
hanteert: "gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maat-
schappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebreken". 
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Van de door Diener (1984) beschreven theorieën over de oorzaken van welbevin-
den vermelden we hier: 
 
TOP-DOWN (Tatarkiewicz, 1976; Andrews en Withey) en BOTTOM-UP-
modellen (Chekola; Stones en Kozma, 1986). Die postuleren respectievelijk dat de 
neiging om gelukkig te zijn de interactie van een individu met de wereld beïn-
vloedt en dat veel gelukkige momenten samen een gelukkig leven maken. Met an-
dere woorden gelukkig zijn als oorzaak of als gevolg van goede gebeurtenissen. 
Het top-downmodel lijkt sterk op de in 2.2.2 genoemde associatie- theorieën. 
 
DOEL-theorieën (Michalos; Maslow, 1954): zij gaan ervan uit dat geluk wordt be-
reikt als een bepaalde toestand, zoals een doel of behoefte, behaald wordt. Op 
grond van een dergelijk - veelal impliciet - model onderzoekt  men bijvoorbeeld of 
voldoende hulpmiddelen voor het bereiken van behoeften en verlangens beschik-
baar zijn en hoe dit samenhangt met welbevinden. Welbevinden is echter meer dan 
een optelsom van bevredigde verlangens en behoeften. Ook besteden deze theorie-
en te weinig aandacht aan de manier waarop een doel bereikt wordt, bijvoorbeeld 
in harmonische samenwerking of juist over lijken gaande. 
 
 
2.2.1.2 RESULTATEN VAN EMPIRISCH ONDERZOEK BETREFFENDE 
INTERACTIE TUSSEN SUBJECTEN OMGEVING 
 
De hier en ook de in 2.2.2 en 2.2.3 gepresenteerde onderzoeksresultaten ontleen ik 
behalve aan de reeds genoemde Diener ook aan Veenhoven (1984), tenzij anders 
vermeld. Bij het gebruik van dit soort gegevens moet men er rekening mee houden 
dat veel resultaten gedateerd zijn of afkomstig van onderzoek in de USA. Daar-
naast is de interpretatie van in onderzoek geconstateerde samenhangen ook in an-
dere opzichten problematisch. Daarover zal ik in de paragraaf over meetproblemen 
meer zeggen. 
 
In het algemeen blijkt welbevinden sterker samen te hangen met 
TEVREDENHEIDSOORDELEN, reacties van het subject op de omstandigheden, 
dan met objectieve condities. Dit roept de vraag op of tevredenheid niet meer een 
aspect van welbevinden dan een resultaat van de beoordeling van eigen omstan-
digheden is. Ook hierop kom ik terug in de para-graaf over meetproblemen. Een 
algemene factor tevredenheid wordt wel verdisconteerd om een meting van kwali-
teit te ijken (Pommer en Van Praag, 1978). De hoogste gevonden correlatie van 
welbevinden is die met tevredenheid over zichzelf (.55); daarna volgen tevreden-
heid met levensstandaard en met gezinsleven. Correlaties van welbevinden met te-
vredenheid met werk (.37) en met gezondheid en locale samenleving (community) 
(.29) zijn lager. Ook een subjectief oordeel over eigen competentie en hulpbronnen 
hangt samen met welbevinden. 
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Goede en slechte GEBEURTENISSEN leiden respectievelijk tot positieve en ne-
gatieve gevoelens. Het vermogen om handelend op te treden en gebeurtenissen te 
beïnvloeden lijkt belangrijker voor welbevinden dan het positief of negatief karak-
ter van de gebeurtenissen. De bevindingen van Ormel bevestigen dit (1980). 
 
Omstandigheden die STROKEN MET iemands persoonlijkheid correleren enigs-
zins met welbevinden. Zo zijn extraverte mensen in een omgeving met sociaal 
contact gelukkiger dan introverten (Emmons et al., 1986). Ook blijken omstandig-
heden die het individu ZELF GEKOZEN heeft tot meer welbevinden te leiden 
(idem). 
 
Hieruit kunnen we afleiden dat welbevinden ten dele een gevolg kan zijn van het 
feit dat een individu min of meer MACHT OVER ZIJN OMGEVING heeft. 
 
 
2.2.2 Eigenschappen van het subject als invalshoek 
 
Er is een meervoudige relatie tussen een subject en zijn welbevinden. Eigenschap-
pen en gedrag van het subject bepalen of beïnvloeden behoeften. Het individu be-
invloedt door interactie zijn context. Die context zal weer effect hebben op het 
individu en zijn KvB. Voorbeelden van dit laatste zijn beroepskeuze, vakanties, 
sociale relaties en toekomstverwachting. Ook het subjectief oordeel over de kwali-
teit van het eigen bestaan komt bij eik individu op eigen wijze tot stand. Dat werk 
ik in paragraaf 2.3.2 nader uit. 
 
 
2.2.2.1 THEORIEËN WAARIN EIGENSCHAPPEN VAN HET SUBJECT 
CENTRAAL STAAN 
 
In de theorieën waarin de samenhang van eigenschappen van het SUBJECT met 
welbevinden centraal staat passen redeneringen als: als je gezond of intelligent 
bent zul je wel gelukkig zijn; ik ben arm of oud en dus moet ik me wel ongelukkig 
voelen. Traditionele therapeuten en psycho-analytici hanteerden beschrijvingen 
van KvB die alle aandacht richten op eigenschappen van het individuele subject, 
zoals innerlijke harmonie en zekerheid, samenhangend met bevrediging van be-
hoeften, zelfvertrouwen, vertrouwen in sleutelfiguren en een optimistische ver-
trouwende anticipatie van de toekomst (Veenhoven, 1984). 
 
Ook bij het zoeken naar oorzaken van KvB worden vaak eigenschappen van het 
subject centraal gesteld. Hier onderscheiden we enerzijds theorieën over levensge-
schiedenis en anderzijds die over levenskunst, verdeeld in gedrag en verschillende 
capaciteiten van het subject. 
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LEVENSGESCHIEDENIS 
 
ASSOCIATIE-THEORIEËN (Zajonc, Bower) postuleren dat sommige mensen 
geneigd zijn gelukkig te zijn omdat zij veel positieve ervaringen hebben, waardoor 
veel gebeurtenissen positieve associaties oproepen. Affectieve conditionering in 
hun jeugd maar ook een neiging, gebeurtenissen als goed te interpreteren of goede 
gebeurtenissen toe te schrijven aan hun eigen handelen kunnen hierbij een rol spe-
len. In paragraaf 2.3.2 gaan we nader in op het proces van oordeelsvorming. 
 
Volgens de PIJN EN GENOT (PLEASURE AND PAIN) -theorieën (Tatarkie-
wicz, 1976, Solomon, Houston) kan men zich slechts gelukkig voelen naarmate 
men ook het tegendeel van geluk heeft geproefd. 
 
Volgens beide soorten theorieën kan men het welbevinden van mensen verhogen 
door hun levensgeschiedenis en hun perceptie daarvan te beïnvloeden. 
 
LEVENSKUNST 
 
Sommige mensen kunnen alleen in zeer specifieke omstandigheden gelukkig zijn, 
anderen zijn flexibeler, hebben meer aanpassingsvermogen. Onder levenskunste-
naars versta ik mensen die een - gegeven hun omstandigheden - onverwacht goede 
kwaliteit van bestaan weten te bereiken (Van Geen, 1979; Frankl, 1980). Daartoe 
draagt bij wat zij kunnen (hun vaardigheden en capaciteiten) en wat zij doen (hun 
sociaal, lichamelijk, cognitief en emotioneel gedrag). Stones en Kozma (1986) 
noemen welbevinden en mate van activiteit zelfs een neiging ("propensity"). 
 
Gedrag staat centraal in ACTIVITEITSTHEORIEEN. In de oudheid zag Aristote-
les geluk als het resultaat van het uitstekend gebruik van uiteenlopende vaardighe-
den. Moderne representanten van deze benadering (waaronder de Amerikaan 
Csikszentmihalyi) zien welbevinden als een bijproduct van - interessante, uitda-
gende, met respect en toewijding uitgevoerde - activiteiten. Geluk is het gevolg 
van gedrag als proces, ongeacht het resultaat, het produkt van dat gedrag. Wellicht 
zijn deze theorieën verwant met die over functielust uit de ontwikkelingspsycho-
logie. Activiteitstheorieën spelen een belangrijke rol in de gerontologie - daarbij 
gaat het meer om de variatie dan om de intrinsieke waarde van activiteiten (zie 
hoofdstuk 1). Soms acht men de relatie met het resultaat van gedrag wel belang-
rijk: hoe groter de inzet en moeite die men doet om iets te bereiken, om een tekort 
op te heffen, des te meer bevrediging levert succes - en des te pijnlijker is falen. 
Geregelde activiteiten brengen een structurering van de tijd met zich mee; dat lijkt 
belangrijk voor welbevinden. 
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Wat mensen kunnen staat centraal in theorieën die sociale vaardigheden, psychi-
sche competentie of draagkracht als belangrijk voor welbevinden beschouwen. 
 
Sociale contacten hangen blijkens onderzoek samen met welbevinden. Extraverte 
mensen zijn gelukkiger, met name door hun sociabiliteit (Diener, 1984). Men kan 
SOCIALE VAARDIGHEDEN dan ook belangrijk achten voor welbevinden. Dan 
legt men er de nadruk op dat individuen of groepen zich zo aanpassend en bevre-
digend moeten kunnen gedragen in hun communicaties en 'coping behaviour', dat 
zij zich daar goed bij voelen, althans meer bevredigd dan gefrustreerd. 
 
Ook PSYCHISCHE COMPETENTIE kan men als een aspect van levenskunst be-
schouwen. Met psychische competentie bedoel ik het menselijk vermogen om, op 
grond van een visie op de verhouding tussen de eigen draagkracht en de verander-
baarheid van de omgeving, de eigen normen, referentiegroepen en ambities zo te 
kiezen of bij te stellen dat een gewenst psychisch evenwicht wordt bereikt. Het 
subject kan het eigen welbevinden immers manipuleren door geschikte waarden en 
normen en interpretaties te kiezen. (Zie de paragrafen 2.2.1 en 2.3.2.) 
 
De DRAAGKRACHT, belastbaarheid of stress-bestendigheid van mensen stelt 
Ormel centraal in zijn dissertatie "Moeite met leven of een moeilijk leven" (1980). 
Die draagkracht verklaart volgens Ormel het grootste deel van de verschillen in 
welbevinden en berust op een combinatie van zelfwaardering, internaliteit, het 
ontbreken van neuroticisme en het beschikken over effectief verweer, hulp en 
steun. Deze eigenschappen van een individu ontwikkelen zich in wisselwerking 
met de omgeving. Zelfwaardering en internaliteit worden gestimuleerd in een om-
geving waarin het individu zich competent weet, waar het greep op eigen leven 
heeft. 
 
Volgens deze theorieën kunnen mensen hun welbevinden verhogen door hun ge-
drag, hun vaardigheden en hun draagkracht te verbeteren. In de praktijk kunnen 
mensen dit alleen voor zover ze daartoe in hun omgeving ruimte en aangrijpings-
punten zien en stimulansen ervaren. Daarmee zijn ook deze eigenschappen van 
subjecten onderhevig aan wisselwerking met de omgeving. We zullen nu nagaan 
hoe dat voor bewoners van verzorgingshuizen geldt. 
 
 
2.2.2.2 WELBEVINDEN EN EIGENSCHAPPEN VAN BEWONERS VAN 
VERZORGINGSHUIZEN 
 
In dit onderzoek gaat het om bewoners van verzorgingshuizen. Bewoners van een 
verzorgingshuis hebben een aantal kenmerken gemeenschappelijk: 
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zij zijn oud en min of meer hulpbehoevend; de meesten hebben de beschikking 
over eenzelfde vrij besteedbaar inkomen; hun woning is meestal vrijwel identiek 
aan die van hun medebewoners. Elke bewoner heeft echter andere prioriteiten, 
normen en capaciteiten om "er wat van te maken". Ze wonen in een verzorgings-
huis omdat ze zich daarbuiten niet meer kunnen handhaven. In hoofdstuk 1 ben ik 
al ingegaan op de vraag, welke factoren greep op eigen leven in verzorgingshuizen 
kunnen beperken of bevorderen; in 2.2.3. zal ik nog enkele relevante kenmerken 
van verzorgingshuizen noemen. Hier wil ik even de kenmerken van bewoners met 
bijbehorende resultaten van empirisch onderzoek recapituleren die direct of indi-
rect relevant zijn voor het bevorderen van hun welbevinden. 
 
HUIDSKLEUR, SEKSE en LEEFTIJD beschouw ik als niet manipuleerbaar, zo-
dat hieraan op individueel niveau geen directe bijdrage voor het bevorderen van 
welbevinden kan worden ontleend. Wel kunnen zij als verklaring dienen voor ge-
vonden verschillen in welbevinden. Verschillen kunnen een gevolg zijn van ver-
schillen in levensgeschiedenis of in levenskunst. Voor zover verschillen in 
welbevinden op grond van deze variabelen in feite een gevolg zijn van verschillen 
in interactie met de omgeving kan men proberen die te beïnvloeden, bijvoorbeeld 
door discriminatie door het personeel tegen te gaan. HUIDSKLEUR blijft in dit 
onderzoek buiten beschouwing omdat de mensen in mijn steekproef bijna allemaal 
dezelfde huidskleur hebben. LEEFTIJD toont een complexe samenhang met wel-
bevinden. Ouderen hebben in vergelijking tot jongeren een positiever cognitief 
oordeel over hun leven, zij zijn tevredener, maar ervaren minder sterke positieve 
en negatieve gevoelens. Mayring (1987) constateert dat veel onderzoekers geen 
signifikante verschillen in welbevinden bij ouderen vinden omdat zij vrij brede 
leeftijdscategorieën hanteren. Onderzoekers die smalle leeftijdscategorieën ge-
bruikten vonden een naar sekse verschillende curvilineaire samenhang. Voor 
vrouwen neemt het welbevinden toe tot het 82-ste jaar, daarna daalt het weer; bij 
mannen treedt een vermindering op tussen het 75-ste en 79-ste jaar, daarna neemt 
het welbevinden toe tot het 87-ste jaar. Die samenhang wordt echter pas zichtbaar 
als voor de interveniërende variabelen sociaal-economische positie, gezondheid en 
gezinssituatie wordt gecontroleerd. Ook cohorteffecten kunnen een rol spelen. Er 
is weinig verschil gevonden in welbevinden of tevredenheid naar SEKSE, hoewel 
vrouwen wat sterkere gevoelens rapporteren dan mannen. Bezien we sekse in sa-
menhang met leeftijd, dan blijkt dat tussen het 67-ste en 82-ste jaar het welbevin-
den van vrouwen groter is dan dat van mannen; daarna geldt het omgekeerde 
(Mayring, 1987). 
 
INKOMEN zou van invloed kunnen zijn op de draagkracht van mensen of op hun 
activiteiten en daarmee op hun welbevinden. Empirisch hangt inkomen slechts in 
geringe mate samen met welbevinden. Niet de absolute hoogte van het inkomen is 
hiervoor van belang maar de relatieve hoogte en de inkomensdistributie (zie ook 
Van Praag, 1984). Voor alle bewoners 
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geldt, dat zij tenminste AOW hebben en dat zij een verzorgingsprijs moeten beta-
len die, afhankelijk van vooral de ouderdom van hun verzorgingshuis, ligt tussen 
ongeveer ƒ 2200,- en ƒ 4000,-. De overheid betaalt voor elke bewoner van een 
verzorgingshuis zonodig een deel van de verzorgingsprijs, zodat betrokkenen ten-
minste een standaardbedrag aan vrij besteedbaar inkomen overhouden. Voor de-
genen die die bijdrage ontvangen is de verzorgingsprijs derhalve irrelevant, al 
zouden velen er een eer in stellen alles zelf te betalen. In 1988 was het standaard-
bedrag ongeveer f300,- en gold dit voor de overgrote meerderheid van de bewo-
ners. Daardoor zal het inkomen meestal weinig invloed hebben op verschillen in 
welbevinden binnen onze doelgroep. Er zijn echter verzorgingshuizen waar een 
groot deel van de bewoners wel de hele verzorgingsprijs zelf betaalt. In die huizen 
kunnen inkomensverschillen tussen bewoners wel een rol spelen. 
 
OPLEIDINGSNIVEAU en INTELLIGENTIE zullen bij toekomstige generaties 
bewoners hoger zijn. Men zou kunnen verwachten dat een hoge score op deze va-
riabelen samengaat met een constructievere interpretatie van de eigen levensge-
schiedenis en meer levenskunst en daarom met meer welbevinden. Intelligentie die 
in IQ tests gemeten wordt hangt echter niet of negatief samen met welbevinden. 
Voor opleiding gelden soortgelijke resultaten. Dit wordt wel toegeschreven aan 
hogere aspiraties van betrokkenen; het lijkt een voorbeeld van strijdige resultaten 
bij het meten van KvB in termen van welbevinden en van menswaardigheid. In de 
toekomst zal  men met hoger opgeleide bewoners en dus met hogere aspiraties re-
kening moeten houden. 
 
GEZONDHEID blijkt samen te hangen met welbevinden of is er een aspect van. 
Daarbij is de samenhang van subjectieve, ervaren gezondheid aanmerkelijk sterker 
dan die van de objectieve, extern vastgestelde gezondheid. Vermoedelijk speelt 
daarbij niet alleen hoe men zich voelt, maar ook wat men kan doen, de vitaliteit, 
een rol. Objectieve gezondheid blijft hier buiten beschouwing omdat die in de con-
text van dit onderzoek niet rechtstreeks te beïnvloeden is. De subjectief ervaren 
gezondheid is belangrijk; een huis kan hierop invloed uitoefenen door de referen-
tiegroepen die het biedt en door  een omgeving te bieden waarin mankementen, 
kwalen en gebrek aan vitaliteit volwaardig functioneren niet belemmeren. 
 
SOCIABILITEIT hangt samen met welbevinden. 
 
"Greep op eigen leven" zal verder in het onderzoek centraal staan. In de leefsitua-
tie van bewoners van verzorgingshuizen zijn zelfrespect, interna-liteit en de per-
ceptie van keuze en zeggenschap de variabelen die ik samenvat met de term. 
ZELFRESPECT is een van de factoren die het sterkste met welbevinden samen-
hangen. INTERNALITEIT, de neiging gebeurtenissen aan eigen gedrag en niet 
aan externe oorzaken toe te schrijven ("locus of control" zoals Rotter dit noemt; ik 
kom in paragraaf 2.3.2 op zijn 
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theorie terug) hangt samen met welbevinden. In samenhang daarmee correleert de 
perceptie dat men keuze en zeggenschap over het eigen leven heeft met welbevin-
den. Onderzoeksresultaten van Rodin en Langer (1977) en van Slivinske en Fitch 
(1987) bij met bewoners van verzorgingshuizen vergelijkbare subjecten tonen aan 
dat een relatief kleine stimulans van wat ik hier met 'greep op eigen leven' aanduid 
kan leiden tot een significante toename van welbevinden, gezondheid en levens-
duur. 
 
 
2.2.3 De invalshoek: levensomstandigheden 
 
Aandacht voor eigenschappen van de levensomstandigheden of context waarin 
mensen leven en de in empirisch onderzoek vast te stellen invloed daarvan op 
welbevinden is vanouds het terrein van sociologen. Daarnaast is er een lange tradi-
tie van politiek-filosofische beschouwingen over de ideale samenleving. Daarbij 
kan men aangeven, welke kenmerken van de ideale samenleving noodzakelijk zijn 
voor het geluk van individuen en welke om andere redenen wenselijk zijn. De con-
text is te beschouwen als een configuratie van factoren. De context van elk subject 
bevat een eigen geschiedenis en een eigen dynamiek en is daardoor moeilijk in al-
gemene termen te meten. De dynamische aspecten van levensomstandigheden -
bijvoorbeeld veranderingen maar ook patronen zoals omgangsvormen - zijn voor 
de beleving van het subject wel belangrijk. 
 
De objectief zichtbare aspecten van de context als inkomen en woning lenen zich 
voor collectieve normering: wat is maatschappelijk aanvaardbaar, wat is mens-
waardig? Deze zichtbare omstandigheden hebben echter weinig meetbaar effect op 
welbevinden. Blijkbaar zijn minder zichtbare aspecten en het interactie-aspect, wat 
kan en doet een subject in en met haar context, van groter belang voor welbevin-
den. Naarmate men zich terugtrekt uit het openbare leven - zoals de meeste oude-
ren - worden de moeilijker te objectiveren privé-omstandigheden bepalender voor 
het leven. 
 
 
2.2.3.1 THEORIEËN WAARIN LEVENSOMSTANDIGHEDEN CENTRAAL 
STAAN 
 
Er zijn verschillende soorten theorieën over KvB waarin levensomstandigheden 
centraal staan. Soms ligt de nadruk op het ontwerpen van een "goede" samenle-
ving (Plato, Marx), soms is de optiek kleinschaliger, in het uiterste geval zelfs ge-
richt op goede levensomstandigheden voor een individu (maatschappelijk werk). 
Men kan de totale context en haar betekenis voor alle facetten van het menszijn 
beschouwen of een meer specifieke benadering kiezen, bijvoorbeeld een bio-
chemische, sociale of financiële benadering. Kwaliteit kan men vooral zoeken 
door problemen en tekorten tegen te gaan of vooral door positieve aspecten te ver-
sterken. 
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Over de vraag, welke elementen in een context - het milieu - voor de meeste men-
sen als biologisch organisme schadelijk of goed zijn zullen deskundigen het glo-
baal wel eens kunnen worden. Controversiëler is de vraag, welk soort samenleving 
goed is voor mensen. Op zijn minst moet men dan differentiëren: voor welke men-
sen. Een samenleving als cultureel-historisch milieu - het geobjectiveerde resultaat 
van interacties - heeft waarde in relatie tot individuele normen, opvattingen en 
vaardigheden en omgekeerd. Voor het sociaal-fysieke mikro-milieu is relatief 
weinig wetenschappelijke of politieke aandacht, hoewel het in de ervaring van 
mensen vaak belangrijk is. Te denken valt aan een stinkend trappenhuis, kijvende 
buren of een verpauperende wijk. 
 
Een leefmilieu kan veeleisend of ondersteunend zijn, in fysiek, psychisch of soci-
aal opzicht. Dit wordt bepaald door de capaciteiten en de mate van weerbaarheid, 
flexibiliteit en incasseringsvermogen die men moet hebben om zich te handhaven. 
Zijn er bij tijdelijk verminderde capaciteit of overbelasting uitzonderingen moge-
lijk of zijn er juist vaste hoge drempels en onomkeerbare routes waardoor mensen 
in problemen komen? 
 
Hier zal ik enkele theorieën schetsen, geordend naar de mate waarin het tegengaan 
van tekorten of het zoeken naar positieve kwaliteiten centraal staan. 
 
HET ONTBREKEN VAN EEN TEKORT 
 
KvB kan worden beschouwd als resultaat van het ontbreken van aanwijsbare mis-
standen of problemen bij het individu en in de maatschappelijke en natuurlijke 
omgeving. Ik acht dit een bruikbare invulling voor globale diagnoses van mens-
waardigheid en het stellen van centrale beleidsprioriteiten. Een functionalistische, 
bijna biologische invulling van de context als voorwaarde voor fysiek of anders-
zins overleven van betrokkenen vinden we bij de "general happiness requirements" 
van McCall. De context als het bieden van mogelijkheden voor bevrediging van 
behoeften zien we bij "leefbaarheid" bij Groot (1972) en Van Geen (1974). De 
kwaliteit van levensomstandigheden als optelsom van een aantal voorzieningen is 
kenmerkend voor de "sociale indicatoren" in het tijdschrift Social Indicators Re-
search en bij de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau. Deze voorwaar-
den zijn wel noodzakelijk, maar nog geen voldoende voorwaarden voor het geluk 
van individuen: zij moeten daartoe in de juiste lichamelijke  en geestelijke conditie 
zijn. 
 
POSITIEVE KWALITEITSASPECTEN 
 
In het kader van onderzoek naar de kwaliteit van arbeid is over de ideale werkom-
geving veel onderzoek gedaan (Veen, 1983). Het harde argument voor het verbete-
ren van de kwaliteit van arbeid ligt niet zozeer in opvat- 
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tingen over menswaardigheid op zich, maar in de constatering dat gebrek aan 
menswaardigheid in de arbeid op den duur geld kost. Veel bevindingen daarbij 
kunnen ook voor KvB in het algemeen van belang zijn. Men neemt aan dat werk-
nemers hun creativiteit, capaciteiten en zelfstandigheid ontplooien omdat men ei-
sen aan hen stelt. Ook een leefsituatie zou individuen gelegenheid tot succes en 
prestatie moeten bieden, erkenning van productiviteit en succes, interessante en 
uitdagende bezigheden, verantwoordelijkheid en de kans op groei en vooruitgang 
naast menselijke relaties en acceptabele fysieke omstandigheden. Daarvoor zijn 
een juiste taak-belasting, zinvolle activiteiten en afwisseling nodig. Net als bij 
werknemers kan dit bij bewoners leiden tot het beïnvloeden van hun houding tot 
minder vervreemding en minder instrumentalisme, van hun gevoelens in de zin 
van mentale gezondheid, van hun gedrag naar minder passiviteit, rigiditeit en soci-
ale isolatie en van hun motivatie voor mondigheid (Veen, 1983). 
 
Correlaties van welbevinden met externe factoren zijn in het algemeen laag. Van 
de volgende factoren in de omgeving is gebleken dat zij samenhangen met welbe-
vinden: 
 
Sociaal-economische omstandigheden in de samenleving blijken vooral van be-
lang voor welbevinden voor zover het de directe overlevingskansen van mensen 
betreft. Dit betreft dus het ontbreken van levensbedreigende tekorten. 
 
In de meer welvarende landen blijken met name vrijheid en democratie, wellicht 
gekoppeld aan politieke rust, relevant voor welbevinden (Jonkers, 1984). Dit zijn 
blijkbaar positieve aspecten; het lijkt aannemelijk dat deze aspecten ook op het lo-
cale niveau, in een verzorgingshuis, dit effect hebben. 
 
Sociale contacten bevorderen welbevinden. Ook dit kan men als positief aspect 
benoemen. 
 
Positieve aspecten van een omgeving zijn blijkbaar effectief omdat ze mensen een 
reactie ontlokken. Daarmee komen we wederom terecht bij de wisselwerking tus-
sen subject en omgeving als bepalend voor welbevinden. 
 
Levensomstandigheden maken nog het meest uit voor de mensen die het toch al 
het moeilijkst hebben. (Ormel, 1984). Er zijn aanwijzingen dat de neiging een 
eenmaal gevormd oordeel vast te houden, ongeacht veranderde omstandigheden, 
het sterkst is bij mensen die psychisch het meest stabiel zijn, die continuïteit en zin 
in hun bestaan onderkennen en die zich in het algemeen lekker voelen (Veenho-
ven, 1984 p.149). 
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2.2.3.2 HET VERZORGINGSHUIS ALS CONTEXT: WOONSITUATIE EN 
HUISKENMERKEN 
 
Zoals uit hoofdstuk 1 gebleken is, vormen verzorgingshuizen een relatief gestan-
daardiseerde leefomgeving. Verzorgingshuizen hebben gemeen dat ze aan de nor-
men van de overheid gebonden zijn - zij het dat sedert kort per provincie of grote 
stad verschillende normen mogelijk zijn. Bewoners van een verzorgingshuis be-
schikken meestal over gelijke woningen en hebben een groot deel van hun leefwe-
reld gemeen. 
 
Bewoners van een verzorgingshuis hebben in het huis hun eigen woning. De wo-
ning is niet alleen verblijfsruimte en territorium maar ook uitvalsbasis voor deel-
name aan het maatschappelijk gebeuren (Gall, 1984). Omdat bewoners vaak 
weinig mobiel zijn en de deur van het verzorgingshuis nauwelijks uitkomen vormt 
het verzorgingshuis voor elke bewoner een belangrijk deel van de leefcontext met 
veel dimensies: woning, verzorging, contacten, activiteiten. 
 
Mensen in een huishouden zijn en vormen in belangrijke mate elkaars context. Dat 
geldt mutatis mutandis ook voor bewoners van een verzorgingshuis. Een bewoner 
van een verzorgingshuis waarin veel hulpbehoevende medebewoners zijn, ervaart 
dat hij in een ziekenhuissfeer leeft. Sociale contacten buiten het verzorgingshuis 
bieden hieraan enig tegen-wicht. Het bezit van een telefoon lijkt me een belangrijk 
middel daartoe. 
 
Er zijn verschillende relevante onderzoeken naar de kwaliteit van omgevingen. Bij 
een Amerikaans onderzoek naar welbevinden van ouderen in gesubsidieerde 
woonprojecten gebruikten Lawton et al. zes indices die betrekking hebben op zes 
facetten van het dagelijks leven, te weten 1 vriendschap met medebewoners, 2 
woonsatisfactie, 3 stemming, 4 mobiliteit, 5 contact met de familie, 6 deelname 
aan activiteiten (zie Knapp, 1976). Uit een onderzoek van Bergsma en Fieret 
(1982) naar de satisfactie van ziekenhuispatiënten kwamen vijf factoren naar vo-
ren die voor ziekenhuispatiënten van belang zijn: 1 informatie; 2 zekerheid, vei-
ligheid; 3 sfeerbeleving op de afdeling; 4 relatie met medepatiënten; 5 familie. Het 
feit dat deze factoren onderling verschillend zijn is een indicatie van de invloed 
van de context: respectievelijk collectief wonen door ouderen in de USA en zie-
kenhuizen in Nederland. In onze context, Nederlandse ver-zorgingshuizen, kan de 
structuur van de kwaliteit van een leefomgeving  weer anders zijn. In hoofdstuk 4 
komen we daarop terug. 
 
De Gestalt van een gebouw roept belevings- en gedragskwaliteiten op: het is rust-
gevend of stimulerend, uitnodigend of afwerend, beschermend of blootstellend. 
Deze kwaliteiten zijn weliswaar moeilijk hard te maken, dat hebben we ook niet 
geprobeerd. Ze kunnen het verblijf in een verzorgingshuis kleuren. We zorgden 
ervoor dat in onze steefproef ver- 
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zorgingshuizen verschilden op kriteria die toegankelijker zijn: landsdeel, grootte, 
mate van verstedelijking van de omgeving, grondslag, teneinde effecten van die 
verschillen te kunnen nagaan (zie verder hoofdstuk 3). 
 
Een verzorgingshuis is niet alleen een leefmilieu, maar ook een organisatie. Orga-
nisatie-theorieën leveren bruikbare inzichten in de problemen en mogelijkheden 
die men in een verzorgingshuis mag verwachten. In hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.3 is 
hierover het een en ander te vinden. 
 
2.2.4 Aanpassing en tevredenheid 
 
We kunnen de mate van welbevinden dus slechts voor een klein gedeelte voorspel-
len aan de hand van biografische, situationele of persoonlijkheids-variabelen 
(Tempelman, 1987). Toch is voor velen tevreden zijn, de omstandigheden als vol-
doende of goed evalueren, een wenselijke toestand. Seashore (1974) noemt onte-
vredenheid een onstabiele toestand, die duidt op - nog - onvoldoende aanpassing 
tussen individu en een nieuwe omgeving. Daarmee wordt tevredenheid gezien als 
het resultaat van aanpassing. 
 
Aanpassing aan het fysiek milieu verloopt op inzichtelijke wijze. Als men in een 
koude omgeving is, trekt men warme kleren aan of blijft men in beweging. Bij 
aanpassing aan een sociaal en cultureel milieu is er enerzijds duidelijker sprake 
van een complexe wisselwerking tussen individu en omgeving en anderzijds meer 
ruimte voor interpretatieverschillen. Daardoor verloopt die aanpassing voor de 
toeschouwer onoverzichtelijker. 
 
Zich aanpassen is te beschouwen als een vooral psychisch proces, verbonden aan 
karaktertrekken als inschikkelijkheid en flexibiliteit of als vooral een sociale vaar-
digheid. 
 
Een weg, waarlangs psychische aanpassing kan verlopen en ook te beschrijven is, 
is die van het bijstellen van NORMEN. Volgens EVALUA-TIETHEORIEEN 
(Parducci; Brickman en Campbell) is welbevinden het -positieve - resultaat van de 
vergelijking van de omstandigheden met een norm. (Zie paragraaf 2.3.2.) Aanpas-
singspatronen zijn dan bijvoorbeeld het terugschroeven van doelen en verwachtin-
gen tot het haalbare. 
 
Het bewust of onbewust wijzigen van perceptie en interpretatie kan ook een vorm 
van psychische aanpassing zijn. Een dergelijke aanpassing komt overeen met wat 
Golembievski et al. (1976) "gamma-verandering" noemen: mensen gaan dimensies 
van de werkelijkheid anders opvatten. Eenzelfde antwoord op dezelfde vraag heeft 
na zo'n gamma-verandering een andere betekenis. Doordat "alles went" worden 
feitelijke omstandigheden op den duur als "normaal" ervaren. Mensen die de lotto 
gewonnen hebben en mensen die invalide worden en in een rolstoel terechtkomen 
zijn na enige  

 59 



tijd meestal niet gelukkiger of ongelukkiger dan anderen. Brickman en Campbell 
hebben hierover de theorie van het adaptatie-niveau verder ontwikkeld (Diener, 
1984). Als er geen discrepantie meer is tussen feitelijke omstandigheden en wat 
men normaal acht leveren deze omstandigheden geen reden tot ontevredenheid of 
tevredenheid. De verbazingwekkende tevredenheid van gedepriveerden is wellicht 
deels hierop terug te voeren (De Swaan, 1971; McKennel, 1978; Mayring, 1987). 
 
Een meer sociaal gerichte vorm van aanpassen is, dat men zichzelf of zijn gedrag 
in overeenstemming brengt met de in de omgeving vigerende opvattingen. Vol-
gens ideologische modellen, waarin cultureel bepaalde nor-men definiëren wie ge-
lukkig HOORT te zijn, impliceert dit voor betrokkene een "goed" leven. 
Betrokkenen of hun gedrag voldoen aan externe normen, waarden of idealen, bij-
voorbeeld sukses, heiligheid, deugd of goedheid, "een echte vrouw/man". Ideaal is 
een evenwicht tussen de waarden die in de maatschappij gelden en de mogelijkhe-
den van de mensen om die te   bereiken. Dergelijke ideologische opvattingen laten 
geen ruimte voor eigenschappen, verlangens en mogelijkheden van het unieke in-
dividu en ze maken culturele of subculturele verschillen problematisch. 
 
AANPASSEN EN TEVREDENHEID ALS VERSTANDIGE KEUZE VAN 
INDIVIDUEN 
 
We moeten ons steeds realiseren, dat mensen zich psychologisch alleen ontevre-
denheid kunnen permitteren als ze uitwijkmogelijkheden zien of als ze vertrouwen 
hebben in de veranderbaarheid van hun omstandigheden; anders is een negatief 
oordeel een veroordeling van hun eigen leven. Voor mensen met weinig mogelijk-
heden of alternatieven is tevredenheid het verstandigst: het wordt materieel be-
loond en ontsnapping of verandering is    toch niet mogelijk. Door te berusten, 
jezelf zo goed mogelijk aan te passen, jezelf te vertellen dat het allemaal wel mee-
valt en er niet teveel over na te denken wordt de pijnlijke werkelijkheid vanzelf-
sprekender en minder schrijnend. Zeker mensen met weinig vitaliteit kunnen beter 
niet overal van wakker liggen. Zij moeten hun energie selectief besteden. Een an-
der  voordeel van aanpassing is, dat men daarmee de eigen vrijheid herwint. Als 
men zich gedraagt volgens de regels merkt men niet meer dat er regels zijn en kan 
men zich dus vrij voelen. 
 
Sommige aanpassingen zijn gezond, andere pathologisch. Men kan vervreemding 
ook een vorm van aanpassing noemen. In het uiterste geval wordt een hulpbehoe-
vende zo gereduceerd tot een soort plant, die zo min mogelijk plaats inneemt en 
dankbaar is als hij op tijd eten en drinken krijgt, Dat is geen volwaardig lid zijn 
van de maatschappij, maar het kan de enige manier zijn om te overleven.  
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Het kan een teken van psychische competentie zijn dat jongeren vol energie, da-
dendrang en capaciteiten kritisch zijn en ontevreden: dat geeft zin en richting aan 
hun dadendrang. Wie tevredenheid beschouwt als een wenselijke toestand, kan 
zijn psychische competentie gebruiken om  tevredenheid te bereiken: door haalba-
re verwachtingen, normen en referentiegroepen te kiezen. Eigen temperament en 
levensgeschiedenis spelen daarbij een belangrijke rol, ieder moet dat op zijn eigen 
manier doen. 
 
TEVREDENHEID IN DE SAMENLEVING 
 
Vanouds associëren we met tevredenheid rust en harmonie. Moderne mensen zijn 
minder geneigd, tevredenheid na te streven: zij associëren dat niet zozeer met rust 
en harmonie maar meer met passiviteit en gebrek aan ambitie en kritisch vermo-
gen. Veel jonge mensen blijken bij onderzoek "gelukkig maar niet tevreden" (Mc-
Kennel, 1978). Lang niet iedereen deelt de cultureel bepaalde opvatting, dat 
individuen zich kritisch horen op te stellen ten opzichte van hun omgeving. Met 
name in de huidige generatie bewoners van verzorgingshuizen hebben velen een 
andere levensovertuiging: dat men zich in zijn lot moet schikken, het eigen nest 
niet moet bevuilen, de vuile was niet buiten moet hangen en dat je de hand die je 
voedt niet moet bijten. Kunnen accepteren, je erbij neerleggen wordt ook wel als 
de typerende verworvenheid van de ouderdom beschouwd. 
 
Als velen zich in sterke mate aanpassen aan een cultureel ideaal, dan ontstaat een 
homogene samenleving, een monocultuur. Die is volgens de systeemleer erg 
kwetsbaar bij veranderingen in de omgeving! 
 
Seashore (1974) wijst op het maatschappelijk nut van onvrede. Dit maatschappe-
lijk nut treedt echter alleen op als die onvrede van het betreffende individu in de 
betrokken context produktief gekanaliseerd kan worden. Lukt dit niet, omdat het 
individu niet vaardig genoeg is of de context te weinig mogelijkheden biedt, dan 
lijkt onvrede maatschappelijk niet nuttig maar wel negatief voor het individu. 
Een homogene populatie en een goede compatibiliteit van bijvoorbeeld een ver-
zorgingshuis met de meerderheid van zijn bewoners is gunstig voor deze homoge-
ne meerderheid, maar extra ongunstig voor de andersdenkenden. 
 
We kunnen concluderen dat de tevredenheid van mensen niet alleen bepaald wordt 
door, maar ook gevolgen heeft voor hun omgeving. Daarmee is het welbevinden 
weer de resultante van de wisselwerking tussen subjecten en hun omgeving. 
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2.3 METINGEN VAN WELBEVINDEN 
 
 
2.3.1 Problemen bij het meten 
 
Een probleem bij het meten van welbevinden is de interpretatie van samenhangen. 
Als zelfvertrouwen samenhangt met welbevinden, kan dat betekenen dat het een 
oorzaak van het andere is, maar ook dat zelfvertrouwen een aspect is van welbe-
vinden of omgekeerd of dat beide door een gemeenschappelijke conditie worden 
beïnvloed. Natuurlijk is dit probleem in de sociale wetenschappen gangbaar en 
zijn er manieren om ermee om te gaan. Ik wijs hier nog eens expliciet op deze 
problematiek omdat het de   kern van ons onderzoek raakt. 
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen in ongunstige omstandig-
heden vaak meer dan gemiddeld tevreden zijn (McKennell, 1978; Hazewinkel, 
1982; Visser, 1984), een situatie die doet denken aan het "valse bewustzijn" dat 
arbeiders volgens Marx in een kapitalistische maatschappij hebben. In vrije inter-
views komt dan toch kritiek op die omstandigheden naar voren, hetgeen de geme-
ten "tevredenheid" dubbelzinnig maakt (De Swaan 1971; Hazewinkel, 1982). Deze 
discrepantie tussen subjectief oordeel en externe vaststellingen wettigt het ver-
moeden dat in tevredenheid meer dan uitsluitend een evaluatie van omstandighe-
den doorklinkt. Om die tevredenheid op waarde te kunnen schatten is het van 
belang, te weten hoe het subject komt tot het uitspreken van een oordeel over zijn 
KvB. Welke processen en mogelijke bronnen van vertekening spelen daarbij een 
rol? In 2.3.3 ga ik in op het proces van oordeelsvorming bij een subject. 
 
Een ander meetprobleem betreft de inhoudsvaliditeit van gemeten KvB. De Swaan 
(1979) introduceerde de term protoprofessionalisering voor het verschijnsel dat 
cliënten hun problemen aanpassen aan en verwoorden overeenkomstig de moge-
lijkheden die hulpverleners te bieden hebben. Evenzo merk ik op dat makkelijk 
meetbare operationaliseringen en erkende deskundigheden bij het meten van KvB 
leiden tot protoprofessionalisering in de definitie van de kwaliteit van het bestaan. 
Mensen kunnen in navolging van deskundigen hun voedsel goed noemen als het 
de juiste mineralen en vitaminen bevat, terwijl eigenlijk de smaak en het lijken op 
het eten van vroeger voor hen belangrijker is. Achterhuis (1980) geeft hiervan 
voorbeelden in de sfeer van het welzijnswerk. 
 
Hazewinkel ontwierp een meetinstrument dat de problemen van beïnvloeding bij 
de evaluatie van omstandigheden en inhoudsvaliditeit kan oplossen, een "klachten-
lijst" (1982). In dit onderzoek ontwikkelden we een variant daarop, de "uitspraken-
lijst". In hoofdstuk 3 is dat beschreven. 
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Een probleem dat ook in dit onderzoek onopgelost blijft is de ecologische validi-
teit: de situatie waarin het oordeel gevraagd wordt moet representatief zijn voor de 
situatie waarover het oordeel gevraagd wordt (Emmons et al., 1986). Bewoners 
zitten vaak alleen, maar geven in dit onderzoek  hun oordeel in gesprek met een 
enquêteur. Twee enquêteurs constateerden dat het gezicht van een bewoner in het 
bijzijn van familie veel optimistischer is    dan als die familie weg is. Het contact 
met de enquêteur tijdens het invullen van de uitsprakenlijst kan het oordeel verte-
kend hebben. Eigenlijk lijden   alle metingen met uitzondering van niet-storende 
(unobtrusive) metingen  min of meer aan dit probleem, laboratoriumonderzoek het 
meest en participerende observatie - mits goed uitgevoerd - het minst (Webb et al., 
1966). 
 
 
2.3.2 Het proces van oordeelsvorming bij een subject als meetprobleem 
 
Hier volgt een globale beschrijving van enkele relevante aspecten van oordeels-
vorming. Voor een analyse, hoe mensen mentale modellen van hun omgeving con-
strueren en evalueren moeten we bij de cognitieve psychologie te rade gaan. Uit 
Crozier en Chapman (1984) put ik de voor dit onderzoek meest relevante theorie-
en. 
 
Een eerste stap bij oordeelsvorming is dat men WAARNEEMT en IN-
TERPRETEEERT wat er met zichzelf en met de omgeving aan de hand is. Som-
mige mensen zijn gevoeliger waarnemers dan andere. Zaken die nieuw of onver-
wacht zijn kunnen of buiten het waarnemingspatroon vallen en daardoor niet 
opgemerkt worden of wel opvallen en als zeer informatief disproportioneel veel 
aandacht krijgen. Informatie of verandering kan als bedreiging of als uitdaging ge-
interpreteerd worden. In situaties waar men zich met moeite kan handhaven zal het 
eerste vaker gebeuren. 
 
Bij waarnemen en interpreteren volgen individuen patronen die in de loop van hun 
leven zijn ingeslepen waardoor zij op karakteristieke wijze betekenis geven aan en 
reageren op hun omgeving, bijvoorbeeld optimistisch of pessimistisch. In de psy-
chologie worden deze stereotype patronen ook wel personal constructs (Kelly) en 
"schemata" (Crozier & Chapman) genoemd. Socialisatie speelt een belangrijke rol 
bij de vorming van dergelijke patronen. Veel positieve ervaringen in de jeugd be-
vorderen later via positieve associaties positieve gevoelens (Diener, 1984). Deze 
patronen kunnen voor verschillende contexten verschillen of verschillend gebruikt 
worden. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld a priori geneigd verschijnselen van 
ouderdom als problematisch te beschouwen. Ook kunnen verschillen optreden af-
hankelijk van de toestand waarin het individu verkeert. Het zou  te ver voeren, dit 
hier uit te werken; ik verwijs naar Apter (1984), die de 
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doelgerichte en de procesgerichte toestand ("telic or paratelic mode") van het indi-
vidu beschrijft. 
 
Een patroon dat voor KvB belangrijk blijkt is de in paragraaf 2.2.2 genoemde be-
heersingsoriëntatie ("locus of control"). De neiging de loop van gebeurtenissen 
wel of niet toe te schrijven aan eigen gedragingen heet respectievelijk interne en 
externe beheersingsoriëntatie. Een externe beheersingsoriëntatie vertoont gelijke-
nis met het begrip vervreemding (Van Strien, 1978). Andrisani en Nestel (1976) 
constateren op grond van hun onderzoek bij werknemers dat de werkervaring van 
individuen hun  per-ceptie van beheersing van hun omgeving vormt en daarmee de 
manier beïnvloedt waarop individuen in toekomstige situaties op hun omgeving 
reageren. Het lijkt plausibel dat ook ervaringen in andere voor een individu be-
langrijke contexten, bijvoorbeeld een verzorgingshuis, dit soort effect kunnen heb-
ben. 
 
Dit maakt het aantrekkelijk, de theorie over beheersingsoriëntatie in verband te 
brengen met die over "aangeleerde hulpeloosheid". Onderzoek van Seligman et al. 
rond dit thema wijst uit, dat afhankelijkheid en hulpeloos-heid op een bepaald le-
vensterrein kunnen worden geleerd en zich dan makkelijk uitbreiden naar andere 
levensterreinen (Gielis, 1982). Afwachten wat een ander voor je doet of beslist 
wordt gemakkelijk een gewoonte. Dit geeft een verklaring voor verschijnselen in 
verblijfsinrichtingen als ziekenhuizen en verzorgingshuizen die met "institutionali-
sering" of "hospitalisatie" worden aangeduid. Op grond van die theorie ligt het 
voor de hand, dat mensen bij een verhuizing naar een omgeving waarin ze zich 
aanvankelijk hulpeloos voelen en passief moeten opstellen, nieuwe gewoonten 
aanleren die beklijven als daar geen motivatie of energie tegenin gaat. 
 
Sommige patronen zijn "beter", constructiever, dan andere. Zo blijken mensen met 
een interne beheersingsoriëntatie gelukkiger (Diener, 1984) en gaat aangeleerde 
hulpeloosheid gepaard met ongezondheid. Geldt dat ongeacht de omstandigheden? 
Hoeveel invloed hebben deze patronen op de levensloop en het levensgeluk van 
mensen? Zijn zij overdraagbaar? Deze vragen zijn belangrijk voor de studie van de 
kunst van het ouder worden. 
 
Tot slot moeten we niet vergeten, dat het waarnemen en de interpretatie van men-
sen niet alleen verschillen door de invloed van ervaringen in hun persoonlijk ver-
leden, maar ook omdat hun huidige omstandigheden verschillend zijn. Soms kan 
men de loop van gebeurtenissen beïnvloeden (met name in persoonlijke relaties) 
en soms niet (als men geen greep heeft op structurele factoren). De vaardigheden 
van betrokkene, maar ook zijn beslissingen die ertoe leiden dat hij in die omstan-
digheden komt spelen een rol. 
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De tweede stap bij oordeelsvorming is EVALUATIE, de waardering van de waar-
genomen en geïnterpreteerde werkelijkheid. Bij bewuste waardering spreekt men 
van satisfactie, bij onbewuste evaluatie resulteren positieve en negatieve gevoe-
lens. Deze tweede stap is van de eerste, waarneming, te onderscheiden, maar niet 
strikt te scheiden. Bij het vormen van een cognitieve waardering wordt het waar-
genomene, de omstandigheden, vergeleken met standaarden: verwachtingen, nor-
men en criteria. (Zie ook paragraaf 2.3.2). Deze worden beïnvloed door aspiraties, 
opvattingen over wat nodig of wenselijk is, enerzijds en over wat je mag verwach-
ten anderzijds. Dit laatste is volgens de referentiegroep-theorie een resultaat van 
sociale vergelijking (zie bijvoorbeeld Hulin, 1966). Veel sociale eigenschappen of 
waarderingen zijn relatief, worden door de context gedefinieerd: mensen zien 
zichzelf als gelukkig, dom of sociaal vaardig na vergelijking met gekozen referen-
tiegroepen (op grond van het inschatten van de situatie van die referentiegroepen) 
of met vroeger, het eigen verleden (meer gevoelsmatig). 
 
Aspiraties worden daarnaast aangepast aan wat men mogelijk acht. Men signaleert 
stijgende aspiraties bij economische groei, of bij meer kansen door sociaal-
culturele veranderingen. Mensen met meer opleiding of een hoger IQ zijn wat 
minder tevreden. Bergsma (1976) constateerde dat ziekenhuispatiënten zich onte-
vredener gingen opstellen op afdelingen waar  naar hen geluisterd werd. Ook de 
rol die men vervult kan het  aspiratieni-veau beïnvloeden. 
Als mensen bewust of onbewust streven naar een bepaalde uitkomst van het eva-
lueren, bijvoorbeeld naar tevredenheid, zullen zij hun psychische competentie ge-
bruiken om dat doel te bereiken. Bijvoorbeeld met lage verwachtingen is men 
sneller tevreden. Dit leidt tot een systematische vertekening in het schaalgebruik. 
 
Een andere psychologische theorie die een vertekening bij de oordeelsvorming 
verklaart is die van Festinger over COGNITIEVE DISSONANTIE. Volgens die 
theorie zal men de innerlijke spanning ten gevolge van het als tegenstrijdig ervaren 
van bewustzijnsinhouden pogen te ondervangen door voor zichzelf en voor ande-
ren een van die bewustzijnsinhouden te verdraaien. Dit wordt cognitieve dissonan-
tie-reductie genoemd (Wrightsman en Deaux, 1981 p.342-344). Bijvoorbeeld: een 
slechte situatie die ik mezelf heb aangedaan zou een reden voor zelfverwijt zijn. 
Dat laatste wil ik niet, dus moet ik het wel ontkennen: de situatie is niet slecht of 
ik kon er zelf niets aan doen. Mogelijk leidt dit mechanisme ertoe, dat mensen 
geen kritisch oordeel over hun eigen omgeving willen uiten, zeker niet in het 
openbaar of tegenover buitenstaanders. Loyaliteit is een andere verklaring - of een 
anders geformuleerde verklaring - voor dit verschijnsel. Zie Veen (1983) voor een 
beschrijving van gebondenheid aan gemaakte keuzen (commitment). 
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KOSTEN EN BATEN VAN EEN OORDEEL 
 
Onderzoekers hopen dat respondenten desgevraagd eerlijk hun oordeel over hun 
levensomstandigheden zullen vormen en uitspreken. Naast het streven naar waar-
heid kunnen bij het antwoord van respondenten bewust of onbewust ook de ver-
moedelijke consequenties van hun oordeel een rol spelen. Bijvoorbeeld: 
 
WANTROUWEN: Wat gebeurt met mijn informatie, krijg ik er geen last mee? 
Als de respondent geen absoluut vertrouwen stelt in de anonimiteit en het uitblij-
ven van sancties kan hij het zich niet permitteren, een kritisch oordeel te vellen. 
Dit geldt a fortiori voor mensen in afhankelijke posities. Bewoners van verzor-
gingshuizen nemen soms liever het zekere voor het onzekere. 
 
SOCIALE WENSELIJKHEID: Dit hangt samen met de normering van gedrag en 
succes. Als voor de respondent en zijn omgeving tevredenheid en aangepast zijn 
als ideaal geldt, zal men tegenover zichzelf en anderen zo-veel mogelijk dit ideaal 
willen benaderen. Een kritische opstelling zou daaraan afbreuk doen. Golembiev-
ski en Munzenrider (1975) beschrijven hoe sociale wenselijkheid van invloed is bij 
het meten van veranderingen in organisaties. 
 
ACTIEBEREIDHEID: Ontevredenheid kan ervaren worden als een morele ver-
plichting om iets te veranderen. Gebrek aan energie, vitaliteit, ge-zondheid en mo-
tivatie kunnen die verplichting ongewenst maken en actie-bereidheid verminderen. 
Elk individu zal bij zijn actiebereidheid prioriteiten afwegen: zet men zich in voor 
verzorgingshuis, familie, hobby of partner? Remmingen en weerstanden kunnen 
verschillen per levensterrein; de inschatting van eigen vaardigheden en probleem-
oplossend vermogen speelt daarbij een rol. 
Bij zorgvuldige metingen gebruikt men wel een algemene factor tevredenheid om 
het oordeel van individuen te ijken; die is wellicht te beschouwen als de resultante 
van invloeden op de oordeelsvorming bij individuen (Pommer en Van Praag, 
1978). 
 
 
2.3.3 Een bruikbare operationalisering van KVB 
 
Uit het voorgaande blijkt dat KvB een complex begrip is en dat men er veel ver-
schillende zaken onder kan verstaan. Er is geen juiste invulling of universeel goe-
de operationalisering. Een bepaalde invulling of operationalisering van KvB kan in 
sommige opzichten "goed" zijn en in andere opzichten "slecht". Een criterium 
voor de keuze van een "goede" operationalisering van KvB kan men ontlenen aan 
het doel dat men na- 
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streeft en de gebruiker die men beoogt. Een invulling of operationalisering van 
KvB is "beter" naarmate hij bruikbaarder is voor dat doel, voor die gebruiker. 
 
In dit onderzoek is het uiteindelijke doel vooral het VERBETEREN van de KvB 
van bewoners van verzorgingshuizen. Het is waarschijnlijk dat dit de eerder be-
schreven "gamma-veranderingen" met zich meebrengt; dan zal die verbetering niet 
te meten zijn via het welbevinden van bewoners. De beoogde gebruikers zijn die 
bewoners of hun vertegenwoordigers. Daarvoor is vooral inzicht bruikbaar in het 
effect op KvB van door betrokkenen te manipuleren of te beïnvloeden factoren. 
Daaruit zijn dan aangrijpingspunten voor verbetering en mogelijke interventies af 
te leiden. 
 
Beleidsmatig ligt a priori de nadruk op verbetering via ingrepen in relevant bevon-
den aspecten van de context, soms zijn ook interventies bij de betrokken individu-
en aan de orde (bijvoorbeeld therapieën, trainingen in sociale vaardigheden, in 
omgaan met problemen of in levenskunst). Wil men een beleid voeren dat kwali-
teit in het bestaan van groepen mensen bevordert, dan zijn naast de relatie van 
groepskenmerken en (collectieve) omgevingsfactoren met KvB ook verdelings-
vraagstukken en andere voorwaarden voor groepsprocessen aan de orde. Beleid is 
meestal gericht op verbetering van aspecten; daarbij verliest men soms de configu-
ratie en interactie van die aspecten uit het oog. Zo is de door de overheid gepropa-
geerde zelfzorg van ouderen alleen mogelijk als de AOW-uitkering hoog genoeg 
is. Interventies die bedoeld zijn om KvB op termijn te verhogen kunnen extra 
rechtvaardiging vergen: zowel een overtuigend effect als de relevantie van de ter-
mijn moeten duidelijk zijn. De bewoners van verzorgingshuizen hebben geen di-
recte belangen meer voorbij hun verwachte levensduur. Voor offers die pas na die 
termijn tot verbeteringen leiden  zullen zij moeilijk te motiveren zijn. 
 
Voor het zoeken naar mogelijke verbeteringen is meten in de zin van precies vast-
stellen hoe goed of slecht de KvB is, niet nodig. De overtuiging dat het niet vol-
maakt is en dat het beter kan en moet, volstaat. Naarmate men daarnaast 
verantwoording draagt voor andere belangen die geraakt kunnen worden, bijvoor-
beeld bij schaarste of als grote investeringen nodig zijn, is RECHTVAARDIGING 
van plannen, maatregelen en beslissingen van belang. Volgens de sociale indicato-
ren beweging - in Nederland is het Sociaal Cultureel Planbureau hiervan een be-
langrijke exponent - is het vergelijken van de KvB van individuen of groepen om 
daaraan beleidsprioriteiten te ontlenen hiertoe de aangewezen weg. Dit vergt ade-
quate metingen die voor de belanghebbenden plausibel en overtuigend zijn en vol-
doende precies voor de beoogde beslissing. Voor de KEUZE tussen verschillende 
maatregelen kunnen kosten-baten analyses van alternatieve maatregelen worden 
gebruikt. 
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EVALUEREN of de KvB van een individu of groep goed genoeg, menswaardig 
is, vergt normen voor menswaardigheid. Daarover bestaan verschillen van mening 
binnen en tussen groepen in onze samenleving. De rechtvaardiging voor de keuze 
van normen moet verbonden zijn aan het handelingsperspectief: de rol waarin men 
gaat handelen moet ook de maatstaven opleveren die men gaat hanteren. Een be-
woner moet als verantwoordelijk individu een oordeel over zijn eigen levensom-
standigheden, zijn verzorgingshuis, vellen en op grond daarvan zijn situatie 
verbeteren of zich eraan aanpassen. Deskundigen kunnen aan hun deskundigheid 
ge-bonden maatstaven aanleggen: diëtisten over voeding, financiële deskundigen 
over inkomens. De weging van en afstemming tussen die maatstaven is de taak 
van de integraal verantwoordelijke, de betrokken overheid of directeur van het 
verzorgingshuis. De overheid moet een situatie voor verzorgingshuizen creëren die 
enerzijds strookt met gangbare opvattingen over menswaardigheid en anderzijds 
de democratische rechten van bewoners respecteert door hun zelfstandigheid te 
ondersteunen. De aanpassing die een verzorgingshuis van hen vergt mag niet tot 
identiteitsverlies leiden,  bewoners moeten gesteund worden in een interne beheer-
singsoriëntatie en hun kritiek moet positief tegemoetgetreden worden. 
 
Om te VOORSPELLEN dat de KvB van een bepaald individu voldoende of on-
voldoende zal zijn om bijvoorbeeld een buitengewone medische behandeling te 
rechtvaardigen of te bestrijden, is naast het gebruik van de benodigde normen nog 
meer nodig: extrapoleren en koffiedikkijken. Het voorspellen van de KvB van ca-
tegorieën mensen is nog moeilijker. In de medische wereld wordt wel het gebruik 
van "Quality Adjusted Life Years" (QALY) gepropageerd om beslissingen aan-
gaande medische behandelingen te onderbouwen. Bij een besluit tot medisch in-
grijpen wordt geschat, hoeveel levensjaren met en zonder de ingreep te 
verwachten zijn; die aantallen worden vermenigvuldigd met een wegingsfactor die 
gebaseerd is op de verwachte kwaliteit van leven met en zonder die ingreep. Als 
op grond daarvan geen toename in QALY te verwachten is moet de ingreep niet 
doorgaan. Bij schaarste kan op basis van QALY worden besloten, welk individu 
het meest van een ingreep zal profiteren en dus voorrang verdient, analoog aan tri-
age op het slagveld. Hoe belangrijk het ook is dat dergelijke beslissingen eerlijk, 
zonder aanzien des persoons, worden genomen, beweringen aangaande andermans 
kwaliteit van leven zijn altijd aanvechtbaar. 
 
Om bruikbaar te zijn voor verandering is het nodig dat een meting manipuleerbare 
aspecten boven water brengt, dus aspecten die via gerichte maatregelen te beïn-
vloeden zijn. Ook moeten te rechtvaardigen maatregelen kunnen worden gegene-
reeerd, waarbij er een aantoonbare relatie is tussen de maatregel en 
kwaliteitsverbetering. Om de gewenste beleidsimpact waarschijnlijk te maken is 
aansluiting nodig bij de normen van beleidsvoerders. In het algemeen zijn dat nog 
de traditionele wetenschappelijke eisen van precisie, intersubjectiviteit, generali-
seerbaarheid, validiteit en 
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betrouwbaarheid. Vaak hecht men meer waarde aan generaliseerbaarheid dan aan 
bruikbaarheid, ook al is iets wat generaliseerbaar is, dus voor veel dingen een 
beetje geschikt, soms voor geen enkel doel erg goed bruikbaar. Met inachtneming 
van het bovenstaande zullen we vooral streven naar generaliseerbaarheid van de 
procedure, niet van de resultaten. 
 
Er zijn ook andere criteria waaraan de operationalisering en de meting van KvB in 
dit onderzoek moeten voldoen. In het onderzoek mogen geen hoge eisen worden 
gesteld aan het verstandelijk of lichamelijk vermogen van respondenten - omdat de 
mening van alle soorten bewoners tot haar recht moet komen. Gezien de andere 
doelstelling van het onderzoek, het verbeteren van de KvB van bewoners, stellen 
we daarnaast als eis dat het onderzoeksproces en de resultaten bijdragen tot greep 
op eigen leven voor de respondenten: zij mogen niet vervreemdend werken. Ideali-
ter is elke onderzoekstap voor betrokkenen plausibel en zo inzichtelijk dat deze 
geen nieuwe dimensie van aangeleerde hulpeloosheid toevoegt, maar juist het 
zelfvertrouwen versterkt. 
 
 
2.4 KWALITEIT VAN BESTAAN IN DIT ONDERZOEK 
 
Het overzicht van theorieën en onderzoeksresultaten enerzijds en mijn eigen afwe-
ging en inschatting van de factoren die in een verzorgingshuis   collectief te beïn-
vloeden en van belang zijn anderzijds brengen mij tot een invulling van KvB voor 
de doelgroep die is toegespitst op zelfbepaling, greep op eigen leven. Als doel van 
het onderzoek kies ik dan ook voor het bevorderen van KvB in de zin van greep op 
eigen leven. De invalshoek is vooral het stimuleren van een interactie tussen be-
woners onderling en   tussen bewoners en hun verzorgingshuis die voor de meeste 
individuele bewoners verbeteringen mogelijk of waarschijnlijk maakt en het on-
dersteunen van de collectieve belangenbehartiging van en door bewoners, verte-
genwoordigd in de bewonerscommissie. 
 
Zelfwaardering en internaliteit worden gestimuleerd in een omgeving waarin het 
individu zich competent weet, waar het greep op eigen leven heeft. De draagkracht 
van de bewoners en daarmee hun welbevinden worden versterkt in een verzor-
gingshuis dat voldoet aan de volgende eisen: 
− Het moet de bewoners geen voeding bieden voor neuroticisme, maar juist 

wel voor zelfwaardering en internaliteit. 
− Bewoners moeten kunnen ervaren dat hulpmiddelen en steun voor effectief 

verweer in het verzorgingshuis voor hen beschikbaar zijn. 
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We willen een instrument ontwikkelen voor het meten van het subjectieve oordeel 
over welbevinden voor zover dat samenhangt met wonen in een verzorgingshuis. 
Die meting dient dan als middel om welbevinden bespreekbaar te maken. We 
koesteren geen illusies over de objectiviteit van dit soort meting, maar ze moet zo-
veel kwaliteit bezitten, dat ze bruikbaar is bij die collectieve belangenbehartiging. 
Het resultaat moet dus plausibel en overtuigend zijn voor beleidsmakers. 
 

Gezien het voorgaande is een hoge tevredenheidsscore geen reden om  zonder 
meer aan te nemen dat omstandigheden goed zijn of om het dan   maar zo te laten. 
Omstandigheden worden vergeleken met verwachtingen ("het valt niet tegen") en 
referentiegroepen ("vroeger of elders was het waarschijnlijk slechter"). Een 
normatief zelfbeeld ("Ik wil geen kankeraar zijn") en gewenning of aanpassing aan 
het onvermijdelijke spelen een rol. Mensonwaardige toestanden spoort men niet op 
door welbevinden of tevredenheid te meten (Zie bijvoorbeeld ook De Swaan, 
1971). Men zal steeds de maatschappelijke werkelijkheid moeten toetsen aan de 
maatschappelijke norm van menswaardigheid. Dat heeft politieke   dimensies. 
 

Hier volgen we het subjectieve oordeel van de betrokkenen, onder andere met de 
bedoeling dat bespreekbaar te maken en er voor betrokkenen handelingsperspec-
tieven aan te ontlenen. Dit oordeel en de externe maatschappelijk te normeren op-
tiek van menswaardigheid staan los van elkaar. Het vergelijken van 
tevredenheidscores wordt hiermee dubieus. In dit onderzoek streven we naar "ipsa-
tieve" vergelijking, dat wil zeggen: vergelijking van een facet van een object met 
een ander facet van datzelfde object. Per huis zoeken we de relatief sterke en 
zwakke punten. IJking of standaardisering van die punten geschiedt middels 
vergelijking met andere huizen. In hoofdstuk 4 werk ik dit nader uit. 
 

We streven ernaar bij het meten van welbevinden cognitieve relativeringen uit te 
schakelen, zodat de meting meer oplevert dan een mate van  aanpassing. Het direc-
te beleven, het subjectieve oordeel over de menswaardigheid van het eigen be-
staan, moet zichtbaar worden.  Hazewinkel (1982) suggereert dat het hiertoe 
benodigde afstand nemen van jezelf voor respondenten gemakkelijker wordt als 
vragen in objectiverende vorm worden gesteld. In dit onderzoek hebben we deze 
suggestie gevolgd.  In het meetinstrument bieden we de items in objectiverende 
vorm aan, dus niet: "Vindt U dat het personeel vriendelijk is?" maar: "Het perso-
neel is vriendelijk. JA / ja / 0 / nee / NEE." 
 
 

NADERE BESCHRIJVING EN INVULLING 
 

In dit onderzoek gaat het in elk verzorgingshuis om het welbevinden van alle be-
woners. Mensen die niet aan ons onderzoek kunnen meedoen moeten 
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we dan ook op een indirecte manier bij het onderzoek betrekken. We willen met 
name aandacht besteden aan de kwaliteiten van het verzorgingshuis als leefmilieu 
voor elke bewoner en voor het collectief van bewoners.  Voorlopig nemen we het 
gemiddelde van de scores van bewoners als maatstaf voor het oordeel van het col-
lectief. 
 
Bij de meting kiezen we voor een momentopname van de mening van bewoners 
over hun leven in het verzorgingshuis. Die mening is gebaseerd  op achterliggende 
ervaringen; bij de feedback zoeken we naar  mogelijkheden voor verbetering van 
het huis in de toekomst. 
 
In dit onderzoek richten we ons op het leven in de rol van bewoner van het betrok-
ken verzorgingshuis. Voor veel bewoners is dat het grootste deel van hun leefwe-
reld. De verschillende aspecten van dat leven worden  geselecteerd en gewogen op 
grond van de inhoud van spontane uitspraken van bewoners. Andere rollen, zoals 
die van familielid, blijven buiten beschouwing. 
 
De subjectieve beoordeling van feitelijke wederwaardigheden van bewoners in de 
context verzorgingshuis staat hier centraal. We ontwikkelen een meetmethode om 
de mening van de bewoners over de kwaliteit van hun bestaan in het verzorgings-
huis bespreekbaar te maken. Dit omdat we het oordeel van betrokkenen serieus 
willen nemen. Dit oordeel wordt door veel zaken beïnvloed, de extern waarneem-
bare aspecten die bij een oordeel over menswaardigheid doorslaggevend zijn spe-
len een ondergeschikte rol. We zullen stilstaan bij de discrepantie die tussen 
welbevinden en menswaardigheid kan bestaan. 
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HOOFDSTUK 3 DE UITSPRAKENLIJST EN DE 
ANDERE LIJSTEN 
 
 
3.0 INLEIDING 
 
In de eerste twee hoofdstukken heeft de lezer een indruk gekregen van het veld 
waarin het onderzoek zich afspeelt en de theorieën die daarbij relevant zijn. Met 
dit derde hoofdstuk begint het verslag van het empirisch  onderzoek. Het beschrijft 
hoe de uitsprakenlijst werd geconstrueerd en wat daarvan de inhoud is. Hoofdstuk 
4 geeft weer hoe de uitsprakenlijst werd afgenomen bij 240 bewoners van elf ver-
zorgingshuizen. Daarna worden de antwoorden van die bewoners beschreven en 
geanalyseerd. In hoofdstuk 5 zal ik beschrijven, hoe de resultaten van elke onder-
zoeksstap telkens aan de betrokken bewoners werden gepresenteerd. Deze feed-
back was van belang voor de hier in hoofdstuk 3 beschreven constructie van de 
uitsprakenlijst, maar vervulde daarnaast andere functies. Het leek zinvol, aan deze 
feedback een apart hoofdstuk te wijden. 
Bij de uitvoering van het onderzoek hebben telkens wisselende studenten van de 
vakgroep Sociale en Organisatie Psychologie van de Rijksuniversiteit Utrecht 
meegewerkt.2
 
Gezien de veranderingen in verzorgingshuizen in de afgelopen jaren is het van be-
lang te weten wanneer de gegevens voor de verschillende fasen van het onderzoek 
werden verzameld. De vrije interviews voor het genereren  van uitspraken werden 
afgenomen in maart en april 1982. De proeflijst werd in mei en juni 1983 gebruikt. 
De enquête met de uitsprakenlijst werd van april tot juli 1984 gehouden. De feed-
back over de resultaten van de uitsprakenlijst was gespreid over het jaar 1985. 
Gedurende het hele onderzoek hebben we steeds eerst contact met directies van 
tehuizen gezocht en pas na hun toestemming bewoners of bewonerscommissies 
benaderd. Enerzijds bestaan er onder directies uiteenlopende interpretaties over de 
verantwoordelijkheid, een ondersteunend dan wel een beschermend leefmilieu aan 
hun bewoners te bieden. Sommige directies vonden onze vraag aan hen om toe-
stemming overbodig, die zou aan de 

                                                 
2 De rapporten van de studenten die op dit onderzoek zijn afgestudeerd bevatten details over hun 
gedeelte van het onderzoek. 
F. Ledeboer, M. Sinoo en I. van Woudenbergh. Leven in een verzorgingshuis. Utrecht, 1982. 
A.C. van der Horst en J.L. Minnema. Construcie van een vragenlijst voor het meten van de kwali-
teit van zorg in verzorgingshuizen. Utrecht, 1984. 
J. van der Kerk en G. Ramaekers. Is dat zo, mevrouw? Utrecht, 1985. 
H. Florijn, M. Reinhard en F. Thomése. Na de koffie, voor de soep. Feedback aan bewoners van 
verzorgingshuizen. Utrecht, 1986. 
Daarnaast hebben L. van Velsen en M. Broese aan het onderzoek meegewerkt. 
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bewonerscommissie (BC) gericht moeten worden. In elk geval voorkwamen we 
door het eerst benaderen van directies, dat we directeuren aantastten in hun eigen 
taakopvatting waardoor ze zich gepasseerd zouden kunnen voelen. Zowel aan di-
recties als aan BCs en bewoners hebben we wel steeds duidelijk gemaakt, dat ons 
doel het versterken van de positie van bewoners en BCs is. Anderzijds is het voor 
veel bewoners geruststellend dat de directie toestemming heeft gegeven voor het 
onderzoek (zij het, dat het ook belangrijk kan zijn, te weten dat de resultaten van 
het onderzoek anoniem blijven en eerst aan de BC en dan pas aan de directie wor-
den gegeven). Ook in dit onderzoek bleek, dat in het enkele huis waar de directie 
een ambivalente houding ten opzichte van het onderzoek innam, erg veel aange-
zochte respondenten niet meededen. Daarnaast was het praktisch, de directie om 
medewerking te verzoeken in de vorm van een lijst met ka-mernummers voor de 
steekproeftrekking, het invullen van de huiskenmer-kenlijst en informatie over de 
gang van zaken in het huis. Vanwege de enorme sociale controle in verzorgings-
huizen kozen we ervoor, in het hele onderzoek alle persoonsgebonden informatie 
te verzamelen in individuele interviews. Dat geeft respondenten de gelegenheid, 
vrijuit hun mening te vormen en te geven. 
 
In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe de uitsprakenlijst werd geconstrueerd en geef ik 
een korte evaluatie van de constructie en inhoud ervan met het oog  op de in 
hoofdstuk 2 weergegeven theorieën over kwaliteit van het bestaan. Bij de con-
structie van de lijst stond als doel voor ogen: het ontwikkelen van een meetinstru-
ment dat de mening van bewoners over hun verzorgingshuis als leefmilieu voor 
henzelf zichtbaar en bespreekbaar maakt. Dat meetinstrument maakt deel uit van 
een interventie-instrument dat erop gericht is bewoners meer greep op hun verzor-
gingshuis te bieden. Volgens  de eerste opzet zou het interventie-instrument op den 
duur door BCs ge-bruikt en bijgesteld moeten kunnen worden. Daartoe moest ook 
de constructie van het meetinstrument op plausibele en navolgbare wijze verlopen; 
de criteria die we aan de lijst zelf moeten stellen worden verderop in dit hoofdstuk 
onder de loep genomen. 
 
 
3.1 DE CONSTRUCTIE VAN DE UITSPRAKENLIJST IN 
STAPPEN 
 
 
3.1.1 Open interviews 
 
Eerst wilden we inzicht krijgen in de kwaliteit van leven in een verzorgingshuis 
voor zover die samenhangt met het wonen in een verzorgingshuis. Hoe wordt dat 
leven waargenomen en geïnterpreteerd door 
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bewoners, welke aspecten zien zij? Dat wilden we zichtbaar en bespreek-baar ma-
ken. Daartoe begonnen we met een serie open interviews. In de interviews zochten 
we naar uitspraken in de woorden van bewoners die door bewoners beoordeeld 
kunnen worden. Zij moeten ook voor alle of veel bewoners relevant zijn; belangen 
van kleinere groepen bewoners vormen in dit stadium van het onderzoek een pro-
bleem en kunnen daarom nog niet aan bod komen. 
 
De interviews werden gehouden in vier huizen, alle in een grote stad, maar qua 
aantal bewoners, ouderdom van het gebouw, grondslag en   taakopvatting van de 
directie verschillend. Voor de eerste drie interviews vroegen we de directie om 
welbespraakte bewoners. Twintig respondenten werden zoveel mogelijk aselect 
gekozen. Bij de laatste vier interviews hebben we gezocht naar soorten bewoners 
die we niet wilden verwaarlozen maar die wellicht bij de aselecte procedure te 
weinig aan bod zouden  komen: mensen die enigszins gedesoriënteerd of weinig 
vitaal zijn (dat was namelijk meermalen als reden genoemd om niet mee te doen). 
De geselecteerde bewoners kregen een korte introductiebrief (zie bijlage 1 in het 
bij-lagenboek)3 . Zoals daarin was aangekondigd kwam enkele dagen later de in-
terviewer langs om desgewenst een toelichting te geven; daarbij werd toegezegd 
dat de gegevens anoniem zouden blijven en aangekondigd dat het gesprek met een 
cassetterecorder zou worden opgenomen. Met de mensen die mee wilden doen 
werd dan een afspraak gemaakt voor een interview. 
 
De 27 open interviews werden afgenomen door drie getrainde interviewers. Aan 
de respondenten werd na een kennismaking en korte introductie van   het onder-
zoek gevraagd: "Hoe is het om in een verzorgingshuis te wonen?" Met deze objec-
tiverende formulering werden bewoners benaderd als deskundigen die op grond 
van hun positie als bewoner van het huis over informatie beschikken waar anderen 
van kunnen leren. Zoveel mogelijk werden zij spontaan aan het woord gelaten. Pas 
als respondenten teveel uitweidden over voor het onderzoek niet relevante onder-
werpen of geen gespreksstof meer haddden stuurden de interviewers bij. Zij had-
den de instructie, zorgvuldig aansluiting te blijven zoeken bij de leefwereld en de 
mogelijkheden van elke respondent. Zo nodig stimuleerden zij de respondenten 
met vragen als: "Kunt u vertellen hoe U de dag doorbrengt, zoals gisteren bijvoor-
beeld?"; "Heeft U ook contact met anderen in het huis, wie wonen er naast U?"; 
"Doet U mee met activiteiten in huis, of met de bewonerscommissie?" Eventueel 
opgeroepen emoties werden met aandacht tegemoetgetreden; de interviews werden 
zorgvuldig afgerond. Na afloop van het interview stuurden we de respondenten 
een bedankbrief met een summiere samenvatting van het betreffende deel van het 
onderzoeksverslag (zie bijlage 2 in het bijlagenboek). 

                                                 
3 In dit boek zijn alleen de belangrijkste bijlagen aangaande het onderzoek opgenomen. De overige 
bijlagen zijn te vinden in het BIJLAGENBOEK. Dit is bij de auteur te verkrijgen. 
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Van elk interview werd een protocol gemaakt waarin grotendeels de letterlijke 
tekst van het gesprek staat weergegeven (met een samenvatting van herhalingen en 
irrelevante uitweidingen), plus een sfeertekening van het gesprek. Uit deze proto-
collen wilden we uitspraken halen die voor het onderzoek bruikbaar zouden kun-
nen zijn. Daartoe zochten we uitspraken die enerzijds een waarderingsaspect 
bevatten en anderzijds direct of indirect te maken hebben met het leven in een ver-
zorgingshuis: het huis als leefomgeving moet van invloed (kunnen) zijn op het be-
oordeelde onderwerp. Dus wel opmerkingen over mankementen in het huis, niet 
over mankementen in de eigen gezondheid. Uitspraken over contacten met familie 
alleen voor zover het tehuis daar invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld door 
sfeer en faciliteiten voor bezoekers. Een uitspraak bevat een waarderingsaspect als 
het een uitdrukking is van een mening of beoordeling door de respondent, als er 
een evaluatie of een emotionele lading in doorklinkt. Zo kwam "Het personeel is 
vriendelijk" wel in aanmerking, "Het personeel bestaat uit 20 mensen" niet. Om te 
voorkomen dat uitspraken gemist zouden worden werd elk protocol door twee on-
afhankelijk werkende personen op uitspraken doorzocht. Vervolgens werden dub-
bele en overlappende uitspraken verwijderd. De daarna overblijvende 906 
uitspraken werden op systeemkaarten genoteerd. 
 
Deze 906 uitspraken werden vervolgens geordend op onderwerp. Dit om meer in-
zicht in de verzameling van uitspraken te krijgen, die hanteerbaar te maken en 
daaruit beter te kunnen selecteren. Zo ontstonden 18 onderwerpcategorieën, varië-
rend van "eten en alles wat daarop betrekking heeft" tot "relaties met medebewo-
ners" en "tijdsbesteding". Sommige van deze categorieën bevatten zoveel 
uitspraken dat zij nog onoverzichtelijk bleven; dan brachten we alsnog een verdere 
ordening aan. Vervolgens werden door vier onafhankelijk werkende personen de 
uitspraken geschrapt die qua strekking niet eenduidig waren of waarvan een betere 
versie voorhanden  was en die welke te specifiek voor een persoon of verzorgings-
huis gelden. Per categorie werd een verzameling uitspraken geselecteerd die de in-
houd van de uitspraken over dat onderwerp dekt. Dat resulteerde in 524 uitspraken 
(zie bijlage 3 in het bijlagenboek). 
 
Over de resultaten van de open interviews hebben wij in bijeenkomsten in de be-
trokken tehuizen feedback gegeven. In een tehuis verbaasde men zich erover, dat 
de onderwerpen "kerkelijk of geestelijk leven" en "(stands-) verschillen tussen 
bewoners" niet naar voren waren gekomen. Dit zou wellicht een gevolg kunnen 
zijn van gebrek aan interesse of van blinde vlekken van de onderzoekers. Ook  
"seksualiteit" hoorde volgens een spre-ker tot de voor veel bewoners relevante on-
derwerpen die in de lijst thuishoren. Wij waren met deze spreker van mening, dat 
dit in de interviewsituatie niet makkelijk naar voren gebracht zou worden. Dit gaf 
aanleiding om later bij de proeflijst nog uitspraken te zoeken en toe te voegen over 
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geestelijk en kerkelijk leven en (stands-)verschillen tussen bewoners. We zagen 
ervan af, uitspraken over het onderwerp seksualiteit toe te voegen omdat enerzijds 
de invloed van wonen in een verzorgingshuis hierop voor de meeste bewoners niet 
groot leek en anderzijds de interviewers zich niet competent achtten, dit onder-
werp goed te behandelen. (Overigens bleek dat deze toegevoegde onderwerpen 
nauwelijks in de uitsprakenlijst werden opgenomen, omdat de uitspraken hierover 
minder belangrijk gevonden werden of minder informatie opleverden dan andere). 
 
 
3.1.2 Constructie en gebruik van de proeflijst 
 
De proeflijst moest geschikt zijn voor het enquêteren van bewoners van verzor-
gingshuizen. De resultaten daarvan moesten aanwijzingen opleveren voor het ver-
der reduceren van de proeflijst tot de nagestreefde uitsprakenlijst. 
 
De hanteerbaarheid van de lijst in de beoogde onderzoekssituatie vergde een aan-
zienlijke reductie van het aantal items; de inhoudsvaliditeit van de lijst als meetin-
strument vergde de volledigheid die naar we aannemen in de 524 items aanwezig 
was. We besloten dat de proeflijst een kwart van dit aantal mocht bevatten; we be-
sloten tevens, elke categorie evenredig te korten. Daarmee gaat in principe voor 
elk onderwerp een gelijke mate van nuancering verloren. Uitgaande van de verza-
meling uitspraken in een categorie brachten we de inhoud van de categorie in kaart 
en kozen vervol-gens bij centrale thema's een geschikte uitspraak. Het toegestane 
aantal uitspraken bepaalde zo het aantal thema's binnen elke categorie in de proef-
lijst. 
 
Uitgangspunt van onze vragenlijst was de in hoofdstuk 2 genoemde klach-tenlijst 
van Hazewinkel. Een klachtenlijst zou echter door bewoners en personeel be-
schouwd kunnen worden als uiting van een negatieve houding ten opzichte van 
verzorgingshuizen, hetgeen weerstanden zou kunnen oproepen. Bovendien wilden 
we de mogelijke invloed van een antwoord-tendens compenseren. Daarom namen 
we in de lijst zowel lovende uitspraken als klachten op. 
 
We kozen ervoor uitspraken naar onderwerp te groeperen. Dit maakt het minder 
vermoeiend voor respondenten. We besloten respondenten bij ieder item niet al-
leen te vragen naar de feitelijke situatie in het eigen verzorgingshuis, maar tevens 
naar het belang daarvan. Deze belangvraag zou ons enerzijds zicht kunnen geven 
op de mate waarin onze lijst en de items inderdaad aansluiten bij de leefwereld van 
bewoners en anderzijds helpen  bij een verantwoorde verdere reductie van de lijst. 
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We wilden nog uitspraken over geestelijk of kerkelijk leven en over (stands)versc 
hillen tussen bewoners op het spoor komen. Ook wilden wij inzicht krijgen in de 
eisen, die aan de items moesten worden gesteld.  Daartoe probeerden we een klein 
gedeelte uit van de eerste versie van de proeflijst, te weten de uitspraken over het 
onderwerp "binnenkomst en   eerste opvang". Hiertoe zijn vijf interviews gehou-
den in twee huizen, te weten het meest godsdienstige en het enige algemene van de 
vier huizen die ook bij de open interviews betrokken waren. De bewoners van het 
godsdienstige huis werden aselect gekozen, in het algemene huis verstrekte de di-
rectie namen van mensen in het huis die wat betreft levensovertuiging  of klasse of 
afkomst een buitenbeentje waren. Wij achtten dit nuttig als aanvulling op de ase-
lect gezochte respondenten voor het onderwerp (stands) verschillen. 
 
Voor het uittesten van de eerste versie van de proeflijst benaderden we vier andere 
verzorgingshuizen, waar later ook op grotere schaal de proeflijst kon worden afge-
nomen. We kozen ervoor, zoveel mogelijk variatie in de te benaderen huizen aan 
te brengen om een indruk te krijgen van mogelijke effecten van verschillende 
kenmerken en later in het hoofdonderzoek   minder voor verrassingen te komen 
staan. In elk huis werden twee bewoners aselect gekozen, daarmee hadden we acht 
bewoners. De gesprekken bestonden na de introductie uit het afnemen van een van 
de varianten van de proeflijst en de respondent-kenmerkenlijst. Afnemen van de 
gehele lijst duurde lang, vooral bij bewoners wier gehoor of geheugen gestoord 
was.   Als het uithoudingsvermogen van respondenten daartoe aanleiding gaf,   
werd slechts een (telkens wisselend) gedeelte van de lijst afgenomen. Op grond 
van de bevindingen in deze acht gesprekken kozen we ervoor, de belangvraag 
steeds na de feitvraag te stellen en de belangvraag te   formuleren als "hoe belang-
rijk vindt ü het, dat...". Dit lijkt in strijd met ons streven, vragen om een kwali-
teitsoordeel zo objectiverend mogelijk te formuleren. Het gaat hier echter niet om 
een kwaliteitsoordeel, maar om de vraag hoeveel belang de bewoner als deskundi-
ge over zijn eigen verlangens en prioriteiten ergens aan hecht. Het bleek dat be-
woners de formulering   "hoe belangrijk is het, dat " interpreteerden als een vraag 
naar een universeel geldig oordeel; zij achtten zich niet competent, dit te geven. 
 
Resultaat hiervan was de proeflijst, met 20 onderwerp-categorieën en 138 uitspra-
ken waarover telkens een feitvraag en een belangvraag worden gesteld (zie bijlage 
4 in het bijlagenboek). Elke vraag kon worden beantwoord op een driepuntschaal. 
Bijvoorbeeld bij de uitspraak "Het personeel is vriendelijk": 
− Is dat zo? Antwoordmogelijkheden waren: ja/ soms of een beetje/nee 
− Hoe belangrijk vindt U het dat het personeel vriendelijk is? Antwoord kon 

zijn: erg belangrijk/ een beetje belangrijk/niet zo belangrijk. 

 78 



Respondenten voor het afnemen van de proeflijst werden aselect getrokken uit de 
bewoners van de huizen die voor het testen van de eerste versie van de proeflijst 
geworven werden; zij werden op de gebruikelijke wijze benaderd (brief en intro-
ductiebezoek voorafgaand aan het vraaggesprek). In deze fase van het onderzoek 
konden veel (rond 40%) van de vraaggesprekken niet doorgaan omdat de respon-
denten volgens de directie te verward of te ziek waren of zelf weigerden of afwe-
zig waren. Elk vraaggesprek bestond na de introductie uit het afnemen van de 
proeflijst en de respondentkenmerkenlijst (zie bijlage 5 in het bijlagenboek); de 
volledige vraaggesprekken duurden ongeveer 2,5 uur. Als het uithoudingsvermo-
gen van respondenten dat nodig maakte werden pauzes ingelast of - in tien geval-
len - slechts (telkens wisselende) gedeelten van de proeflijst afgenomen. In totaal 
werd de proeflijst aan 51 bewoners voorgelegd. Deze vraaggesprekken werden af-
genomen door elf verschillende enquêteurs. 
 
 
3.1.3 Het verwerken van de resultaten van de proeflijst 
 
Voor elk item werd de waarderichting vastgesteld. Ter illustratie: bij "het eten 
komt te koud op tafel" geeft "ja" een negatieve waardering, bij "het personeel is 
vriendelijk" geeft "ja" juist een positieve waardering. Het antwoord "soms of een 
beetje" werd als waarde-neutraal beschouwd. De antwoorden van alle responden-
ten op de feitvraag en op de belangvraag van alle items zijn gesommeerd en in 
percentages weergegeven voor elk van de vier huizen en voor alle huizen samen 
(zie bijlage 6 en 7 in het bijlagenboek). Daarbij werd de score "geen antwoord" 
buiten de berekeningen gelaten. 
 
De feitvragen 
Vervolgens werd voor elk huis per item een antwoordscore berekend op de feit-
vraag door het percentage negatieve waarderingen af te trekken van het percentage 
positieve waarderingen (zie bijlage 6 in het bijlagenboek). Daarna kon de ant-
woordscore van het huis vergeleken worden met de score van de vier huizen sa-
men. 
Opvallend was, dat voor elk van de huizen en voor alle huizen samen de ant-
woordscore positief tot zeer positief was voor alle items; er waren echter wel ver-
schillen tussen huizen. Per huis werden items met een opvallend afwijkende score 
eruit gelicht; door deze afwijkende items te groeperen kon een profiel van dat huis 
beschreven worden. 
 
De belangvragen 
Bij elk item werden twee belangpunten toegekend voor elk procent van de respon-
denten dat het "erg belangrijk" achtte en een belangpunt voor elk procent dat het 
"een beetje belangrijk" noemde. "Niet zo belangrijk" leverde geen belangpunten 
op. Voor elk item werd het aantal belangpunten  berekend en aan de hand daarvan 
een rangordenummer van belangrijkheid. 
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Het item met het laagste aantal belangpunten kreeg rangordenummer 1, het hoog-
ste 138 (zie bijlage 7 in het bijlagenboek). 
Uit de antwoorden op de belang vragen bleek dat vrijwel alle items belangrijk ge-
vonden werden. Zelfs de minst belangrijke items, "je mag hier huisdieren houden" 
(na alle discussie hierover hadden we verwacht dat dit belangrijker zou zijn!) en 
"in de gemeenschappelijke ruimten is iedereen vrij op te hangen wat hij wil" had-
den nog altijd respectievelijk 47 en 52 belangpunten. Rangordenummer 34, "wat je 
hier in de winkel/toko kunt kopen is veel duurder dan elders" had 144 belangpun-
ten. De belangrijkste items, "je kunt in dit huis je kamer inrichten zoals je zelf 
wilt" en "je wordt hier niet betutteld" hadden elk 198 belangpunten - op een theo-
retisch maximum van 200 punten! We concluderen hieruit dat onze omslachtige 
procedure voor het genereren van uitspraken inderdaad leidt tot voor bewoners be-
langrijke onderwerpen. 
Ook van de onderwerp-categorieën werd een belangrijkheids-hiërarchie berekend. 
Daartoe werden de belangpunten van de items in de categorie bij elkaar opgeteld 
en vervolgens gedeeld door het aantal items in de categorie. Daaruit resulteerde 
een verrassende rangorde: "relaties met familie", "bewonerscommissie" en "ver-
zorging" haalden respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats, terwijl "eten" 
en "georganiseerde aktiviteiten" pas   op respectievelijk de 16e en 17e plaats 
kwamen (zie bijlage 8 in het bijlagenboek). Het is denkbaar dat bewoners vooral 
belang hechten aan aspecten waarop zij in hun omgeving tekorten signaleren. 
Veen (1983) suggereert dit. Dat blijkt echter niet uit ons materiaal. Illustratief is, 
dat men over het algemeen zeer tevreden is over contacten met familie, het  on-
derwerp dat als belangrijkste uit de bus kwam. 
Deze resultaten moeten gerelativeerd worden. Het doel van de belangvraag was 
enerzijds controle op de procedure voor het genereren van items en anderzijds 
steun bij het kiezen van items voor de uitsprakenlijst; zij werd gesteld in de proef-
ronde met slechts 51 respondenten. Gebruik van deze resultaten in een andere con-
text moet kritisch bekeken worden en vergt wellicht eerst nader onderzoek. 
 
 
3.1.4 Criteria voor de samenstelling van de uitsprakenlijst 
 
We stelden de criteria vast waaraan de uitsprakenlijst en de items moesten vol-
doen. We maakten daarbij gebruik van inzichten ontleend aan Van der Zee (1979), 
Labaw (1980) en onze in het onderzoek opgedane ervaringen. De lijst moest ge-
schikt zijn voor het enquêteren van bewoners van verzorgingshuizen. De lijst 
mocht niet te lang zijn in verband met het uithoudingsvermogen van respondenten. 
Daarom moest hij vooral gaan over belangrijke onderwerpen met een hoog infor-
matiegehalte en vragen om informatie die niet op een andere manier verzameld 
kon worden. De onder- 
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werpen moesten geschikt zijn voor de beoogde gespreksituatie (seksualiteit viel 
om die reden af). 
Bovendien vergden we eenduidigheid, heldere taal en een zo concreet en eenvou-
dig mogelijke inhoud. Omwille van de verwerking van de resultaten moest elk 
item zijn te beantwoorden met: JA / ja / soms of een beetje / nee / NEE 
Zowel de lijst als alle items afzonderlijk moesten herkenbaar aansluiten bij de be-
levingswereld van de bewoners. Uitspraken met een te bedacht karakter die niet 
aansluiten bij de belevingswereld leveren onbetrouwbare antwoorden op, omdat 
dan het toeval een te grote rol zou spelen. Bovendien ging het expliciet om het 
zichtbaar maken van de belevingswereld van bewoners en niet om het beantwoor-
den van vragen uit beleid of wetenschap. Een item moest voor (bijna) alle bewo-
ners van verzorgingshuizen van toepassing zijn. In een later stadium kunnen zo 
nodig voor verschillende groepen bewoners aparte vragen of lijsten ontwikkeld 
worden.  
Elk item moest direct of indirect gaan over een interactie tussen de respondent en 
het verzorgingshuis waar de respondent woont: niet te persoonsgebonden, maar 
ook geen beschrijving van een huiskenmerk.  
De items werden objectiverend geformuleerd, in de hoop dat respondenten zich 
daardoor vrijer zouden voelen een oordeel te vellen en minder geneigd zouden zijn 
problemen aan hun eigen onvermogen toe te schrijven of een sociaal wenselijk 
antwoord te geven. In hoofdstuk 2 is dit uitgewerkt. Daartoe werden de items ge-
presenteerd in de vorm van algemene uitspra-ken, vaak in de "je" of "men"-vorm; 
vaak werd het woord "te" gebruikt.  
Elk item moest een enkel waarderend element bevatten; de waarderingsrichting 
van een antwoord moest evident zijn. 
Items moesten voor bewoners goed te beantwoorden zijn: elke respondent moest 
over de informatie beschikken om een oordeel te kunnen vellen.  
Van de lijst eisten we volledigheid of inhoudsvaliditeit: alle voor de ervaring van 
bewoners relevante aspecten van het leven in verzorgingshuizen moesten in de lijst 
te vinden zijn. 
De resultaten moesten valide informatie opleveren over het beeld dat bewoners 
van hun huis hebben, dus ook verschillen tussen huizen zichtbaar kunnen maken. 
De opbouw van de lijst moest overzichtelijk zijn, dus items over hetzelfde onder-
werp bij elkaar. Ter voorkoming van beïnvloeding van de scores door antwoord-
tendenties wisselden we positieve en negatieve uitspraken af. 
 
 
3.1.5 Reductie van het aantal items en vorming van de lijst 
 
Bij de selectie van items die moesten vervallen zijn we zoveel mogelijk systema-
tisch te werk gegaan. We hebben als criteria zowel het belang als  het informatie-
gehalte van items gebruikt. Allereerst elimineerden we de  25% van de proeflijst, 
34 items, die in de proefronde als relatief  onbelangrijk uit de bus kwamen (rang-
orde 1 t/m 34). Vervolgens stelden we 
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het informatiegehalte van items vast. We definieerden het informatiegehalte als 
"goed" als ten hoogste 70% van de respondenten op de feitvraag  hetzelfde ant-
woord gaf, "matig" als 70-80% hetzelfde antwoord gaf (5 items), slecht" als 80-
90% hetzelfde antwoord gaf (31 items) en  "zeer slecht" als meer dan 90% hetzelf-
de antwoordde (25 items). Daarna elimineerden we de items die "matig belangrijk" 
waren, dat wil zeggen belangrangorde 35 t/m 69, voor zover zij tevens een "ma-
tig", "slecht" of "zeer slecht" informatiegehalte hadden (12 items). Van de "be-
langrijke" items, met belangrangorde 70 t/m 99, schrapten we degene met "slecht" 
of "zeer slecht" informatiegehalte (19 items). Van de "zeer belangrijke" items 
(rangorde 100 t/m 138) schrapten we in eerste instantie degene met "zeer slecht" 
informatiegehalte (7 items). 
 
Voor zover daardoor lacunes in de vragenlijst zouden ontstaan, in de zin dat er 
geen items overbleven over een belangrijk aspect van het leven in een verzor-
gingshuis, werden items verbeterd en weer toegevoegd. Ook de nog resterende 
items werden nog eens zeer kritisch bekeken op alle criteria die werden genoemd. 
Als zij niet voldeden werden zij of verbeterd of   geschrapt. Zo werd het "slechte" 
informatiegehalte van de  "zeer belang-rijke" uitspraak "Het eten is hier over het 
algemeen goed", waarop 82% van de respondenten "ja" geantwoord had, verbeterd 
door een controversiëlere herformulering tot "Het eten is hier over het algemeen 
uitstekend". 
 
De eerste versie van de uitsprakenlijst met de vijfpuntsschaal, de respon-
dentkenmerkenlijst en het standaard interviewverslag werden in huizen van de 
proefronde uitgeprobeerd, zowel op een zestal aselect gekozen bewoners als op 
drie bewoners die door het personeel als "dementerend" waren aangemerkt. Deze 
gesprekken duurden minder dan een uur. Zij gaven aanleiding tot kleine verbete-
ringen in de lijsten en in de instructie aan de enquêteurs. 
 
 
3.2 DE UITSPRAKENLIJST 
 
Hieruit resulteerde de UITSPRAKENLIJST (zie bijlage 1). Deze bevat 73 uitspra-
ken die samen de voor bewoners belangrijkste aspecten van wonen in een verzor-
gingshuis bestrijken. Elk van die uitspraken bevat een positief of negatief 
waardeoordeel en voldoet aan bovengenoemde criteria. Teneinde zoveel mogelijk 
informatie te verwerven kozen we ervoor, een vijfpuntsschaal te gebruiken voor de 
antwoorden (JA/ja/soms/nee/NEE); naar het belang wordt niet meer gevraagd. 
 
Het bleek dat de lijst door (vrijwel) alle bewoners van verzorgingshuizen in ruim 
een half uur met plezier kan worden beantwoord en bijna evenveel 
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informatie oplevert als de uitgebreidere proeflijst (zie bijlage 15  in het bijlagen-
boek). Naast de antwoorden werden ook persoonlijke kenmerken en gegevens over 
het verloop van het vraaggesprek vastgelegd (zie bijlage 5 en 10 in het bijlagen-
boek). Achtergrondinformatie over de betrokken verzorgingshuizen verkregen wij 
via een aan directies toegezonden huiskenmerkenlijst (zie bijlage 9 in het bijlagen-
boek). 
 
 
KRITISCHE TERUGBLIK OP DE CONSTRUCTIE-PROCEDURE 
 
Culturele verschillen tussen huizen en ontwikkelingen maken dat een definitieve 
invulling van het begrip kwaliteit van verzorgingshuizen niet gewenst is. Daarom 
zoeken we een diagnostische procedure die inhoudelijk kan worden bijgesteld naar 
locale situaties. 
 
Al die proefinterviews zijn bij normaal gebruik van de procedure niet meer nodig: 
de aanwijzingen en de eisen die aan items en lijst gesteld worden (zie paragraaf 
3.1.4) zijn het generaliseerbare resultaat. Overigens is het verhelderend, dat zelfs 
na al die proefinterviews en met de uitgewerkte ei-sen aan de items nog steeds een 
aantal uitspraken niet helemaal voldeed. Van een uitspraak ("Er zijn hier te weinig 
regels." )  bleek de waarderings-richting bij nader inzien toch voor discussie vat-
baar, dus niet helemaal eenduidig; een aantal uitspraken kon door meer dan 10% 
van de respondenten niet worden beantwoord omdat zij daarover geen informatie 
hadden. Dat noopt ook in de toekomst tot grote oplettendheid bij het construeren 
van items. 
 
We gingen ervan uit, dat alle bewoners voor het onderzoek relevante informatie 
kunnen verstrekken. Om de kans op deelname voor alle bewoners even groot te 
maken werden de meeste respondenten aselect gekozen, via een steekproef op ka-
mernummers - waarbij paren twee nummers kregen. Door kamernummers te ge-
bruiken voorkwamen we dat mensen die net verhuisd zijn en daardoor 
bijvoorbeeld nog niet in de bewonersadministratie zijn opgenomen, buiten het on-
derzoek vallen. Door het noteren van de redenen voor non-response kon op de 
steekproef van respondenten voor de vrije interviews een correctie worden toege-
past die de representativiteit van de ondervraagde bewoners verhoogt. Voor de re-
presentativiteit van huizen is het een tekort, dat bij het genereren van onderwerpen 
geen verzorgingshuizen op het platteland zijn betrokken. Alleen huizen die in het 
openbaar kritische zelfreflectie aandurven doen aan een dergelijk onderzoek mee; 
kritieksmorend vermogen zal een contra-indicatie zijn. Ook dat impliceert in dit 
soort onderzoek een beperking aan de representativiteit. 
 
We zijn uitgegaan van uitspraken die letterlijk in termen van bewoners waren ge-
steld; met de wijze van verzamelen moet dat er borg voor staan dat de inhoud van 
de lijst nauw aansluit bij de leefwereld van bewoners. 
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DE INHOUD VAN DE LIJST 
 
De inhoud van de lijst is afkomstig van bewoners; we hebben vertrouwen in de in-
houdsvaliditeit ervan. Omdat we op zoek zijn naar uitspraken die voor een groot 
deel van de bewoners van verzorgingshuizen relevant zijn, is de kleine steekproef 
groot genoeg: onderwerpen die in deze open interviews  niet naar boven komen, 
zijn niet algemeen genoeg om in onze lijst te worden opgenomen. 
 
De sterke reductie van het aantal items na de proefronde betekent enig  verlies aan 
inhoud en nuance ten gunste van grotere bruikbaarheid. De lijst is cultuur- en tijd-
gebonden en zal zowel voor gebruik in een specifiek soort huizen als na verloop 
van tijd moeten worden bijgesteld. Daarnaast is de lijst zo globaal, dat specifieke 
problemen of belangengroepen een aan-gepaste lijst zullen vergen. Wil men een 
dergelijke lijst gebruiken om de visie van bewoners over een bepaald onderwerp 
uit te diepen, bijvoorbeeld het eten, dan kan het betrokken deel van de proeflijst 
zonder reductie, dus met behoud van nuance, daarvoor worden aangepast. 
 
De wijze waarop onderwerpen gegenereerd werden - in open interviews met jonge 
buitenstaanders - kan ertoe leiden, dat bepaalde soorten onderwerpen niet worden 
aangesneden en zo onvolledigheid veroorzaken. Bij de feedback merkte men op 
dat standsverschil niet in de eerste proeflijst voorkwam. Mogelijk speelt dat niet 
door een verborgen selectie op stand bij binnenkomst in het huis of speelt dat niet 
als je oud en hulpbehoevend bent. Mogelijk speelt het echter wel maar kan men 
het tegenover deze in-terviewers niet onder woorden brengen. Deze problemen 
brengen mij tot een pleidooi voor een combinatie van methoden voor het genere-
ren van onderwerpen. Diepte-interviews en andere methoden naast onze procedure 
kunnen een aanvulling op de inhoud geven. Naast (reeds geïnstitutionaliseerde)  
bewoners van verzorgingshuizen zou men ook  aspirant-bewoners en 50-jarigen 
kunnen interviewen voor het verzamelen van onderwerpen. Overigens lijkt de ge-
volgde werkwijze voldoende zorgvuldig om belangrijke lacunes tengevolge van 
vooroordelen bij onderzoekers te voorkomen. 
 
Beschouwen we de uitsprakenlijst in het licht van de in hoofdstuk 2 beschreven 
theorieën over de kwaliteit van bestaan dan kunnen we constateren dat de lijst as-
pecten van het leven van bewoners bevat die betrekking  hebben op de door bewo-
ners ervaren levensomstandigheden in het verzorgingshuis en op de wisselwerking 
tussen bewoner en verzorgingshuis. 
− De woon- en hotelfunctie van het huis komt in 22 uitspraken aan bod (te we-

ten 1 t/m 6, 10,11, 12,14 t/m 17, 23, 24, 29, 30, 32, 59, 60, 63 en 66). 
− 6 uitspraken betreffen activiteiten en de structurering van de tijd (18 t/m 21, 

26 en 28). 
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− 16 uitspraken betreffen de relatie met of het gedrag van het personeel  (7, 8, 
23, 33,42, 46, 47, 48, 54, 60 t/m 63, 65, 67, 70). 

− 18 uitspraken betreffen de sfeer in huis (2, 4, 20, 24, 26, 27, 32, 33, 42, 54 
t/m 58, 64,71,72,75). 

− 16 uitspraken (te weten 23, 24, 29, 31 t/m 41, 49 en 74) hebben direct of indi-
rect betrekking op sociale contacten. 

− 20 uitspraken betreffen een aspect van greep op eigen leven van het individu 
(dat zijn 2, 7, 9, 11, 20, 24 t/m 28, 48, 49, 51 t/m 56, 66 en 67);   ook zijn er 
drie uitspraken over de bewonerscommissie (41, 42 en 43). 

 
 
 
3.3 DE ANDERE LIJSTEN 
 
In het onderzoek werden ook gegevens vastgelegd over de respondenten, over het 
verloop van de vraaggesprekken en over de betrokken verzorgingshuizen. Bij de 
analyse van de antwoorden van respondenten kunnen we zoeken naar samenhan-
gen met deze gegevens. Dat kan enerzijds verhelderend zijn, verschijnselen ver-
klaren en anderzijds extrapolatie mogelijk maken. De constructie van de 
vragenlijsten hiervoor is stapsgewijs verlopen, parallel aan de constructie van de 
uitsprakenlijst. 
 
 
3.3.1 Huiskenmerkenlijst (zie bijlage 9 in het bijlagenboek) 
 
Bij de constructie van de huiskenmerkenlijst zijn we uitgegaan van de "Multipha-
sic Environmental Assessment Procedure" (MEAP) van Moos c.s. (Moos & Lem-
ke, 1979). Deze MEAP is een Amerikaans instrument om zowel sociale als fysieke 
en beleidsaspecten van een omgeving (een ziekenhuis of verzorgingshuis bijvoor-
beeld) in kaart te brengen. Van Weert en Beuken (1987) geven meer details over 
dit instrument en de mogelijkheden voor gebruik ervan in Nederland. Uit de 
MEAP selecteerden we de dimensies die we belangrijk achtten voor de beschrij-
ving van verzorgingshuizen in Nederland in het kader van dit onderzoek. Voor de 
formulering van de vragen over deze dimensies zochten we aansluiting bij  de vra-
gen die door het Centraal Bureau van de Statistiek in een groot onderzoek naar 
verzorgingshuizen werden gesteld (CBS, 1980). Om aansluiting bij recente ont-
wikkelingen in verzorgingshuizen te waarborgen legden we in overleg met prak-
tijkdeskundigen uit die sfeer de laatste hand aan deze lijst vlak voor het rondsturen 
van de lijst aan de directies van de betrokken huizen. 
 
Tijdens het in hoofdstuk 4 beschreven gedeelte van het onderzoek vroegen we de 
directies van de elf betrokken huizen, de huiskenmerkenlijst in te vullen. In negen 
huizen voldeed men aan dit verzoek, over twee huizen 
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kregen wij deze gegevens niet. We hebben daarom beperkt gebruik kunner maken 
van de informatie uit deze lijst en de lijst niet in dit boek, maar in hel bijlagenboek 
opgenomen. 
 
 
3.3.2 Respondentkenmerkenlijst (zie bijlage 5 in het bijlagenboek) 
 
De respondentkenmerkenlijst werd ontworpen om te kunnen nagaan, in hoeverre 
persoonlijke kenmerken van respondenten invloed hebben op de uitkomsten van 
de uitsprakenlijst. Naast de gangbare gegevens over leeftijd, sekse en dergelijke 
vroegen we respondenten daartoe ook informatie over de relatie van de respondent 
tot haar verzorgingshuis (verblijfsduur, reden voor de komst naar DIT huis bij-
voorbeeld) en over lichamelijke en gedragskenmerken. 
 
 
3.3.3 Interviewverslag (zie bijlage 10 in het bijlagenboek) 
 
Aan de enquêteurs werd gevraagd, enkele indrukken over het verloop van  het 
vraaggesprek, over de respondent en over hun contact met de respondent vast te 
leggen in een interviewverslag. Hiermee konden we enerzijds controleren, in hoe-
verre de sfeer van het vraaggesprek en het contact resultaten beïnvloeden en an-
derzijds constateren of door de enquêteurs geconstateerde eigenschappen van 
respondenten samenhangen met resultaten op de uitsprakenlijst. 
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HOOFDSTUK 4 DIAGNOSE MET BEHULP VAN DE 
UITSPRAKENLIJST 
 
 
4.0 INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk doe ik verslag van een gedeelte van het empirisch onderzoek dat 
nog het meest weg heeft van orthodox data-verzamelen. In de onderzoeksopzet is 
de hier verzamelde informatie een middel om bewoners en bewonerscommissies 
meer greep op hun verzorgingshuis te bieden. Er is relatief weinig zicht op de me-
ning van bewoners over hun verzorgingshuis -en meer in het algemeen over de be-
leving van cliënten in "human service organisaties". Daarom is de kans groot dat 
men de hier gepresenteerde informatie of de hier gebruikte meetinstrumenten en 
procedures ook voor andere doeleinden wil gebruiken. Ik wil erop wijzen dat die 
andere doelstellingen niet a priori het best gediend zijn met deze informatie, meet-
instrumenten en procedures; soms kunnen aanpassingen nodig zijn. 
 
De meetinstrumenten die we gebruikten bij het verzamelen van informatie zijn in 
hoofdstuk 3 beschreven. In dit hoofdstuk besteed ik eerst aandacht aan de moge-
lijkheden en beperkingen die het doel van ons onderzoek en de omgeving waarin 
het zich afspeelt met zich meebrengen. Daarna beschrijf ik hoe we in het onder-
zoek de meetinstrumenten gebruikt hebben en hoe we de gegevens hebben geana-
lyseerd. De resultaten voor verschillende groepen bewoners en voor verschillende 
verzorgingshuizen worden weergegeven. Het hoofdstuk sluit met een kritische te-
rugblik op de gevolgde procedure. 
 
 
 
4.1 TEVREDENHEIDSMETING EN ORGANISATIE-
DIAGNOSE 
 
Zoals in het inleidend hoofdstuk al is aangegeven willen we in deze fase   van het 
onderzoek met behulp van de ontwikkelde uitsprakenlijst een diagnose van elf 
verzorgingshuizen maken. Zoals ik in het inleidend hoofdstuk al naar voren bracht 
is het belang dat we daarbij centraal stellen het versterken van de greep op eigen 
leven bij bewoners; inhoudelijk is de diagnose gericht op de kwaliteit van het ver-
zorgingshuis als woonmilieu zoals die door bewoners wordt geëvalueerd. Deze in-
houd is gekozen, niet omdat het de enige basis voor evaluatie van een 
verzorgingshuis zou moeten zijn, maar wel omdat het voor zo'n evaluatie een be-
langrijke basis is 
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die tot nu toe onderbelicht is en omdat ik hem als basis voor greep op eigen leven 
zelfs van doorslaggevend belang acht. 
 
Iedereen kan informatie verzamelen over een organisatie, die informatie interpre-
teren en op grond daarvan het functioneren van de organisatie evalueren of een 
oordeel over de organisatie uitspreken. Pas als men ziel daarbij baseert op het in 
relatief korte tijd systematisch en op controleerbare wijze verzamelen van infor-
matie over relatief veel aspecten van de organisatie en als het interpreteren en eva-
lueren op systematische en controleerbare wijze verloopt, zal men spreken van een 
organisatiedoorlichting (zie verder Verburg, 1983). Indien het oordeel over de or-
ganisatie tevens concrete aanwijzingen geeft over aspecten van het functioneren 
van de organisatie die voor verbetering in aanmerking komen wil ik spreken van  
een organisatiediagnose. Waar een diagnose vooral bedoeld is om verbeteringen 
op gang te brengen kan die alleen effectief zijn als in de organisatie de mogelijk-
heid en bereidheid tot verandering aanwezig is. Hoe een doorlichting moet worden 
uitgevoerd hangt af van de afweging var belangen die men ermee wil dienen. Als 
het onderzoek wordt verricht voor een specifieke opdrachtgever zal die zich daar-
over uitspreken. Ook de inhoudelijke accenten bij de doorlichting zullen hierdoor 
worden bepaald: de invalshoek kan een evaluatie zijn van rentabiliteit en efficien-
cy, maar ook van veiligheid, kwaliteit van de produkten, milieuhygiënisch functi-
oneren, maatschappelijk nut of personeelsbeleid. In hoofdstuk 1 zijn 
verzorgingshuizen gekenmerkt als "human service organisaties"; daar zijn ook ei-
genschappen van dit soort organisaties beschreven. Een "human service organisa-
tie" moet haar voortbestaan veilig stellen door te voldoen aan de evaluatie-criteria 
van degenen die de hulpmiddelen verschaffen. Verzorgingshuizen worden voor 
een belangrijk deel betaald door bewoners. De bewoners zijn tot op heden niet zo 
georganiseerd dat zij aan verzorgingshuizen bindende criteria kunnen opleggen. Er 
is voor verzorgingshuizen echter wel reden, de evaluatie-criteria van bewoners 
meer en systematischer dan tot nu toe in het beleid te verdisconteren. 
 
Het evalueren van informatie over het functioneren van een organisatie berust op 
vergelijking van de feiten met een norm. Die norm kan een ideaal behelzen (bij-
voorbeeld veiligheid = geen enkel ongeval en geen riskante situatie), wettelijk zijn 
(bijvoorbeeld veiligheid = voldoen aan voor-schriften), berusten op een gemiddel-
de van soortgelijke organisaties (bijvoorbeeld veiligheid - minder ongevallen of ri-
sico's dan anderen) of ipsatief zijn (bijvoorbeeld veiligheid = in sommige 
onderdelen of aspecten van de organisatie beter dan in andere). Vooral voor een 
diagnose zijn de in hoofdstuk 2 toegelichte ipsatieve normen van belang: die ge-
ven aan, waar de relatief zwakke punten van de organisatie zitten en waar dus het 
eerst naar verbetering gezocht moet worden. 
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Voor een doorlichting zal men informatie verzamelen over relevant geachte kwali-
teitsaspecten. Die aspecten kunnen onderling op gespannen voet staan (Hasenfeld, 
1983, hoofdstuk 8). In verzorgingshuizen kan bijvoorbeeld het streven naar priva-
cy tot een onpersoonlijke bejegening leiden; zorg op maat kan in strijd zijn met 
standaardisering en efficiency; vrijheid voor bewoners kan zorgzaam toezicht be-
moeilijken. Men kan dan wel vaststellen, welke positie een organisatie in een der-
gelijk spanningsveld inneemt, maar daar geen "objectieve" evaluatie aan 
verbinden. 
 
In hoofdstuk 2 is beschreven, dat evaluatie van de kwaliteit van leven of van een 
woonmilieu door veel aspecten wordt beïnvloed. Voor het vaststellen van de "ob-
jectieve" of absolute kwaliteit van een verzorgingshuis als woonmilieu acht ik de 
in dit onderzoek ontwikkelde procedure niet zonder meer geschikt; daardoor is er 
ook geen norm voor het vergelijken van de kwaliteit van verzorgingshuizen uit af 
te leiden. De procedure helpt bewoners hun eigen oordeel en gevoelens van onvre-
de over hun leefomgeving en die van hun medebewoners helder te krijgen. Door 
vergelijking van dat oordeel over verschillende aspecten in een verzorgingshuis 
komen per huis relatief sterke en zwakke punten naar voren, hetgeen een specifie-
ke profielschets voor elk huis oplevert. 
 
Er zijn ook andere meetinstrumenten voor het stellen van een diagnose over een 
woonmilieu (zie bijvoorbeeld Van Weert & Beuken, 1987 en Steffen & Van der 
Voordt, 1979). Deze zijn meestal gebaseerd op a priori door onderzoekers of be-
leidsmakers relevant geachte onderwerpen en vragen. Daardoor kunnen zij directer 
beleidsrelevant zijn. Een probleem blijft   echter, dat deze hulpmiddelen, soms in 
nog sterkere mate, lijden onder dezelfde methodologische problemen en daaruit 
voortvloeiende vertekeningen als het hier beschreven meetinstrument. Die maken 
vergelijking tussen huizen problematisch, terwijl de verleiding, algemenere con-
clusies te trekken juist bij dergelijke meetinstrumenten extra groot kan zijn, omdat 
die conclusies inhoudelijk kunnen aansluiten bij de vaak in algemene termen ge-
formuleerde belangstelling van beleidsmakers en onderzoekers. Daarnaast zijn de-
ze andere meetinstumenten minder geschikt voor het bevorderen van greep op 
eigen leven van bewoners, omdat zij daarvoor niet ontworpen zijn. Zij sluiten bij-
voorbeeld niet zo direct aan bij de leefwereld van bewoners en zullen dus eerder 
vervreemdend werken. 
 
Onze doelstelling en het feit, dat een meetprocedure niet alleen invloed heeft op 
het meetresultaat, maar ook op de gemeten werkelijkheid, maakt het nodig ook ei-
sen aan de meetprocedure te stellen. Die moet voldoen als een verkenning van de 
problemen en mogelijkheden voor het gebruik van de uitspraken lijst en zicht ge-
ven op de eisen die bij vervolgonderzoek aan de uitspraken lijst kunnen worden 
gesteld. De procedure mag voor respondenten niet bedreigend zijn: zij moet plau-
sibel en navolgbaar zijn en een gefundeerd vertrouwen in de anonimiteit en zorg-
vuldigheid oproepen. 
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In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven hoe we de informatie hebben 
verzameld en geanalyseerd en wat daarbij de belangrijkste bevindingen waren. 
 
 
 
4.2 GEBRUIK VAN DE UITSPRAKENLIJST IN ELF 
VERZORGINGSHUIZEN 
 
We hebben in elf verzorgingshuizen informatie verzameld met behulp van de uit-
sprakenlijst. In deze paragraaf wordt beschreven hoe we daarbij te      werk zijn 
gegaan. Uit onze bevindingen daarbij zijn aanwijzingen af te leiden voor het ge-
bruik van de lijst en meer in het algemeen voor het uitvoeren van onderzoek bij 
bewoners van verzorgingshuizen. 
 
 
4.2.1 Selectie van huizen en respondenten 
 
Voor deze fase van het onderzoek selecteerden wij elf verzorgingshuizen die op de 
kenmerken landsdeel, grootte, grondslag en mate van verstedelijking van de om-
geving de door ons gewenste variatie vertoonden. Die variatie was belangrijk om-
dat we ernaar streefden, een generaliseerbare (in allerlei huizen bruikbare) 
procedure te ontwikkelen en niet zozeer streefden naar gegevens over een repre-
sentatieve doorsnee van de Nederlandse verzorgingshuizen. We hebben geen ver-
zorgingshuizen met een landelijke functie gekozen: deze huizen zijn in het 
algemeen bestemd voor zeer specifieke groepen (blinden, kloosterlingen, militai-
ren) en ontlenen daaraan een dermate uniek karakter, dat het niet zinvol leek ze te 
betrekken bij de ontwikkeling van ons interventie-instrument. Bij de keuze van de 
te variëren kenmerken en de selectie van huizen werd de hulp van een deskundige 
in de bejaardenzorg uit de kring van de Federatie Landelijke Samenwerkende Be-
jaardentehuizenorganisaties (LSB) gebruikt. Bij het aanschrijven van de huizen 
noemden we de Federatie. Wellicht mede daardoor was de bereidheid van directies 
om aan het onderzoek in hun huis mee te werken groot: van de elf in eerste instan-
tie aangeschreven huizen viel er een af omdat het toch een landelijk huis bleek te 
zijn; in een huis was ziekte van de directie reden om niet mee te willen doen. Voor 
de afgevallen huizen werden huizen met dezelfde kenmerken gezocht (zie bijlage 
13 in het bijlagenboek). 
 
In elk van de elf huizen werd aan een aselecte steekproef van tenminste 17% van 
de bewoners, de uitsprakenlijst afgenomen. In totaal namen de drie enquêteurs in 
een periode van vier maanden 240 bruikbare vraaggesprekken 
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af. De steekproef kwam in elk huis tot stand door aselect tweemaal het benodigde 
aantal respondenten te trekken. Het personeel pleegde daarna de eerste selectie 
door aan te geven welke bewoners niet ondervraagd konden worden met als reden: 
de bewoner is met vakantie of de bewoner staat op een wachtlijst voor een ver-
pleeghuis of verblijft in de ziekenboeg of in het ziekenhuis. Ook de toestand van 
de bewoner kon een reden zijn, dit werd  dan nog even nagegaan. Volgens deze 
eerste selectie is rond tien procent   van de steekproef afgevallen. Daarna volgde 
zelfselectie door de op de gebruikelijke wijze aangezochte respondenten (zie bijla-
ge 14 in het bijlagenboek). Die veroorzaakte een non-response van 22%, waarvan 
"niet te bereiken" en "vindt zichzelf te ziek of lichamelijk niet geschikt" elk 5%; 
"wil niet" 9%; 3% vindt zichzelf te nerveus of wil eerst wel, maar bij nader inzien 
niet meedoen. 
 
 
4.2.2 Het afnemen van de uitsprakenlijst 
 
De drie enquêteurs werden geïnstrueerd over het zorgvuldig omgaan met de res-
pondenten en met andere personen die bij het vraaggesprek aanwezig willen zijn. 
We ontwikkelden een standaardintroductie die na een persoonlijke kennismaking 
een duidelijke uitleg over het onderzoek en de werkwijze, het doel van het vraag-
gesprek, de wijze van steekproeftrekken en de anonimiteit behelsde. Als toelich-
ting bij het gebruik van de lijst en de vijfpuntschaal werkten de enquêteurs met 
standaardvoorbeelden (zie bijlage 15 in het bijlagenboek). 
 
De volgende ervaringen van de enquêteurs geven nuttige aanwijzingen voor de 
verdere ontwikkeling en het toekomstig gebruik van de lijst: 
− De procedure van brief vooraf en kennismaken met en toelichting door de 

interviewer vóór het maken van de afspraak was voor veel respondenten 
prettig en leidde tot een grote bereidheid mee te werken aan dit onderzoek. 
Het kwam in het onderzoek geregeld voor dat aangezochte respondenten de 
brief alweer vergeten waren of hem nog niet ontvangen of gelezen hadden. 

− Ruim de tijd nemen voor kennismaken en introductie van het onderzoek 
neemt wantrouwen weg en bevordert open contact. 

− Aan het slot van het vraaggesprek de nogal feitelijke respondent-
kenmerkenlijst afnemen werkt kalmerend, eventueel losgewoelde emoties 
kunnen wat betijen. 

− Ook bij het begin van het vraaggesprek zijn neutrale, feitelijke onderwerpen 
gewenst; de eerste items (over eten) roepen toch nog teveel emotionele reac-
ties op. Dat leidt tot persoonlijke verhalen, hetgeen soms afgekapt moet wor-
den - zeker bij het begin van het gesprek is dat onaangenaam. 

− Het enquêteren van een lid van een paar moet in de praktijk vrijwel altijd ge-
schieden in aanwezigheid van het andere lid; apart nemen lukt niet. 
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Wanneer het andere lid wil bijspringen kan wel steeds benadrukt worden, dat 
het om de mening van één bewoner gaat. 

− Respondenten kregen de items aangeboden in de vorm van UITSPRAKEN 
waarmee zij het min of meer eens konden zijn. We hoopten, dat daardoor 
respondenten makkelijker tot een geobjectiveerd kritisch oordeel over hun 
omgeving zouden komen en dat oordeel minder op hun eigen functioneren in 
of aanpassing aan de omgeving zouden betrekken. In de praktijk bleek, dat 
deze vorm van vragen net iets ingewikkelder is dan de gangbare directe vra-
gen. Dat kan met name voor bewoners in slechte geestelijke conditie en ge-
hoorgestoorden van doorslaggevende invloed zijn op de haalbaarheid en 
kwaliteit van een vraaggesprek. Voor die groep verdient dan ook direct vra-
gen de voorkeur. 

− Uit het verloop van de interviews hebben we de indruk, dat de indirecte vorm 
van vragen bij een deel van de respondenten inderdaad objectivering wat 
makkelijker gemaakt heeft. Het is de vraag of dit mogelijke voordeel op-
weegt tegen het in de vorige alinea beschreven nadeel. Verdere   conclusies 
hierover zou ik graag op nader onderzoek baseren. 

− Het enquêteren bleek voor de enquêteurs vermoeiend en emotioneel belas-
tend door het directe beroep dat veel respondenten op hen deden. Voor de 
enquêteurs bleek het onderling bespreken van ervaringen hierbij een belang-
rijke steun. 

 
Bijna alle respondenten zeiden spontaan of desgevraagd dat ze het vraaggesprek 
plezierig hadden gevonden en graag bereid waren, nog eens mee te doen. Na af-
loop van de vraaggesprekken stuurden we respondenten en de directies van de be-
trokken huizen een bedankbrief. 
 
 
 
4.3 ANALYSE VAN DE ANTWOORDEN 
 
In dit gedeelte wordt weergegeven, hoe de antwoorden op de uitsprakenlijst wer-
den geanalyseerd en wat daarbij de belangrijkste bevindingen waren. Omwille van 
de leesbaarheid treed ik niet erg in details en zijn alleen de belangrijkste tabellen 
die deze resultaten samenvatten hier opgenomen. 
 
 
4.3.1 Doelstellingen 
 
De analyse moet leiden tot bruikbaar fëedbackmateriaal en zicht geven op  de 
kwaliteiten en mogelijkheden van de uitsprakenlijst als meetinstrument. Daartoe 
willen we allereerst de resultaten van de enquête samenvatten op  een bruikbare 
wijze, dus volgens een methode die voor bewonerscommis-sies en respondenten 
plausibel is maar ook voor hen en voor beleidsmakers overtuigend; op een wijze 
die respondenten meer zicht geeft op hun eigen 
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verzorgingshuis en hun aangrijpingspunten voor verandering biedt. Daarnaast 
dient de analyse ter controle op de kwaliteit van de gegevens: ten behoeve van be-
leidsmakers, maar ook van aanwijzingen aan onderzoekers voor het verder ont-
wikkelen van de uitsprakenlijst en het interventie-instrument. Ook samenhangen 
tussen resultaten en huis-, respondent- en in-terviewkenmerken, voor zover van 
belang voor het interventie-instrument, zijn onderzocht. Mijn theoretische belang-
stelling voor allerlei samenhangen en conclusies heeft bij de analyse een onderge-
schikte rol gespeeld. Hoewel dit niet het centrale doel van dit onderzoek is, zitten 
in de resultaten zeker aangrijpingspunten voor verdere theorie-vorming en onder-
zoek. 
 
 
4.3.2 Controle van de meetprocedure 
 
Preventief werd al veel aandacht besteed aan de training van enquêteurs en het 
standaardiseren van de gespreksprocedure. We controleerden de nog overgebleven 
invloed van enquêteurs door de resultaten van de drie enquêteurs te vergelijken. 
De resultaten zijn samengevat in TABEL 4.1. 
 
Tabel 4.1 Resultaten van de 3 enquêteurs, paarsgewijs vergeleken 
 

 gemiddelde standaard 
deviatie 

t df p = 

enquêteur      
1 3.70 .331 .34 158 .737 
2 3.72 .470    
      
1 3.70 .331 4.70 157 .000 
3 4.00 .461    
      
2 3.72 .470 3.78 159 .000 
3 4.00 .461    

 
 
Er bleken significante verschillen, met name in schaalgebruik (enquêteur 3 had 
respondenten met een significant hogere waardering) en standaarddeviatie (bij en-
quêteur 1 was die veel kleiner). Dit kan liggen aan een systematisch beïnvloeden 
van respondenten en hun antwoorden door de persoon of het gedrag van de enquê-
teur, bijvoorbeeld door een optimistische of pessimistische uitstraling, of aan een 
verschillend schaalgebruik, bijvoorbeeld de neiging tot het aandikken of dempen 
van waarderingsverschillen. In het onderzoeksontwerp hadden we al bij voorbaat 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat enquêteurs invloed uitoefenen op hun 
resultaten. Als beveiliging hiertegen werd in dit onderzoek preventief in elk huis 
het 
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aantal vraaggesprekken zo gelijk mogelijk over de drie enquêteurs verdeeld; ove-
rigens werden respondenten bij toeval over de enquêteurs verdeeld. Daardoor zijn 
de relevante data in dit onderzoek niet systematisch beïnvloed door dit verschijn-
sel. Het geeft wel een belangrijke aanwijzing voor toekomstig onderzoek: zijn de-
ze respondenten, die vaak weinig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen, 
wellicht erg gevoelig voor beïnvloeding? Daar moet men bij het ontwerpen en uit-
voeren van onderzoek onder bewoners van verzorgingshuizen en soortgelijke po-
pulaties rekening mee houden, bijvoorbeeld dooreen soortgelijke preventieve 
maatregel.  
Bij de ontbrekende antwoorden hebben we gangbare oplossingen gebruikt (zie 
BIJLAGE 2). 
 
 
4.3.3 Het samenvatten van de gegevens: factoranalyse en constructie van sub-
schalen 
 
Voor het SAMENVATTEN op voor respondenten overzichtelijke wijze van de 
gegevens, bestaande uit de antwoorden van 240 respondenten in elf huizen op de 
73 items van de uitspraken lijst, de respondentkenmerkenlijst, de interviewgege-
vens in combinatie met - voor zover ingevuld - de huis-kenmerken lijst, is een 
drastische reductie van de hoeveelheid informatie nodig. We kozen ervoor, voor 
de terugkoppeling naar bewoners de nadruk te leggen op de uitsprakenlijst en de 
antwoorden van respondenten hierop per huis te sommeren; ten behoeve van de 
controle, validering en verdere ontwikkeling van het interventie-instrument werd 
ook naar verschillende respondentkenmerken en interviewgegevens gesommeerd. 
Een volgende reductie in de hoeveelheid informatie werd nagestreefd door de 73 
items te groeperen in subschaaltjes. Dat maakt de informatie niet alleen overzich-
telijker, maar ook betrouwbaarder. Een subschaal die onderling samenhangende 
items samenvat is een betrouwbaarder maat dan een item. Teneinde die subschaal-
tjes vast te stellen, niet volgens de vooroordelen van de onderzoekers, maar vol-
gens uit de antwoorden van respondenten ge-bleken samenhang in de waardering 
van respondenten, pasten we eerst factoranalyse toe. 
 
We kozen voor factoranalyse met oblique rotatie (equimax van Kaiser). Dit omdat 
we op zoek waren naar groepjes uitspraken die onderling best een correlatie mo-
gen hebben. Die correlatie kan afkomstig zijn van een  algemene tevredenheid-
stendentie. Het is duidelijk, dat het aantal uitspraken (73) te groot is voor een 
verantwoorde factoranalyse bij slechts 240 respondenten. Na verschillende pogin-
gen het aantal uitspraken te reduceren tot 40 a 50 om verantwoord vier tot zeven 
factoren te extraheren, en factoranalyses op het aldus gereduceerde materiaal, 
bleek toch een analyse op alle 73 uitspraken met rotatie van zeven factoren het 
meest bevredigende resultaat te leveren. In TABEL 4.2 zijn de resultaten van deze 
analyse beknopt weergegeven: alleen ladingen van .30 of hoger zijn opgenomen. 
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Tabel 4.2 Factoranalyse met oblique rotatie op 73 uitspraken (EQUIMAX van KAISER) 
 

factoren 1 2 3 4 5 6 7 
nummer uitspr. 

1 .32 .49 
3 .55 
4 .51 
5 .56 
6 .32 
9 .34 

11 .51 
12 .32 
14 .32 
15 .36 
19 .36 
21 .44 
22 .43 
24 .50 
25 .58 
26 .36 
27 .31 
28 .48 
29 .33 
30 .32 
31 .52 
32 .53 
35 .50 
36 .42 
37 .44 
38 .43 
40 .39 
41 .73 
42 .75 
43 .64 
44 .40 
45 .45 
46 .38 
47 .33 
48 .42 
49 .46 
51 .36 
52 .39 
53 .46 
55 .33 
56 .70 
58 .39 
59 ,63 
61 .42 
62 .47 
64 .32 
66 .43 
68 .55 
59 .45 
70 .35 
72 .43 .39 
73 .38
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Tabel 4.3 Factoranalyse met oblique rotatie op 39 uitspraken (EQUIMAX van 
KAISER) 
 
Factoren I II III 
Uitspraak-   
nummer 
2 .37  
6 .51  
7   .46 
8 .39  
12  .37 
14   .38 
19 .33  
21 .44  
23   .32 
26 .52  
28  .50 
30 .41 .37 
37  .48 
39 .30  
51  .39 
52 .46  
54  .32 
55 .40 .31 
57 .51  
60 .33 .33 
63 .46  
64  .37 
65  .33 .39 
66  .46 
71 .31   
 
1. Alleen ladingen die absoluut groter zijn dan .30 zijn opgenomen. 
2. Alleen uitspraken die tenminste op één factor een lading hebben die absoluut 

groter is dan .30 zijn opgenomen. 
 
Omdat het hier niet om een puur meetinstrument maar om een ondersteuning voor 
discussie als onderdeel van een interventie-instrument gaat, hebben we dit resul-
taat als startpunt genomen voor de constructie van subschalen. De zevende factor 
was niet bruikbaar en bleef verder buiten beschouwing. Van de andere zes factoren 
werden eerst alle items met een lading van .30 of hoger opgenomen. De subscha-
len werden geconstrueerd door bij elke factor na te gaan of door het weglaten van 
items de inhoud 
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meer samenhangend en plausibel voor bewoners werd. Cronbachs coëffi-ciënt 
alpha werd als maat voor de statistische samenhang gebruikt. De zes aldus gecon-
strueerde subschalen bevatten gezamenlijk 34 items. De 39  items die niet in de 
eerste zes subschalen zaten behelsden nog relevante aspecten van de leefsituatie 
van bewoners. Omdat we zoveel mogelijk informatie over de leefsituatie overzich-
telijk wilden kunnen samenvatten besloten we over deze 39 items nogmaals fac-
toranalyse met oblique rotatie uit te voeren. Daarbij bleek rotatie op drie factoren 
het meest geschikt. De resultaten daarvan staan in TABEL 4.3 beknopt weergege-
ven: wederom zijn alleen ladingen van .30 of hoger opgenomen. De eerste en der-
de factor  waren inhoudelijk niet bruikbaar en hadden een lage alpha. In de tweede 
factor hadden elf items een lading groter dan .30. Na correctie voor plausibiliteit 
en statistische samenhang bleven acht items over. 
 
 
4.3.4 Beschrijving van de zeven subschalen 
 
De zeven subschalen die uit de constructie naar voren kwamen zijn: 
PERSONEEL, GEBORGENHEID, THUISVOELEN, BEWONERSCOMMISSIE, 
ETEN, VRIENDSCHAP en VRIJHEID. Ze staan beschreven in TABEL 4.4. 
 
Tabel 4.4 De zeven subschalen 
 
  GEMIDDELDE SCORE 
 AANTAL ITEMS ALPHA ALLE RESPONDENTEN 
PERSONEEL 7 .81 4.09 
GEBORGENHEID 6 .67 3.82 
THUISVOELEN 7 .79 3.89 
BEWONERSCOMMISSIE* 3 .76 3.69 
ETEN 4 .69 4.10 
VRIENDSCHAP 7 .73 3.26 
VRIJHEID 8 .57 4.10 
    
De gemiddelde score van alle respondenten op de TOTALE LIJST was 3.82 
 
 
* NB: Deze subschaal bevat weinig items; er waren veel ontbrekende antwoorden, 
die door een theoretisch gemiddelde score van 3 zijn vervangen. Dit kan de resul-
taten beïnvloeden, zodat terughoudendheid bij het interpreteren daarvan geboden 
lijkt. 
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Uit de scores blijkt dat respondenten over het algemeen positief oordelen over hun 
verzorgingshuis. Op elke schaal is de neutrale waarde 3, de maximale score 5. 
De onderlinge samenhang tussen de subschalen is in TABEL 4.5 weergegeven met 
behulp van correlatie-coëfficiënten. De inhoud van de subschalen in de woorden 
van de items is te vinden in bijlage 3. 
 
TABEL 4.5 Matrix van correlaties tussen de 7 subschalen 
 
 PERSON. GEBORG. THUISV. B.C.* ETEN VR.SCH. VRIJH. 
PERSONEEL -       
GEBORGENHEID .39 -      
THUISVOELEN .52 .40 -     
BEWONERSCIE* .27 .27 .24 -    
ETEN .39 .25 .40   .08# -   
VRIENDSCHAP .50 .46 .51 .30 .32 -  
VRIJHEID .49 .42 .56 .25 .30 .48 - 
 
#  Voor deze correlatie geldt p=.098; voor alle overige correlaties p <.001 
*  Zie NB bij tabel 4.4, pag. 97. 
 
BEVINDINGEN OVER DE STRUCTUUR VAN KWALITEIT VAN BESTAAN 
 
Onze zeven subschaaltjes zijn gebaseerd op de analyse van de antwoorden van 
bewoners op de lijst; het zijn aspecten van het oordeel van bewoners over de kwa-
liteit van hun verzorgingshuis. Een indruk van de mate, waarin deze verzameling 
van onderwerpen generaliseerbaar is krijgen we door ze te vergelijken met in an-
dere kwaliteitsmetingen gevonden aspecten. We kiezen voor vergelijking met de 
in hoofdstuk 2 beschreven onderzoeken van  Lawton c.s. (Knapp, 1976) en 
Bergsma en Fieret (1982). 
 
Onze subschaal GEBORGENHEID vindt tegenhangers in MORALE van Lawton 
c.s. en in de factoren ZEKERHEID/ VEILIGHEID en SFEERBELEVING OP DE 
AFDELING van Bergsma en Fieret. 
Onze schaal THUISVOELEN vindt een tegenhanger in HOUSING SATIS-
FACTION van Lawton c.s.. VRIENDSCHAP vindt tegenhangers in FRIEND-
SHIP IN HOUSING van Lawton c.s. en in RELATIE MET MEDEPATIËNTEN 
van Bergsma en Fieret. VRIJHEID vindt tegenhangers in MOBILITY van Lawton 
c.s. en in INFORMATIE van Bergsma en Fieret. Bij onze 7 schalen ontbreekt con-
tact met familie (zowel gevonden door Bergsma en Fieret als door Lawton c.s.) en 
participatie in activiteiten (Lawton c.s.). In hoofdstuk 3 constateerden we dat con-
tact met familie erg belangrijk is voor bewoners. Bij de selectie van items hebben 
we uitspraken over contact met familie alleen in de lijsten opgenomen voor zover 
zij 
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konden fungeren als scherm waarop een kwaliteitsaspect van het huis geprojec-
teerd staat. Zowel over contact met familie als over activiteiten staan uitspraken in 
onze lijst (respectievelijk de nummers 31 t/m 34 en 18 t/m 22). Ze zijn bij de ana-
lyse niet als factor naar voren gekomen, wel staan over elk van deze onderwerpen 
uitspraken in andere subschalen (22 over activiteiten in GEBORGENHEID, 31 en 
(indirecter) 32 over familie in THUIS-VOELEN). Een belangrijk onderwerp als 
"contact met familie" blijft natuurlijk belangrijk, ook als het onbetrouwbaarder 
gemeten is doordat de items die daarop betrekking hebben weinig samenhang ver-
tonen. In onze analyse hebben we dit onderwerp niet verder uitgediept. 
 
Onze subschalen PERSONEEL, BEWONERSCOMMISIE en ETEN zijn in de 
andere twee onderzoeken niet gevonden. PERSONEEL en ETEN behelzen in be-
langrijke mate de hptelfunctie. Van de BEWONERSCOMMISSIE is het waar-
schijnlijk dat zij als factor gebonden is aan onze context: Nederlandse 
verzorgingshuizen. Onze subschalen BEWONERSCOMMISIE en ETEN bevatten 
weinig items. 
 
 
 
4.4 DE RESULTATEN VOOR VERSCHILLENDE GROEPEN 
BEWONERS 
 
We vergeleken de scores op elk van de acht schalen (te weten: zeven subschalen 
en de totaalscore) van groepen bewoners die op een kenmerk van elkaar verschil-
den met elkaar. Informatie over de kenmerken van bewoners was afkomstig van de 
door respondenten ingevulde respondentken-merkenlijsten en van de door enquê-
teurs ingevulde interview verslagen. Om de analyse te vereenvoudigen hebben we 
de bewoners op de meeste kenmerken in twee groepen gedeeld (bijvoorbeeld op 
leeftijd in: geboren voor of na 1904; op stemming in: opgewekt of somber). Bij het 
kiezen van de grenzen hiervoor was een van de criteria dat de resulterende groepen 
ongeveer even groot moesten zijn. Soms waren er statistisch significante verschil-
len in de scores, hetgeen wil zeggen dat de kans erg klein is dat het verschil op 
toeval berust en dat het erg waarschijnlijk is dat er een samenhang is tussen het be-
treffende kenmerk en de score op de schaal. In dit gedeelte vindt de lezer een 
weergave van de bevindingen bij deze vergelijkingen. Bij alte gevonden samen-
hangen kunnen zowel verschillen in behandeling en "objectieve" leefsituatie van 
die groep bewoners, als verschillen in compatibiliteit van die groep bewoners met 
hun verzorgingshuis en in sociale vaardigheden, aanpassingsvermogen, perceptie 
en interpretatie van die groep bewoners de waardering beïnvloed hebben. 
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4.4.1 Leeftijd en geslacht 
 
We deelden de respondenten naar leeftijd in in twee groepen. De variabele 'leef-
tijd' leverde geen significante verschillen op4. We hadden verwacht dal de groep 
oudste bewoners, die vrijwel alle generatiegenoten heeft overleefd, anders zou 
scoren dan de jongere groep. Mogelijk zou een verfijndere indeling of een combi-
natie met sekse wel tot significante verschillen hebben geleid; omdat dat voor ons 
onderzoeksdoel niet nuttig was zagen we   daarvan af. 
 
De scores van vrouwen en mannen op de acht schalen zijn weergegeven in 
TABEL 4.6. Vrouwen hebben een significant5 lagere waardering voor 
PERSONEEL* EN VRIJHEID**; hun oordeel op andere subschalen en totaaloor-
deel is niet significant lager. Mannen zijn vaak hun leven lang al voor hun verzor-
ging van vrouwen afhankelijk. Mede daardoor kan het zijn, dat zij meer vrijheid 
ervaren - omdat verzorgings-afhankelijkheid voor hen niet problematisch is. Mo-
gelijk worden mannen, die nu eenmaal een minderheid in het verzorgingshuis 
vormen, door het personeel beter behandeld. Mogelijk ontvangen mannen meer 
mantelzorg of worden zij al bij een lagere indicatie in een verzorgingshuis opge-
nomen, zodat zij nog de vitaliteit hebben zich aan te passen. Dit laatste strookt met 
de bevinding van het CBS (1984, la) dat de vrouwelijke bewoners minder valide 
zijn dan de mannelijke. Onduidelijk blijft dan, waarom zij alleen op deze twee 
subschalen hoger scoren. 
 
  
TABEL 4.6 Scores van vrouwen en mannen op de 8 schalen 
 
 VROUWEN MANNEN VERSCHIL P = 
PERSONEEL 4.02 4.25 .23 * 
GEBORGENHEID 3.79 3.87 .08 n.s. 
THUISVOELEN 3.84 4.02 .18 n.s. 
BEWONERSCIE 3.70 3.64 .06 n.s. 
ETEN 4.11 4.08 .03 n.s. 
VRIENDSCHAP 3.23 3.34 .11 n.s. 
VRIJHEID 4.04 4.25 .21 ** 
TOTAALSCORE 3.79 3.91 .12 n.s. 
n = 170 69   
 

                                                 
4 Als niet anders vermeld is, is een t-toets met tweezijdige toetsing gebruikt 
5     * betekent p<0,05 
    ** betekent p<0,01 
  *** betekent p<0,002   
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4.4.2 Psychische eigenschappen: begripsvermogen, stemming en levensover-
tuiging 
 
BEGRIPSVERMOGEN Omdat het aantal verwarde of dementerende bewoners in 
verzorgingshuizen toeneemt door het veranderde opnamebeleid, is het interessant 
na te gaan of en in hoeverre er verschillen bestaan in de betrouwbaarheid van de 
antwoorden van dementerende versus niet-de-menterende bewoners. We hebben 
geen directe informatie over het al dan niet dementerend zijn van respondenten. 
Wel hebben de enquêteurs (bijna afgestudeerde psychologen) in de interviewver-
slagen indrukken vastgelegd die een aanwijzing kunnen geven. Op basis van de 
scores op vijfpuntschalen op de drie items "kon de bewoner het begrijpen", "for-
muleerde de bewoner de antwoorden conform de bedoeling" en "de bewoner 
maakte gebruik van de vijf-puntschaal" construeerden we een variabele die we het 
BEGRIPSVERMOGEN van de respondent noemden. Deze variabele heeft een 
alpha van .66. 
 
 
TABEL 4.7 Vergelijking van de betrouwbaarheid (uitgedrukt in alpha) van de sco-
res op de 7 subschalen van de groepen met hoger en lager begripsvermogen 
 
 HOGER 

BEGRIPSVERMOGEN 
ALPHA = 

LAGER 
BEGRIPSVERMOGEN 

ALPHA = 
PERSONEEL .78 .84 
GEBORGENHEID .68 .67 
THUISVOELEN .78 .80 
BEWONERSCIE .75 .76 
ETEN .71 .66 
VRIENDSCHAP .73 .68 
VRIJHEID .53 .60 
n = 141 95 
 
 
Op grond van de verdeling van de scores op deze variabele verdeelden we de res-
pondenten in twee groepen: de 60% met een hoger begripsvermogen en de 40% 
met een lager begripsvermogen. Voor deze groepen werd de betrouwbaarheid van 
de antwoorden vergeleken. Hiertoe gingen we na of de interne samenhang (uitge-
drukt in alpha) van de subschaaltjes varieert in samenhang met het begripsvermo-
gen. De resultaten hiervan staan in TA-BEL 4.7. De verschillen tussen de alpha's 
bleken klein. We mogen dus voorlopig aannemen dat voor respondenten met ho-
ger en lager begrips- 
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vermogen eenzelfde samenhang tussen items gevonden is; dat wil zeggen dat de 
met behulp van factoranalyse gemaakte subschalen dezelfde samenstelling hebben 
en dat dus de lijst voor beide groepen even geschikt is. Het is mogelijk dat een na-
der, hierop gericht onderzoek toch kleine verschillen aan het licht brengt bij de 
mening van enigszins dementerende bewoners. 
 
De samenhang tussen het begripsvermogen en de waardering voor het verzor-
gingshuis is weergegeven in TABEL 4.8. Respondenten met een hoger begrips-
vermogen hadden een significant hogere waardering op de totale lijst* en op het 
subschaaltje "VRIENDSCHAP"*; op de andere subschalen waren geen significan-
te verschillen. Dit zou erop kunnen duiden dat "begripsvermogen" alleen sociale 
vaardigheden meet. Dat is niet waarschijnlijk. Aannemelijk is dat een goed be-
gripsvermogen een betere globale aanpassing en met name prettigere contacten 
met medebewoners mogelijk maakt. 
 
 
TABEL 4.8 Begripsvermogen en scores op de 8 schalen 
 
 HOGER 

BEGRIPSVERMOGEN
LAGER 

BEGRIPSVERMOGEN
 

VERSCHIL 
 

p = 
PERSONEEL 4.10 3.94 .16 n.s. 
GEBORGENHEID 3.83 3.77 .06 n.s. 
THUISVOELEN 3.90 3.89 .01 n.s. 
BEWONERSCIE 3.72 3.52 .20 n.s. 
ETEN 4.11 4.04 .07 n.s. 
VRIENDSCHAP 3.30 2.98 .32 * 
VRIJHEID 4.13 3.89 .24 * 
TOTAALSCORE 3.84 3.69 .15 n.s. 
n = 202 34   
 
 
STEMMING De variabele uit het interviewverslag "De bewoner is in mijn ogen . . 
. (l=opgewekt, 5=somber)" noemden we "STEMMING". Mannen blijken signifi-
cant vaker als opgewekt* beoordeeld te worden dan vrouwen. In TABEL 4.9 is het 
verband tussen STEMMING en de scores op de acht schalen weergegeven. De 
stemming hing significant samen met waardering op de totale lijst*** en de sub-
schalen PERSONEEL***, GEBORGENHEID**, THUISVOELEN***, 
VRIENDSCHAP*** en VRIJHEID***. 
 
Ik ga ervan uit, dat deze variabele inderdaad in overwegende mate wordt bepaald 
door de respondent en niet door de relatie van de respondent met de enquêteur. 
Dan kan men afhankelijk van de theorie over kwaliteit van bestaan die men aan-
hangt deze bevinding op drie manieren interpreteren: opgewekte mensen zien hun 
omgeving positiever uit gewoonte (1) of omdat 
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opgewekte mensen positiever bejegend worden (2), of mensen in een gunstige 
omgeving worden daardoor opgewekt (3). Het ontbreken van significante samen-
hang van stemming met ETEN en BEWONERSCOMMISSIE zou in de tweede in-
terpretatie op een minder relationeel bepaald ka-rakter van deze subschalen 
kunnen duiden. In de eerste en derde interpre-tatie zie ik daarvoor geen goede ver-
klaring. Vandaar mijn voorkeur voor de tweede interpretatie: mensen die een op-
gewekte indruk maken worden door de mensen in hun omgeving positiever 
(vriendelijker, hulpvaardiger) bejegend en hebben daardoor terecht meer waarde-
ring voor met name relationeel bepaalde aspecten van hun verzorgingshuis. Dit 
duidt erop, dat sombere mensen ook in verzorgingshuizen een risicogroep vormen. 
Vooral deze mensen hebben dan belang bij een bewust positieve bejegening van 
anderen. 
 
 
TABEL 4.9 Stemming en scores op de 8 schalen 
 
 OPGEWEKT SOMBER VERSCHIL p = 
PERSONEEL 4.24 3.85 .39 *** 
GEBORGENHEID 3.92 3.67 .25 ** 
THUISVOELEN 4.11 3.60 .51 *** 
BEWONERSCIE 3.77 3.58 .19 n.s. 
ETEN 4.14 4.04 .10 n.s. 
VRIENDSCHAP 3.43 3.00 .43 *** 
VRIJHEID 4.20 3.96 .24 *** 
TOTAALSCORE 3.94 3.65 .29 *** 
n = 138 98   
 
 
LEVENSOVERTUIGING Met de door respondenten opgegeven levensovertui-
ging of godsdienst hangen enkele significante verschillen op de schalen samen. Op 
de TOTALE LIJST scoren rooms-katholieken significant* hoger en gereformeer-
den*** en de groep met een andere levensovertuiging* significant lager. Mensen 
die opgaven geen levensovertuiging te hebben of hervormd, humanist, socialist of 
communist te zijn scoorden niet anders dan de overigen. 
 
 
Hoe belangrijk mensen hun levensovertuiging vinden hangt blijkens TABEL 4.10 
samen met hun scores op de acht schalen. Mensen die hun levensovertuiging be-
langrijk vonden scoorden significant hoger op alle schalen (VRIJHEID**, 
OVERIGE SCHALEN***) behalve PERSONEEL en ETEN. Het is mogelijk dat 
deze mensen gekozen hebben voor een verzorgingshuis met de voor hen zo be-
langrijke grondslag en daardoor zeer goed bij hun omgeving passen. Hiermee in 
strijd is echter geen significante samenhang gevonden tussen "reden van de keuze 
voor dit huis" (grondslag 
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van het huis versus andere redenen) en waardering op de schalen. Andere verkla-
ringen zijn, dat mensen die hun levensovertuiging belangrijk vinden zich beter 
aanpassen of weten te handhaven in een dergelijke omgeving of omgekeerd: dat 
mensen die zich prettig voelen hun levensovertuiging belangrijk achten. 
 
 
TABEL 4.10 Belang van levensovertuiging en scores op de 8 schalen 
 
  

BELANGRIJK 
NIET ZO 

BELANGRIJK 
 

VERSCHIL 
 

p = 
PERSONEEL 4.17 4.03 .14 n.s. 
GEBORGENHEID 3.99 3.60 .39 *** 
THUISVOELEN 4.12 3.65 .47 *** 
BEWONERSCIE 3.90 3.56 .34 *** 
ETEN 4.20 4.05 .15 n.s. 
VRIENDSCHAP 3.51 3.07 .44 *** 
VRIJHEID 4.20 3.98 .22 ** 
TOTAALSCORE 3.96 3.96 .27 *** 
n = 104 101   
 
 
4.4.3 Contactvariabelen 
 
COMMUNICATIE EN CONTACT MET DE ENQUÊTEUR Twee andere varia-
belen uit het interviewverslag, "Kon de bewoner het verstaan " en "Was de bewo-
ner voor mij te verstaan" correleerden uitsluitend significant met de subschaal 
"VRIENDSCHAP"*. Wellicht loopt de communikatie met medebewoners parallel 
aan die met de enquêteur en beïnvloedt dit de vriendschap met hen. De variabelen 
"De uiterlijke verzorging van de bewoner is ...(l=goed, 5=slecht)" en "het contact 
tussen mij en de bewoner was ...(l=hartelijk , 5=koel)" leverden geen significante 
verschillen op de schalen op. Dat lijkt plausibel. Het feit, dat de contactvariabelen 
en de uiterlijke verzorging geen significante samenhangen vertoonden met de sub-
schalen, kan als een bevestiging van de kwaliteit van de enquête en de in-
terviewverslagen worden beschouwd: de scores zijn niet beïnvloed door hierop 
gebaseerde vooroordelen van de enquêteurs. 
 
 
PERSOONLIJKE CONTACTEN Het antwoord op de vraag "Met hoeveel mensen 
van buiten het huis hebt U de afgelopen week persoonlijk contact gehad" maakte 
het mogelijk, respondenten te verdelen in bewoners met "weinig of geen" versus 
"veel" persoonlijke contacten. We hebben geen onafhankelijke bevestiging voor 
het door respondenten opgegeven aantal contacten. De resultaten van de analyses 
op deze variabele zijn weergege-ven in TABEL 4.11. 
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TABEL 4.11 Persoonlijke contacten en scores op de 8 schalen 
 
 VEEL 

CONTACTEN 
WEINIG 

CONTACTEN 
 

VERSCHIL 
 

p = 
PERSONEEL 4.23 3.92 .31 *** 
GEBORGENHEID 3.90 3.70 .20 * 
THUISVOELEN 4.06 3.69 .37 *** 
BEWONERSCIE 3.73 3.62 .11 n.s. 
ETEN 4.19 4.00 .19 * 
VRIENDSCHAP 3.52 2.95 .57 *** 
VRIJHEID 4.17 4.02 .15 * 
TOTAALSCORE 3.95 3.67 .28 *** 
n = 128 107   
 
 
Er zijn veel significante samenhangen: mensen met veel persoonlijke contacten 
scoren significant hoger op alle schalen behalve BEWÓNERS-COMMISIE. Op 
VRIENDSCHAP*** is liet verschil zelfs erg groot, namelijk 0,57 op een vijfpunl-
schaal. Wellicht hebben mensen veel sociale contacten, zowel buitenshuis als met 
medebewoners, omdat zij sociaal vaardig en geïnteresseerd zijn. Ook de samen-
hangen met THUISVOELEN*** en PERSONEEL*** kunnen met sociale vaar-
digheden en psychische kenmerken te maken hebben. De andere samenhangen 
(ETEN*, GEBORGENHEID*, VRIJHEID* en TOTAALSCORE***) kunnen er 
mede op duiden, dat mensen die gunstig oordelen over hun omgeving, ook gunstig 
oordelen over hun contacten buitenshuis. Een dergelijke score zegt dan meer over 
de antwoordtendentie van respondenten (optimisme of neiging tot sociaal wense-
lijke antwoorden) dan over hun omgeving. Het is mogelijk dat mensen met veel 
contacten positiever bejegend worden door medebewoners of personeel. Dat ver-
klaart echter niet de hogere score op eten. (In de meeste verzorgingshuizen wordt 
dat klaargemaakt en in porties verdeeld door keukenpersoneel, dat niet bij de ver-
dere gang van zaken in het huis betrokken is.) Ook is het denkbaar dat veel per-
soonlijke contacten de oorzaak zijn van positievere oordelen, bijvoorbeeld omdat 
men zich daardoor minder eenzaam en meer gelukkig voelt of daardoor tekorten 
en problemen makkelijker kan relativeren. Het lijkt in elk geval relevant, persoon-
lijke contacten met mensen van buiten het verzorgingshuis zoveel mogelijk te sti-
muleren. 
 
Respondenten die zichzelf een GEZELSCHAPSMENS noemden scoorden signifi-
cant positiever op de subschalen PERSONEEL**, GEBORGENHEID*, 
VRIENDSCHAP*** en VRIJHEID** en TOTAAL***, niet significant op de 
overige subschalen (THUISVOELEN, ETEN, BEWONERS-COMMISIE). Een-
zelfde resultaat kwam naar voren voor mensen die zei- 
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den, vroeger aan buurtactiviteiten of verenigingsleven te hebben meegedaan. 
 
Ook TELEFOON BEZIT achtten wij een relevante contactvariabele, gezien de 
communicatiemogelijkheden buitenshuis die daarmee gepaard gaan. Deze variabe-
le leverde echter geen significante verschillen op. 
 
 
4.4.4 De relatie tussen bewoner en verzorgingshuis 
 
VRIJWILLIGHEID VAN DE KOMST NAAR HET HUIS Door een misverstand 
is slechts aan 50% van de respondenten de vraag gesteld, in hoeverre zij vrijwillig 
dan wel onder dwang van de omstandigheden naar het verzorgingshuis zijn geko-
men. Ten opzichte van de scores is deze 50%         te beschouwen als een aselecte 
steekproef uit alle respondenten. Uit de analyse blijkt, dat de respondenten die 
zeggen vrijwillig naar het verzorgingshuis te zijn gekomen op bijna alle schalen 
significant (veel) hoger scoren. Dit is weergegeven in TABEL 4.12. Het feit, dat 
zelfs bij een zo klein aantal respondenten significante verschillen blijken geeft aan, 
dat een vrijwillige komst sterk bijdraagt tot een hogere waardering voor het ver-
zorgingshuis. We hebben geen onafhankelijke bevestiging voor de mate van vrij-
willigheid. Het is dus mogelijk, dat de in hoofdstuk 2, paragraaf 3.2 beschreven 
reductie van cognitieve dissonantie hier een rol speelt, dat mensen die het naar hun 
zin hebben achteraf zeggen dat ze dit indertijd zelf gewild hebben. Waarschijnlij-
ker is echter, dat mensen die enige keuzevrijheid hebben of percipiëren zich beter 
kunnen aanpassen na hun eigen keuze, wellicht omdat ze daartoe meer gemoti-
veerd zijn. Dit komt overeen met vaker onderkende psychische mechanismen. Zie 
bijvoorbeeld Veen  1983 pagina 210-211 over 'gebondenheid' (commitment). 
Hiermee wordt bij het opnamebeleid vaak al rekening gehouden, onze resultaten 
pleiten ervoor dit in sterke mate te doen. 
 
 
TABEL 4.12 Vrijwiligheid van komst en score op de 8 schalen 
 
  

VRIJWILLIG 
ONDER DWANG VAN 
OMSTANDIGHEDEN 

 
VERSCHIL 

 
p = 

PERSONEEL 4.45 3.72 .73 *** 
GEBORGENHEID 4.27 3.85 .42 *** 
THUISVOELEN 4.41 3.40 1.01 *** 
BEWONERSCIE 3.78 3.50 .28 n.s. 
ETEN 4.35 3.83 .52 *** 
VRIENDSCHAP 3.66 3.06 .60 *** 
VRIJHEID 4.39 3.96 .43 *** 
TOTAALSCORE 4.15 3.62 .53 *** 
n = 62 60   
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VERBLIJFSDUUR We voerden variantie-analyses uit over de variabele 
VERBLIJFSDUUR (respondenten verdeeld in vijf groepen) en de schalen, een 
aantal variabelen uit het interviewverslag en de items die in de proefronde als 
"zeer belangrijk" uit de bus kwamen. Waar variantie-analyse verband uitwees 
voerden we t-toetsen uit, steeds tussen een groep en de overigen. In TABEL 4.13 
zijn de gemiddelde scores van de vijf groepen op de acht schalen weergegeven. 
 
 
TABEL 4.13 Verblijfsduur in jaren en score op de 8 schalen 
 
Verblijfsduur 
in jaren 

 
>5,5 

 
3,5-5,5 

 
1,5-3,5 

 
0,5-1,5 

 
<0,5 

PERSONEEL 4.08   4.27*   3.90*   4.25* 4.14 
GEBORGENHEID 3.82 3.87 3.71 3.87 4.06 
THUISVOELEN 4.07 3.91   3.57* 4.02 4.08 
BEWONERSCIE 3.65 3.88 3.54 3.79 3.93 
ETEN 4.07 4.21 3.94 4.28 4.27 
VRIENDSCHAP 3.29 3.37 3.06 3.42 3.47 
VRIJHEID 4.15 4.19 4.01 4.11 4.22 
TOTAALSCORE 3.84 3.93 3.66 3.91 4.00 
n = 73 38 64 48 12 
 
 
De gemiddelde scores van een groep die bij de t-toets significant bleken te ver-
schillen van "alle overigen" zijn met * aangegeven. 
 
 
Respondenten die 1,5 tot 3,5 jaar in het huis wonen scoren significant lager op de 
schalen PERSONEEL* en THUISVOELEN* en de items 6,17 en 63. Blijkbaar 
treedt na enkele jaren verblijf een teleurstelling over het personeel en het verzor-
gingshuis als woning op, die later weer bijtrekt. Het is ook mogelijk, dat teleurstel-
ling over een veranderd leefklimaat de oorzaak van deze ontgoocheling is: deze 
groep is in 1981 of 1982 in het verzorgingshuis komen wonen; snel daarna veran-
derde de sfeer in veel verzorgingshuizen onder invloed van bezuinigingen en op-
name van steeds meer intensief verzorgingbehoevenden en was minder personeel 
beschikbaar. Onverklaard blijft, waarom de groepen respondenten die 0,5 tot 1,5 
jaar of 3,5 tot 5,5 jaar in het huis wonen juist significant hoger scoren op de sub-
schaal personeel. Wij verwachtten dat respondenten die korter dan 0,5 jaar in het 
huis wonen en dus nog weinig tijd hebben gehad zich aan te passen, ontevredener 
zouden zijn. Zij scoren echter niet significant anders op de schalen. Blijkens de in-
terviewgegevens hebben zij wel een significant hartelijker contact met de enquê-
teur. Blijkbaar heeft gewenning weinig systematische invloed op 

 107 



de beoordeling of is deze groep zo heterogeen, dat geen eenduidig effect optreedt. 
 
FIT Een aspect van de relatie tussen bewoner en verzorgingshuis is de "fit", de 
mate, waarin zij bij elkaar passen. Elementen daarvan zijn de ruimtelijke omge-
ving en inrichting van het huis, de dagindeling en het patroon van activiteiten, 
maar ook de sfeer, omgangsvormen en taalgebruik tussen bewoners onderling en 
tussen personeel en bewoners. Als bewoners een  vrije en geïnformeerde keus 
kunnen maken tussen verschillende verzorgingshuizen mag men aannemen dat die 
fit beter is dan als er in feite  geen keuze is. Zo'n vrije keuze zou kunnen leiden tot 
een homogene populatie en een goede compatibiliteit van een verzorgingshuis met 
de meerderheid van de bewoners. Dat kan gunstig zijn voor deze homogene meer-
derheid, het is extra ongunstig voor de outsiders. 
In dit onderzoek hebben we gezocht naar een invulling voor die fit door respon-
denten te vragen naar de reden van hun keuze voor dit verzorgingshuis. Bij analy-
se van de antwoorden bleek geen samenhang van deze redenen met hei oordeel 
over het verzorgingshuis. Ook bij een tweedeling op de variabele "de reden van de 
keuze" in "grondslag van het huis" versus "andere redenen" bleek geen samenhang 
mei het oordeel over het huis. Dat is verrassend omdat het beleid er nog altijd van-
uit gaat dat een bewoner behoefte heeft aan een verzorgingshuis dat vooral qua 
grondslag bij hem past. Waarschijnlijk zijn andere elementen van die fit belangrij-
ker voor het welbevinden van bewoners. We hebben nog geen geschikte maat ge-
vonden voor de fit, al zal de hiervoor beschreven vrijwilligheid daar wel mee 
samenhangen. 
 
 
 
4.5 VERSCHILLEN TUSSEN VERZORGINGSHUIZEN 
 
We hebben ook de resultaten van elk van de elf huizen berekend, door per huis de 
gemiddelde score van de ondervraagde bewoners op elk van de schalen te bereke-
nen. Daardoor is niet langer de respondent, maar het verzorgingshuis de eenheid 
van analyse. We onderzochten of er samenhang bestaat tussen kenmerken van de 
elf huizen en de resultaten. Omdat de huiskenmerkenlijst in negen van de elf hui-
zen werd ingevuld hebben we   van de gegevens daarin slechts beperkt gebruik 
gemaakt. 
 
Bij de selectie van huizen lag de nadruk eerder op variatie in een aantal kenmerken 
en daarmee op generaliseerbaarheid van de te ontwikkelen procedure, dan op re-
presentativiteit. De steekproef van verzorgingshuizen is dan ook niet echt aselect. 
Het is dus niet verantwoord, hieruit algemeen geldige conclusies te trekken over 
de verzorgingshuizen in Nederland. 
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4.5.1 Het aantal extra hulpbehoevende bewoners 
 
Op grond van de gegevens in de huiskenmerkenlijsten weten we, welk percentage 
van de bewoners in de betrokken negen huizen gedeeltelijk of volledig hulpbehoe-
vend of bedlegerig waren. Op grond daarvan berekenden we voor deze huizen een 
hulpbehoevendheidsindex; we verdeelden de  huizen in twee groepen met respec-
tievelijk veel en weinig extra hulpbehoevenden. De resultaten van de vergelijking 
tussen deze groepen staan in TABEL 4.14. Het verschil in waardering tussen de 
twee groepen is op alle schalen behalve de BEWONERSCOMMISIE significant 
en groot, waarbij huizen met veel hulpbehoevenden steeds slechter scoren. Het 
grootste verschil treedt op bij GEBORGENHEID en VRIENDSCHAP; daarna de 
schalen PERSONEEL, TOTAAL en THUISVOELEN, terwijl ETEN en 
VRIJHEID de rij sluiten. 
 
 
TABEL 4.14 Aandeel hulpbehoevenden in het verzorgingshuis en score op de 8 
schalen 
 
 VEEL HULP- 

BEHOEVENDEN
WEINIG HULP- 
BEHOEVENDEN

 
VERSCHIL 

 
p = 

PERSONEEL 3.98 4.40 .42 *** 
GEBORGENHEID 3.72 4.24 .52 *** 
THUISVOELEN 3.79 4.14 .35 * 
BEWONERSCIE 3.65 3.83 .18 n.s. 
ETEN 4.02 4.29 .27 * 
VRIENDSCHAP 3.14 3.65 .51 *** 
VRIJHEID 4.05 4.29 .24 ** 
TOTAALSCORE 3.73 4.09 .36 *** 
n = 95 4   
 
 
Deze bevinding is wat betreft de hulpbehoevenden conform onze verwachting: 
door hulpbehoevendheid in lichamelijke zin wordt het moeilijker,  greep op eigen 
leven te houden of te krijgen (na de verhuizing). Voor de' niet-hulpbehoevenden is 
vooral te denken aan een verslechterd sociaal klimaat (ziekenhuissfeer, kortere 
verblijfsduur, meer nieuwkomers, veel -naderende- sterfgevallen). Gezien het hui-
dige opnamebeleid mag verwacht worden, dat inmiddels in de meeste verzor-
gingshuizen veel extra hulpbehoevende bewoners aanwezig zijn. Onze 
bevindingen tonen aan, dat de waardering voor het verzorgingshuis als leefomge-
ving daarmee achteruit gaat. 
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4.5.2 Overige huiskenmerken 
 
Tussen de huiskenmerken ligging, grootte en grondslag bleken verbanden te be-
staan. De aantallen zijn te klein voor een partiële correlatie-analyse. We beperken 
ons daarom tot een vergelijking van de groepen huizen met meer en minder dan 
105 plaatsen. Die staat samengevat in TABEL 4.15. 
 
 
TABEL 4.15 Aantal plaatsen in het verzorgingshuis en score op de 8 schalen 
 
 AANTAL PLAATSEN VERSCHIL p = 
 <105 >105   
PERSONEEL 4.26 3.98 .28 ** 
GEBORGENHEID 3.98 3.72 .26 ** 
THUISVOELEN 4.08 3.79 .29 * 
BEWONERSCIE 3.77 3.65 .12 n.s. 
ETEN 4.25 4.02 .23 * 
VRIENDSCHAP 3.49 3.14 .35 *** 
VRIJHEID 4.19 4.05 .14 n.s. 
TOTAALSCORE 3.97 3.73 .24 *** 
n = 6 5   
 
 
Dat grote huizen op alle schalen behalve BEWONERSCOMMISIE en VRIJHEID 
lager scoren dan kleine kan men deels toeschrijven aan de sterkere identificatie 
van bewoners met kleine huizen, hetgeen een kritisch oordeel zou bemoeilijken. 
Dat BEWONERSCOMMISIE en VRIJHEID in kleine huizen relatief minder sterk 
zijn, is niet verbazend: juist in kleine overzichtelijke huizen kan de sociale contro-
le overweldigend zijn en is het voor een bewonerscommissie vaak moeilijk, een 
constructieve rol te vinden. 
 
Aan de betekenis van verschillende gevonden samenhangen voor beleid en verder 
onderzoek wordt in hoofdstuk 6 aandacht besteed. 
 
 
 
4.6 KRITISCHE TERUGBLIK OP DE PROCEDURE 
 
We hebben in dit hoofdstuk gezien hoe in elf verzorgingshuizen informatie verza-
meld is over de waardering van bewoners voor aspecten van hun tehuis. De bete-
kenis van de vastgestelde waarderingen is nog onvolledig zolang niet met 
bewoners of bewonerscommissies een concretisering en invulling daarvan ge-
maakt is. De informatie werd door ons beschouwd als 
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basis voor een gesprek met bewoners; we hebben psychometrische zorgvuldigheid 
in acht genomen om de beleidsimpact van de daaruit door bewoners te trekken 
conclusies te vergroten. 
 
De analyse en daaruit voortvloeiende conclusies over de samenhang van waarde-
ring met persoonskenmerken leveren een basis voor het nuanceren   en relativeren 
van de diagnose; die basis kan ten onrechte worden aangegrepen om de diagnose 
en daarmee het veranderingsinstrument waar het   deel van uitmaakt te ontkrach-
ten. 
Bij de analyse blijken onze bruikbaarheids-criteria (eenvoud, plausibiliteit) op ge-
spannen voet te staan met traditionele wetenschappelijke criteria (methode, uitput-
tendheid). 
 
De uitsprakenlijst is als het ware de taal waarin het gesprek over kwaliteit in ver-
zorgingshuizen gevoerd kan worden. De andere lijsten (met huis-kenmerken, res-
pondentkenmerken en het interviewverslag) bleken bruikbare ingangen voor de 
analyse op te leveren. Het feit, dat in twee huizen geen huiskenmerkenlijst werd 
ingevuld leidde ertoe dat informatie uit de huiskenmerkenlijsten bijna niet gebruikt 
werd. Ook vergelijking met andere onderzoeken waarin dezelfde huiskenmerken 
werden gebruikt bleef achterwege. Het invullen van deze lijst blijkt een kwetsbaar 
punt in de procedure. Dit is wellicht te ondervangen door huiskenmerkenlijsten 
voortaan te doen invullen vóór de vraaggesprekken met bewoners. 
De communicatiestoornis die ertoe leidde dat op de respondentkenmer-kenlijst de 
vraag naar "mate van vrijwilligheid van de komst naar het huis" niet consequent 
gesteld is, is te betreuren. Dit temeer omdat met deze variabele aanzienlijke score-
verschillen samenhangen. 
 
Het feit dat bijna alle door ons aangezochte huizen aan het onderzoek meededen 
impliceert dat de representativiteit van de deelnemende huizen nauwelijks door 
zelfselectie is beïnvloed. Dat is een winstpunt. Overigens zou in dit soort onder-
zoek een beperking van de representativiteit voornamelijk tot enige vertekening bij 
de standaardisering van een meetinstrument leiden. Zolang ipsatieve diagnose 
voor de deelnemende huizen het doel is, hoeft dat geen ernstig bezwaar te zijn. 
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HOOFDSTUK 5 FEEDBACK AAN BEWONERS 
 
 
5.0 INLEIDING 
 
Het empirisch onderzoek bestond uit de fasen 1. genereren van uitspraken, 2. con-
structie en gebruik van de proeflijst, 3. constructie van de uitspra-kenlijst, 4. dia-
gnose met de uitsprakenlijst. De fasen 1, 2 en 3 zijn beschreven in hoofdstuk 3; 
fase 4 is in hoofdstuk 4 behandeld. Na elke fase van het onderzoek hebben we de 
daaruit resulterende informatie aan de betrokken bewoners en BC's teruggekop-
peld. Dat vervult een belangrijke rol in onze onderzoeksopzet: enerzijds verifiëren 
en concretiseren we daarmee de informatie, anderzijds is de informatie bedoeld 
om het handelen van bewoners en bewonerscommissies te ondersteunen. In dit 
hoofdstuk beschrijf ik het verloop van die feedback. 
 
Ook aan directies en personeelsleden die daarom vroegen hebben we die informa-
tie verschaft. Dit laatste is gebruikelijk en was niet essentieel in de onderzoeksop-
zet en werd daarom al naar gelang de situatie anders uitgevoerd. Ik zie ervan af, 
dat in detail te beschrijven. 
 
De feedback aan bewoners en BC's was in elke fase wat anders van opzet, in over-
eenstemming met het karakter van de informatie en met onze eerdere ervaringen 
bij het geven van feedback. Door de aard van het onderzoeksproces konden verbe-
teringen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Om niet in herhalingen 
te hoeven vervallen beschrijf ik hier de feedback zoals die in de laatste fase van 
het onderzoek verliep. 
 
 
 
5.1 DOELSTELLINGEN 
 
We gaven feedback om verschillende redenen: 
− We achtten het een kwestie van onderzoekersfatsoen, respondenten die 

belangeloos meewerken zo mogelijk hun eigen informatie na verwerking 
weer terug te geven. Dat was ook beloofd. Om te vermijden dat in het verzor-
gingshuis duidelijk werd wie de respondenten waren, moesten we de infor-
matie aan alle bewoners geven. 

− We wilden de resultaten controleren op waarheid, op volledigheid en op her-
kenbaarheid en plausibiliteit door gesprekken met de bewoners. Daarnaast 
konden de resultaten via concretisering door betrokkenen in een diagnose 
worden omgezet. 
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− We verkenden hoe dit soort resultaten bruikbaar kunnen zijn voor het op 
gang brengen van veranderingen door de BC, in de volgens de diagnose door 
bewoners gewenste richting. Geeft informatie over het kwaliteitsoordeel van 
bewoners ook aan, welke zaken in het huis in aanmer-king komen voor ver-
betering en kan dit ook ingepast worden in het beleid en de veranderingsstra-
tegieën van bewoners(commissies)? We hebben steeds de nadruk gelegd op 
de handelingsperspectieven die uit de in-formatie zijn af te leiden. Daartoe 
wilden we met onze informatie in elk huis zoveel mogelijk aansluiten bij 
problemen en onderwerpen die daar actueel waren. Bespreken van onze on-
derzoeksresultaten met de BC voor we de bewoners informeerden maakte dit 
beter mogelijk. 

− We wilden de greep op eigen leven van bewoners versterken door de inhoud 
van de feedback, de informatie die we hun verschaften, maar ook de vorm, 
het proces van feedback, kan daartoe bijdragen. Door gestruc-tureerde dis-
cussie tussen bewoners over hun verzorgingshuis kunnen zij zich beter be-
wust worden van hun situatie en van hun gezamenlijke belangen. Daarbij 
kunnen zij leren hoe informatie greep op eigen leven kan bevorderen. Ook 
door onze aanwezigheid in het verzorgingshuis wilden we de positie van be-
woners versterken, onder andere door de voornaamste contacten via de BC te 
laten lopen. Dat is niet alleen principieel correct, maar tevens een bevestiging 
en versterking van de functie van de BC. Dit kan bij bewoners de wil en de 
competentie om te participeren aan het invullen en veranderen van de eigen 
leefomgeving bevorderen. Hiermee bouwen we voort op de constatering van 
Nadler, dat men in een  organisatie alleen al door een onderwerp te meten 
aandacht en energie voor het betrokken onderwerp genereert (Nadler, 1977). 

− Het ontwikkelen van een geschikte procedure voor het geven van feedback 
aan mensen om ze meer greep op hun eigen leven en leefomgeving te bieden 
was een van de hoofddoelstellingen van ons onderzoek. 

 
 
 
5.2 CONSTRUCTIE VAN FEEDBACKMATERIAAL 
 
Omwille van de overzichtelijkheid gaven we bij de feedback slechts beknopte in-
formatie over het onderzoek in het algemeen, met name over de doelstellingen en 
de gevolgde werkwijze en geen informatie over de resultaten van de proefronde. 
 
We wilden de resultaten van elk huis niet geven in de vorm van vergelijking met 
de andere huizen, bijvoorbeeld met een rangnummer. De waarderingen voor ver-
schillende huizen waren volgens ons moeilijk vergelijkbaar, omdat naast de kwali-
teit van de huizen veel andere factoren daarop van invloed waren. Ook de 
betekenis ervan was nog onvolledig zolang niet met alle bewoners of BC's gespro-
ken was. Ook zou een vergelijking tussen huizen 
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met name voor bewoners van lager gewaardeerde huizen deprimerend kunnen zijn, 
zonder dat het een duidelijke functie voor bewoners of voor onderzoekers zou ver-
vullen. Bij hoger gewaardeerde huizen zou het tot ongefundeerde zelfgenoeg-
zaamheid kunnen leiden. 
 
Gekozen werd voor een accent op de weergave van relatief sterke en zwak-ke pun-
ten binnen elk huis. Terwille van de overzichtelijkheid werden  daarbij in elk huis 
de gemiddelden van de scores op de zeven subschalen in het betrokken huis cen-
traal gesteld. 
 
We maakten een samenvatting van de informatie. Die behelsde (zie bijlage 16 in 
het bijlagenboek): 
− de gemiddelde score per uitspraak van alle respondenten samen 
− de gemiddelde score per uitspraak van de respondenten van elk huis. We gin-

gen voor elk huis na, op welke items het een afwijkend resultaat te zien gaf. 
− de subschalen en de uitspraken die daarvan deel uitmaken 
− de gemiddelde score per subschaal van alle respondenten samen 
− de gemiddelde score per subschaal van de respondenten van elk huis 
− rangordenummers van de elf huizen op de zeven subschalen 
− per huis een ordening van de subschalen naar relatieve waardering. Per  huis 

werd de gemiddelde score op elke subschaal omgezet in de standaardscore 
van de elf huizen; de standaardscore per subschaal werd gerelateerd aan de 
standaardscores van de andere subschalen in het huis. 

− per subschaal een groepering van huizen met respectievelijk hoge, gemiddel-
de en lage score. 

 
Bij het construeren van materiaal voor de terugkoppeling naar BC's, bewoners en 
directies selecteerden wij hieruit. Met name de informatie die een vergelijking tus-
sen huizen behelsde hebben we vrijwel niet aan BC's of bewoners ter beschikking 
gesteld. In feite stonden we voor een dilemma.  We wilden de onderzoeksresulta-
ten zo volledig mogelijk presenteren en bewoners informatie verschaffen die door 
beleidsmakers als hard be-schouwd zou worden. Daartoe was vergelijking met an-
dere huizen en de pretentie van generaliseerbaarheid nodig met als risico onbe-
doeld gebruik van die informatie. Anderzijds wilden we bewoners door ipsatieve 
vergelijking inzicht geven in het oordeel over hun eigen verzorgingshuis en de 
daaruit af te leiden prioriteiten voor verbetering. Dit heeft ertoe geleid dat we bij 
het verschaffen van informatie een compromis gezocht hebben. 
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5.3 PRESENTATIE 
 
De zeven subschalen werden in elk huis in volgorde van relatieve waardering ge-
presenteerd. In het eerste huis gaven we eerst de slechtste subschalen om te eindi-
gen met de sterkste punten van het huis. We verwachtten dat  deze positieve lijn 
bewoners zou motiveren om actief met ons en elkaar in gesprek te gaan. In feite 
kregen we echter de indruk, dat bewoners zich afsloten of verzetten bij de eerste 
ongunstige berichten en niet meer echt openstonden voor de rest van het verhaal. 
Daarom draaiden we de volgorde in latere huizen om, noemden eerst de sterkste 
punten en eindigden met de "minder sterke" punten "die wellicht voor verbetering 
vatbaar zijn". 
 
De omschrijvingen voor de zeven subschalen zijn door ons gemaakt, waren 
niet meer zo concreet en sloten daardoor wellicht minder direct aan bij de 
leefwereld van bewoners. Daarom ontwikkelden we een omschrijving voor 
de subschalen die goed bleek aan te slaan, te weten: 
ETEN - is het eten goed verzorgd? 
PERSONEEL - staat het personeel altijd voor je klaar, heeft het voldoende 
aandacht? 
GEBORGENHEID - voel je je op je gemak, hoor je erbij? 
THUISVOELEN - is het hier goed wonen? 
BEWONERSCOMMISSIE - doet de BC goed werk? 
VRIENDSCHAP - hoe zijn de contacten met andere bewoners, leven ze met 
elkaar mee? 
VRIJHEID - kun je hier doen waar je zin in hebt, je eigen gang gaan? 
 
Afzonderlijke items werden alleen genoemd als zij illustratief waren voor een sub-
schaal of in het betrokken huis een sterk afwijkende score vertoonden. We streef-
den ernaar ongeveer evenveel afwijkingen in gunstige als in ongunstige zin te 
noemen. In sommige huizen impliceerde dit, dat we meerdere ongunstige afwij-
kingen samenvoegden onder één noemer. Later werd naast de zeven subschalen 
ook steeds een uitspraak over georgani-seerde activiteiten genoemd omdat ver-
schillende BC's zeiden dat als lacune te beschouwen in de volgens subschalen ge-
presenteerde informatie. Er wa-ren wel items over georganiseerde activiteiten op 
de lijst, maar deze waren niet in de subschalen terechtgekomen. 
 
De presentatie aan bewoners werd steeds ondersteund door VISUELE 
INFORMATIE. Aanvankelijk hingen we daarvoor flappen op, die kwamen echter 
bij velen niet zo goed over. In latere huizen gebruikten we een overhead-projector, 
dat bleek een verbetering omdat daardoor de aandacht beter werd gericht. Achter-
eenvolgens werden getoond (zie bijlage 17 in het bijlagenboek): 
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− omschrijvingen in woorden van de subschalen in de rangorde voor het 
betreffende huis 

− voor elke subschaal de omschrijving en een afbeelding in een staaf van de 
score van het betrokken huis en van de 11 huizen samen (NB Hier was dus 
sprake van vergelijking met het gemiddelde; niet aangegeven werd wie het 
slechtste uit de bus kwam) 

− een afbeelding van alle subschalen in de vorm van staven volgens de rangor-
de voor het betrokken huis. 

 
 
 
5.4 VERLOOP VAN DE FEEDBACK AAN DE BC 
 
Op grond van de ervaringen in de proefronde maakten we een draaiboek voor de 
feedback in de elf huizen, waarin een globale standaardprocedure voor contacten 
en afspraken met BC's en bewoners stond uitgewerkt. Daarnaast maakten we af-
spraken over de feedback naar directies. 
 
Allereerst legden we contact met de BC's om tot een afspraak voor bespreking van 
de onderzoeksresultaten met de BC te komen. Veel tijd ging hierbij verloren door 
vakantie of ziekte van commissieleden en communicatieproblemen binnen som-
mige BC's. In een huis was het niet mogelijk direct contact met de BC te krijgen, 
alles verliep via de directie die in dit geval geen uitzondering wilde maken. In 
twee van de elf huizen wilde de BC ons niet ontvangen. In een huis had de BC het 
te druk om zich voor de resultaten te interesseren, men vond ook dat in het huis 
niets voor verbetering vatbaar was. In het andere huis waren interne moeilijkhe-
den. 
 
De bijeenkomst met de BC verliep ongeveer als volgt. Na een introductie waarbij 
de agenda werd vastgesteld verschaften twee verschillende teamleden informatie 
over respectievelijk het onderzoek in het algemeen en de resultaten van deze on-
derzoeksronde in het betrokken huis in het bijzonder. Voor de manier waarop: zie 
paragraaf 5.3. Na elk punt volgde discussie; we vervolgden met de voorbereiding 
van de bewonersvergadering of andere feedback aan bewoners en eindigden met 
een korte evaluatie van de bijeenkomst. We letten er steeds op of de informatie 
goed overkwam en moedigden vragen en discussie aan. Informatie over de relatief 
hoog gewaardeerde punten van het huis gaf meestal geen problemen, die werd 
graag onderschreven, een enkele maal genuanceerd. Lage waarderingen presen-
teerden wij als "minder sterke punten, die wellicht voor verbetering vatbaar zijn", 
omdat we erop bedacht waren dat kritiek op het eigen huis weerstand zou oproe-
pen en niet tot een vruchtbare discussie zou leiden. Toch riepen we nogal wat de-
fensieve reacties op: 
− vaak werd het opgevat als kritiek op het huis. Dat werd dan door BC-leden 

tegengesproken of aan toevallige gebeurtenissen of personen toegeschreven. 
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− ook werd het wel als probleem van individuele bewoners opgevat: "Ik heb er 
ook / juist geen last van." 

− geregeld werd opgemerkt dat er niets aan te doen is. Tegenover personeelste-
kort door bezuinigingen, afnemende vitaliteit van bewoners door een gewij-
zigd opnamebeleid en gebrek aan interesse van bewoners in het beleid voelt 
de BC zich machteloos. 

− soms werd een negatief gewaardeerd punt herkend, maar niet als probleem 
gezien. Het feit, dat personeel soms zonder antwoord af te wachten de ka-
mers in komt, werd in huizen waar dit gebruikelijk is niet als probleem ge-
zien. Bij een dergelijk verschil tussen onze normen en die van een BC 
hebben wij verder die van de BC gevolgd. 

 
Ondanks dit soort reacties werd de informatie in het algemeen onderschreven. 
Vaak konden concrete achtergronden voor negatieve waarderingen worden gege-
ven. In een geval was de BC het met een punt niet eens. Bij controle van de resul-
taten bleek er inderdaad een verkeerde berekening te zijn gemaakt. Op onze vraag 
naar informatie die men miste, werden vaak georganiseerde activiteiten genoemd. 
 
Na de discussie over de verschafte informatie vroegen we of de BC eer bewoners-
bijeenkomst wilde. Dat stuitte in alle huizen op enige bezwaren, bijvoorbeeld: - de 
bewoners zijn niet geïnteresseerd, - het is te moeilijk voor bewoners, - het loopt uit 
op persoonlijke verhalen, - het veroorzaakt onrust, daar kunnen bewoners niet te-
gen. Wij brachten daar tegen in, dat we al enige ervaring hadden met het verschaf-
fen van informatie aan bewoners en het discussiëren daarover. Daarbij bleek toch 
een deel van de bewoners wel geïnteresseerd. 
 
 
Tabel 5.1 Feedback aan bewonerscommissie en bewoners in 11 huizen 
 
 wel niet 

gesprek met BC 9 2 

 ja nee  

afspraken voor bewonersvergadering 6 3  

 ja nee   

bewonersvergadering gaat door 4 2   
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Het verloop van de feedback is weergegeven in TABEL 5.1. In zes van de elf hui-
zen liet de BC zich overtuigen en maakten we afspraken voor een bewonersverga-
dering. In twee van deze zes huizen is de vergadering later nog afgezegd. In een 
huis omdat men toch bang was voor teveel onrust door inmenging van buiten-
staanders; in het andere omdat de BC problemen had met de directie en geen tijd 
meer had om met ons mee te werken. In drie huizen wilde men geen bewonersver-
gadering. Een BC voelde zich te machteloos om met loskomende kritiek van be-
woners iets te beginnen; een BC voorzag dat er alleen over de te kleine kamers 
gepraat zou worden - een haar bekend probleem waar verder niets aan te doen was. 
In het andere huis vond de directie dat een bewonersbijeenkomst niet strookte met 
haar democratiseringsstrategie. 
 
In drie huizen was er een derde partij aanwezig bij onze bijeenkomst met de BC, 
twee keer de directie, een maal een maatschappelijk werkende. Een voordeel daar-
van was, dat we beter zicht kregen op de verhouding tussen  BC en staf en dat de 
derde partij dingen vaak beter kon uitleggen aan bewoners. Een groot nadeel was 
echter, dat het contact tussen de BC en ons minder vrij en minder direct werd. 
 
In de twee huizen waar we geen bijeenkomst met de BC hadden verschaften we de 
informatie die tijdens de bijeenkomst gegeven zou zijn schriftelijk. In die huizen 
hadden wij op ons verzoek een gesprek met de directie over het onderzoek en over 
de achtergronden van de weigering. In de zeven huizen, waar geen bewonersver-
gadering heeft plaatsgevonden, stelden we de bewoners van de resultaten op de 
hoogte in een brief. Van deze brief stuurden we voldoende exemplaren aan de BC 
met het verzoek, ze onder bewoners te verspreiden, omdat dit aan respondenten 
was beloofd. In een huis heeft de BC de brief ter sprake gebracht tijdens het kof-
fie-uurtje; in een ander huis heeft de BC de brief in het huiskrantje geplaatst. 
 
 
 
5.5 BIJEENKOMSTEN MET BEWONERS 
 
Voor de bewonersbijeenkomsten stelden wij de uitnodigingen op en de BC ver-
spreidde die onder de bewoners. In de eerste twee huizen behelsde de brief alleen 
algemene informatie over het onderzoek (zie bijlage 18 in het bijlagenboek). Op 
aanraden van bewoners voegden we daar in latere huizen specifieke resultaten 
voor het betreffende huis aan toe (zie bijlage 19 in het bijlagenboek). Daardoor 
kwamen bewoners meer geïnteresseerd en beter voorbereid naar de bijeenkomst. 
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De opzet van de bewonersbijeenkomsten was telkens: 
1. een plenair gedeelte waarin de voorzitter van de BC ons introduceerde en wij 

ongeveer dezelfde informatie presenteerden als in het gesprek met de BC. 
2. groepsgesprekken onder de bewoners, waarbij de leden van het onderzoeks-

team zich ieder bij een groepje bewoners voegden. We vatten daar de infor-
matie nog eens samen; vervolgens praatten we erover aan de hand van de 
vragen: "Klopt de informatie, geeft die een juist beeld van uw huis, mist U be-
langrijke aspecten?", "Hoe komt het, dat sommige onderwerpen lager ge-
waardeerd worden, in welk opzicht zijn die minder goed?", "Wat zou er aan te 
verbeteren zijn, is het wellicht in andere huizen beter geregeld, hoe zou je een 
verbetering kunnen aanzwengelen?" 

3. een plenaire afronding, waarbij elk lid van het onderzoekteam rapporteerde 
wat er in haar groep besproken was en een teamlid recapituleerde en met dank 
aan alle aanwezigen de bijeenkomst sloot. 

 
Tijdens de discussies in de groepjes kwamen we steeds weer de volgende proble-
men tegen: weerstand tegen onprettige informatie en het verlangen, persoonlijke 
verhalen, problemen en grieven aan het begeleidende teamlid toe te vertrouwen. 
 
Er waren ook verschillen tussen de huizen. In twee huizen hadden we erg veel 
moeite een negatieve waardering te vertalen in het zoeken naar mogelijke verbete-
ringen. In twee andere huizen konden de bewoners hier gemakkelijker in meegaan 
en konden we met hen praten over concrete veranderingsmogelijkheden. In deze 
huizen sloten onze doelstellingen beter aan bij die van bewoners. 
 
De plenaire samenvatting bestond uit een enigszins in beleidstermen vertaalde op-
somming van de in de groepen besproken onderwerpen en geopperde ideeën. Dat 
was vaak - tot verrassing van bewoners en teamleden - nog heel wat. 
 
Enige tijd na de bijeenkomst stuurden we alle bewoners een brief, waarmee we de 
effecten van de bijeenkomst wilden versterken (zie bijlage 20 in het bijlagenboek). 
We somden daarin nog eens de besproken punten op en wezen op de mogelijk-
heid, contact en uitwisseling van informatie en ideeën met andere huizen in de 
omgeving te zoeken. 
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5.6 EVALUATIE VAN DE FEEDBACK DOOR BETROK-
KENEN 
 
Aan het eind van het groepsgesprek tijdens de bewonersvergadering evalueerden 
we de procedure door bewoners te vragen wat zij vonden van de bijeenkomst en 
de presentatie, of de informatie klopte en nuttig was en of   zij er iets mee konden, 
handelingsperspectieven zagen. In het algemeen bleek, dat bewoners de bijeen-
komsten prettig en de informatie interessant vonden. De resultaten werden onder-
schreven, zij konden ook vaak gekoppeld worden aan concrete zaken in het huis. 
Bij het afleiden van handelingsperspectieven bleek onze steun en sturing vaak nog 
nodig: enerzijds  was men pessimistisch over de mogelijkheden van verandering 
en inspraak en het ontwikkelen van beleidsprioriteiten, anderzijds had men weinig 
zicht op mogelijke concrete alternatieve oplossingen. 
 
Na de feedbackronde voerden we een telefonisch evaluatiegesprek met de contact-
persoon van de BC. Dit was schriftelijk aangekondigd, om het de contactpersoon 
mogelijk te maken desgewenst vooraf overleg te plegen, bijvoorbeeld met andere 
BC- leden (zie bijlage 21 in het bijlagenboek). We vroegen daarbij naar verande-
ringen in het huis en naar reacties op het onderzoek. Er werden weinig veranderin-
gen genoemd. In een huis heeft het personeel naar aanleiding van de 
onderzoeksresultaten een menucommissie in het leven geroepen. Het eten was een 
belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst met de BC. Toch werd 
de verandering niet aan het onderzoek toegeschreven. Ook in de proefronde bleek 
dat er in een huis na onze bezoeken wel acties ondernomen waren door de BC, 
maar dat men die niet toeschreef aan onze komst. 
 
De BC achtte onze informatie meestal wel nuttig voor zichzelf, maar niet zo voor 
de andere bewoners. Die zouden zich daar niet zo voor interesseren. Het praten 
over dit soort onderwerpen vond men goed, maar over de mogelijkheid van veran-
deringen was men pessimistisch. Wij raadden BC's aan, geregelde uitwisseling 
met BC's in naburige verzorgingshuizen te zoeken en waar nodig het LOBB te 
raadplegen. Dit om te voorkomen dat wij als nieuw soort deskundigen een nieuwe 
dimensie aan aangeleerde hulpeloosheid zouden toevoegen. 
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5.7 EVALUATIE IN HET LICHT VAN DE DOELSTELLINGEN 
 
Bij evaluatie van de feedback in het licht van onze in paragraaf 5.1 genoemde 
doelstellingen komt het volgende naar voren: 
− Onze belofte aan respondenten dat wij hen van de resultaten van het onder-

zoek op de hoogte zouden stellen bleek in de praktijk soms op gespannen 
voet te staan met onze belofte van anonimiteit. Daar waar  conform onze op-
zet alle bewoners konden worden geïnformeerd, in een speciale bewonersbij-
eenkomst, in een bij iedere bewoner bezorgde brief of   in een bericht in het 
bewonerstijdschrift, konden we de belofte nakomen. Soms wilde de BC de 
informatie zelf verschaffen naar eigen goeddunken;  dan hebben wij volstaan 
met het verzoek, de informatie voor alle bewoners toegankelijk te maken met 
verwijzing naar onze belofte van feedback. In    een huis is de informatie naar 
onze indruk niet verspreid, daar vond de BC   de inbreng van buitenstaanders 
niet nodig. In verband met de enorme    sociale controle achtten we het ge-
richt verschaffen van informatie aan respondenten in strijd met de belofte van 
anonimiteit. 

− De controle van de resultaten op juistheid, volledigheid en herkenbaarheid en 
plausibiliteit als laatste stap van data-verzamelen hebben we in negen   van 
de elf huizen kunnen uitvoeren door middel van gesprekken met de BC en in 
vier huizen met de bewoners. De resultaten werden onderschreven; de ene 
keer dat wij door een rekenfout foutieve informatie verschaften werd dit door 
betrokkenen gesignaleerd. Gemist werd informatie over   georganiseerde ac-
tiviteiten - items over dit voor bewoners herkenbare punt waren niet in de 
subschalen terechtgekomen. Er werden verder geen belangrijke dingen ge-
mist. In veel gevallen konden onze statistische resultaten in een diagnose van 
concrete problemen worden vertaald. 

− We wilden verkennen hoe dit soort resultaten bruikbaar kunnen zijn voor het 
op gang brengen van veranderingen door de BC, in de volgens de diagnose 
door bewoners gewenste richting. Op de bevindingen aangaande deze doel-
stelling kom ik in Hoofdstuk 6 nog terug. 

− Als effect streefden wij ook na het versterken van de greep op eigen leven 
van bewoners en van de positie van de BC. Daartoe wilden we zelfvertrou-
wen en zelfkennis bij bewoners versterken. We benaderden betrokkenen 
zorgvuldig, met respect en als deskundige gesprekspartners. Daarnaast zou de 
door ons gegeven informatie over de visie van medebewoners op het huis de-
ze greep kunnen versterken. De door bewoners en BC's gegeven evaluatie 
(zie boven) geeft geen uitsluitsel over de mate waarin deze doelstelling be-
reikt is; gezien de aard van deze doelstelling is dat wellicht ook niet te ver-
wachten. Bewoners zouden hieraan naar aanleiding van ons onderzoek net als 
de ziekenhuispatiënten van Bergsma (1976) zelfs hogere eisen  kunnen stel-
len en dus ontevredener zijn. 
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− Over de doelstelling "het ontwikkelen van een geschikte procedure voor het 
geven van feedback aan mensen om hen meer greep op eigen leven en 
leefomgeving te bieden" komt het een en ander naar voren uit de beschrijving 
van de met vallen en opstaan ontwikkelde procedure. 

 
Al met al bleek dat we in deze laatste fase van het veldwerk op veel meer weer-
standen stuitten dan daarvoor. Het kan zijn dat men wel spontaan wil meewerken 
aan het verzamelen van informatie om de mening van bewoners zichtbaar te ma-
ken maar ervoor terugschrikt die mening onder ogen te zien op gevaar af daar zelfs 
conclusies aan te moeten verbinden. 
 
Ook onze wijze van benadering kan daaraan debet zijn. We benaderden de BC nu 
rechtstreeks, terwijl we bij het begin van het veldwerk contact met de directie op-
namen die ons hetzij rechtstreeks toestemming verschafte voor  het onderzoek het-
zij naar de BC verwees. Veel BC's nemen liever geen besluit zolang ze niet weten 
wat de directie hun adviseert. 
 
Tenslotte zou ook het optreden van de onderzoekers in het huis weerstand hebben 
kunnen oproepen. Waar de enquêteurs uitvoerig geïnstrueerd waren en er geen 
aanwijzingen zijn dat hun contacten problematisch verliepen -integendeel - lijkt 
dat onwaarschijnlijk. 
 
Onze procedure was erop gericht, de BC en later de bewoners informatie te ver-
schaffen die hun helpt zich mondiger op te stellen. Mogelijk geeft informatie over 
de diagnose bewoners meer fundament voor hun eigen  oordeel over hun huis, dat 
kan meer zelfvertrouwen op dit terrein bieden. In de vier huizen waar een bijeen-
komst voor belangstellende bewoners werd gehouden stelden bewoners de infor-
matie en de onderlinge discussie daarover op prijs. We hebben de indruk dat het 
optreden van de onderzoekers als gespreksleiders daarbij belangrijk was. Het ge-
bruiken van de diagnose als basis voor het plannen en implementeren van verande-
ringen gaat echter de mogelijkheden van de BC's die wij ontmoet hebben te boven. 
 
Door meer in te spelen op de specifieke positie en mogelijkheden van de   BC en 
de belangen van de bewoners in elk huis en door meer contacten zou de doelstel-
ling 'bevorderen van de mondigheid' wellicht effectiever kunnen worden behar-
tigd. In de toekomst verdient het overweging, daartoe  varianten van de procedure 
te ontwikkelen. 
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HOOFDSTUK 6 DE OPBRENGSTEN VAN HET 
ONDERZOEK 
 
 
 
6.0 INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk resumeer ik eerst nog eens in 6.1 de DOELSTELLINGEN van het 
onderzoek. Daarna volgt in 6.2 een beschrijving van het interventie-instrument dat 
het resultaat van het onderzoek is. In 6.3 bekijken we de beoogde en geconstateer-
de effecten van het instrument. In 6.4 wordt het mogelijke gebruik ervan onder de 
loep genomen. 6.5 is gewijd aan het zoeken naar mogelijkheden voor effectiever 
gebruik van het instrument. In 6.6 passeren enkele benaderingen voor het bevorde-
ren van greep op eigen leven in verzorgingshuizen de revue. Onder 6.7 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN zal ik nagaan, wat de beleidsmatig en 
theoretisch relevante implicaties zijn van onze bevindingen bij de ontwikkeling 
van het instrument. In 6.8 wordt aangegeven dat, willen bewoners van verzor-
gingshuizen enige greep op eigen leven kunnen ervaren, daarvoor hulpmiddelen 
nodig zijn. 
 
 
 
6.1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK 
 
De centrale doelstelling van het onderzoek is het bevorderen van de kwa-liteit van 
bestaan van bewoners van verzorgingshuizen door hun mogelijk-heden voor greep 
op hun leefomgeving te verbeteren. Dat "greep" belangrijk is voor de kwaliteit van 
het bestaan is in hoofdstuk 2 uitgewerkt. Dat "greep" van bewoners op hun 
leefomgeving ondersteuning behoeft is in hoofdstuk 1 zowel organisatie-
theoretisch als empirisch onderbouwd. Het gaat erom, een "goede" interactie tus-
sen bewoners onderling en tussen bewoners en hun verzorgingshuis te stimuleren. 
Als operationele doelstelling heb ik gekozen voor het construeren van een inter-
ventie-instrument, een diagnostische procedure om de visie van de bewoners op 
hun verzorgingshuis te verhelderen en door discussie daarover collectieve be-
wustwording en het trekken van conclusies te stimuleren. Zowel de procedure als 
de daaruit voortvloeiende informatie zijn van belang voor het beoogde effect van 
de interventie en moeten daartoe aan kwaliteitscriteria voldoen. Het gebruik van 
het instrument kan de kwaliteit van bestaan in verzorgingshuizen beïnvloeden via 
effecten op de bewoners, 
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op de context en op de wisselwerking daartussen (zie ook hoofdstuk 2). Dat zal ik 
verderop in dit hoofdstuk uitwerken. 
 
Het ging in dit onderzoek echter niet alleen om het ontwikkelen van een interven-
tie-instrument. Daarnaast streefden we veranderingen na in de verzorgingshuizen 
die wij bezochten. Enerzijds omdat dit aansluit bij de centrale doelstelling van het 
onderzoek en anderzijds omdat het nodig is om een indruk te krijgen van de moge-
lijkheden tot verandering in verzorgingshuizen en om de bruikbaarheid van de 
procedure te vergroten.    Het onderzoek vertoonde daardoor overeenkomsten 
met actie-onderzoek. Actie-onderzoek is zowel een proces als een benaderingswij-
ze (Zie bijvoorbeeld Van Strien, 1986 p.125-128). Beide zijn in dit onderzoek te-
rug te vinden. Volgens Clark (1972) is kenmerkend voor actie-onderzoek dat het 
gericht is op organisatieverandering en op het bestuderen van het veranderingspro-
ces. Het eerste dient mensen in een problematische situatie, het tweede is gericht 
op bijdrage aan theorievorming. Hier gaat het om het ontwerpen van een interven-
tie-instrument en is geen sprake van orthodox actie-onderzoek in de zin van Clark 
(1972). De bijdrage aan theorievorming is vooral indirect en ligt met name in het 
exploreren van de mogelijkheden van greep op eigen leven in beperkende omstan-
digheden. In dit onderzoek is wel aan de orde het aanscherpen van het onder-
zoeksontwerp in de loop van het onderzoek, het ontwikkelen van criteria voor het 
handelen van de onderzoeker bij elke stap, het voortdurend bijstellen en heroriën-
teren naar bevind van zaken. Ook de voor praktijkonderzoek kenmerkende verwe-
venheid van doel en middel met de bijbehorende problemen komt in  dit 
onderzoek steeds weer terug. Het is bij actie-onderzoek gangbaar gegevens te ver-
zamelen voor het onderbouwen van actie. In onze procedure gebruiken we het ver-
zamelen van gegevens als eerste stap in het actieplan. Dit verzamelen van 
gegevens beïnvloedt psychische en sociale processen en de organisatiecultuur, het 
geeft aan de doelgroep een besef van competentie en deskundigheid. 
 
 
 
6.2 BESCHRIJVING VAN HET INSTRUMENT 
 
HET INSTRUMENT Het resultaat van dit onderzoek is een interventieinstrument. 
Het behelst: 
1. Een procedure voor het construeren van een lijst van uitspraken die betrek-

king hebben op de voor bewoners relevante aspecten van hun verzorgings-
huis. 

2. Het verzamelen van informatie over de mening van bewoners met behulp van 
die uitsprakenlijst en het op bruikbare wijze analyseren en samenvatten daar-
van. 
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3. Het aanbieden van de resultaten hiervan aan bewoners op een zo overzichte-
lijke wijze dat het voor hen mogelijk wordt die resultaten met elkaar te nuan-
ceren en te concretiseren. Op basis daarvan kunnen zij individueel of 
collectief conclusies trekken. 

 
We meten de mening van bewoners. Daarbij willen we de procedure zo ontwer-
pen, dat de bewoners de opdrachtgevers voor het gebruik kunnen  zijn. Dan is het 
resultaat van de meting in dubbele betekenis hun eigen me-ning. Dat maakt het tot 
een krachtig hulpmiddel voor de doelstellingen van bewoners. Bewoners worden 
dan niet gereduceerd tot informant, er is geen belangentegenstelling tussen bewo-
ners en onderzoekers. Dat zal de betrouwbaarheid van de meting verhogen (Van 
Strien, 1986 p.127). 
 
Het interventie-instrument als zodanig is generaliseerbaar en heeft een lange le-
vensduur. Voor de uitsprakenlijst geldt dat in veel mindere mate: die zal telkens 
moeten worden aangepast aan veranderingen in de voor bewoners relevante aspec-
ten van hun verzorgingshuis. 
 
DE INFORMATIE De informatie die de procedure levert is een tijdgebonden pro-
fielschets van het verzorgingshuis in termen van bewoners. De vorm van dat pro-
fiel, het patroon van de tevredenheid van de bewoners, kan gebruikt worden als 
basis voor vergelijking met andere huizen; voor de hoogte van de score als absolu-
te meting van tevredenheid geldt dat niet. Het is mogelijk dat in het statistische 
profiel, opgesteld op grond van de resultaten van de enquête met de uitsprakenlijst, 
nog vertekening zit doordat mensen zich kritischer opstellen over aspecten in hun 
verzorgingshuis naarmate ze op dat terrein meer mogelijkheden zien. Ook hier kan 
verandering van normen, gamma-verandering in de zin van Golembiewski (1976, 
zie ook 2.2.4) een rol spelen. In de discussie van bewoners naar aanleiding van dat 
statistische profiel moet dit aan het licht komen, zodat correctie mogelijk is. 
 
We meten met de uitsprakenlijst iets wat tussen welbevinden, woonsatisfactie en 
organisatiediagnose in ligt. Het is meer dan woonsatis-factie omdat een verzor-
gingshuis voor bewoners niet alleen woning maar leefomgeving is: de facto speelt 
hun leven zich vrijwel geheel binnen het verzorgingshuis af. 
Het is minder dan welbevinden omdat geen totaaloordeel over hun leven is ge-
vraagd. Aspecten van hun leven die niet met het verzorgingshuis samenhangen 
zijn bewust buiten de uitsprakenlijst gehouden; ook zaken die niet door bewoners 
te beoordelen zijn of voor een minderheid relevant zijn of in interviews niet naar 
voren komen ontbreken in de lijst. Persoonlijke relaties en interesses buiten het 
verzorgingshuis om komen er dan ook niet in voor. We kozen voor items in de 
vorm van UITSPRAKEN in de hoop, daarmee het directe oordeel van betrokkenen 
te meten, op basis van hun gevoelens   en hun tevredenheid door toetsing aan hun 
eigen onbewuste normen over 
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hun behoeften en niet bijgestuurd door aanpassing aan hun leefomgeving. We ver-
onderstellen dat grote tevredenheid in de zin van geforceerde     aanpassing op 
vervreemding lijkt en gepaard gaat met negatieve gevoelens  en dus niet met groot 
welbevinden. We wilden eerder het welbevinden in  hun verzorgingshuis meten 
dan de tevredenheid erover na een normverandering door aanpassing. Dat is niet 
echt gelukt: we hebben toch   de indruk dat we vooral tevredenheid in de zin van 
aanpassing hebben gemeten. Mensen konden of wilden zich in de enquête-situatie 
toch niet aan de vanzelfsprekendheid van hun situatie onttrekken. Wellicht doen 
zij dat in een diepte-interview wel. Mogelijk achten bewoners het in hun eigen be-
lang, zich aangepast op te stellen, dan is het een uiting van psychische competen-
tie. Misschien is ook het ontbreken van een reële basis voor normen een oorzaak 
hiervoor: omdat men weinig vergelijkingsmateriaal heeft zullen normen verschui-
ven onder invloed van de werkelijkheid waarmee ze geconfronteerd worden. Pro-
fessionals hebben normen voor  menswaardigheid ontwikkeld op basis van 
opleiding, ervaring en uitwisse-ling met collega's; bewoners hebben daartegenover 
minder bronnen om hun meer impliciet blijvende normen te ontwikkelen, te toet-
sen en te handhaven. 
 
Het collectieve van de diagnose bereiken we door individuele oordelen van bewo-
ners te middelen en in groepsgesprekken tot concretisering en nuancering te ko-
men. Voor een volledige diagnose van een verzorgingshuis is naast het oordeel 
van bewoners ook dat van andere partijen relevant: de bewonerscommissie, andere 
gebruikers of potentiële gebruikers uit de bevolking, het personeel, de directie, het 
bestuur, subsidiegevers, de inspectie voor de bejaardenoorden en verschillende 
soorten deskundigen. Daarvoor kan men gebruik maken van ervaringen met me-
thoden die in andere contexten ontwikkeld zijn, zoals intercollegiale toetsing, visi-
tatiecommissies (zie bijvoorbeeld NZR, 1981), nursing audit, hospital audit en 
toetsing van aangewende middelen (NZI, 1985). 
 
 
 
6.3 DE BEOOGDE EN GECONSTATEERDE EFFECTEN VAN 
HET INSTRUMENT 
 
De centrale doelstelling van het onderzoek is het bevorderen van de kwa-liteit van 
bestaan van bewoners van verzorgingshuizen door te zorgen dat   zij meer greep 
kunnen krijgen op hun leefomgeving. Het gebruik van de procedure zou de kwali-
teit van bestaan van bewoners kunnen beïnvloeden via effecten op de bewoners, 
op hun leefomgeving en op de wisselwerking daartussen. Een indruk van de mate 
waarin de procedure bijdraagt tot de centrale doelstelling krijgen we door de be-
oogde en bij de ontwikkeling van het interventie-instrument geconstateerde effec-
ten langs te lopen. 
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6.3.1 Effecten voor de subjecten 
 
De tot nu toe door respondenten voor henzelf geconstateerde effecten zijn blijk-
baar zo positief dat zij bijna allen spontaan aanboden aan een volgende ronde van 
het onderzoek weer mee te doen. Dat hangt vermoedelijk samen met de zorgvuldi-
ge bejegening die in de procedure wordt nagestreefd. 
 
De beoogde effecten op bewoners zouden moeten leiden tot gelijksoortige resulta-
ten als die welke Rodin en Langer (1977) en Slivinske en Fitch  (1987) bij hun in-
terventies constateerden. Zij passen vooral in de theorieën over levenskunst (zie 
2.2.2.1) en betreffen de psychische vaardigheden en capaciteiten van bewoners, 
die samenhangen met zelfrespect en de perceptie van keuze en zeggenschap (zie 
2.2.2.2). Het interventie-instrument sti-muleert die, met name door de procedure, 
en levert er hulpmiddelen voor, in de vorm van informatie die hen meer inzicht in 
hun relatie met hun omgeving biedt. 
 
Wij constateerden dat de resultaten van het gebruik van de uitsprakenlijst in een 
verzorgingshuis voor individuele bewoners het oordeel van hun medebewoners 
helder maken. Bewoners krijgen een beeld van het verzorgingshuis, los van hun 
eigen beleven; zij merken dat je de situatie ook anders kunt bekijken. Dat maakt 
toetsing en aanscherping van hun eigen oordeel mogelijk; zij kunnen zich in hun 
oordeel bevestigd zien. Dat is een belangrijke voorwaarde voor greep op hun om-
geving. 
 
De statistische informatie maakt discussie tussen bewoners onderling over kwali-
teiten en tekorten mogelijk en geeft er structuur aan. Dat vormt een basis voor col-
lectieve bewustwording en maakt het individueel of collectief trekken van 
conclusies mogelijk. Daaraan blijkt behoefte te bestaan. Herhaaldelijk zeiden be-
woners in het onderzoek dat ze blij waren, nu eens over dit soort dingen met elkaar 
te kunnen praten. In hun normale leven is daar geen basis voor. Naarmate in de 
discussie ook op realistische wijze   aandacht wordt besteed aan mogelijke veran-
deringen in het verzorgingshuis en aan manieren om die tot stand te brengen raken 
bewoners meer  vertrouwd met het idee dat zij invloed op hun omgeving kunnen 
uitoefenen en leren zij iets over relevante veranderingsstrategieën. Dat kan positief 
werken op hun houding ten opzichte van belangenbehartiging. 
 
We constateerden ook dat de zorgvuldig verschafte informatie die op doel-
adequate wijze tot stand is gebracht (vergelijk 2.3.3) bij bewoners en bewoners-
commissies veel defensieve reacties opriep (zie 5.4). Veel bewonerscommissies 
willen dat soort informatie in eerste instantie liever niet aan bewoners doorgeven. 
Blijkbaar ziet niet iedereen de relatie tussen dit soort 
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informatie, greep op eigen leven en de kwaliteit van het bestaan voor betrokkenen; 
wellicht spelen ook andere belangen een rol. 
 
Het profiel van het huis dat uit de discussie naar voren komt geeft de me-ning van 
bewoners weer. Dat profiel kan dienen als hulpmiddel, als zwaarwegend argument 
bij pogingen het verzorgingshuis meer naar de hand van bewoners te zetten. Voor 
toekomstige bewoners maken profielen van verschillende verzorgingshuizen een 
gerichte keuze van een passend verzorgingshuis mogelijk. Deze belangrijke, bijna 
onomkeerbare keuze verdient systematische ondersteuning. Bovendien kan de per-
ceptie van vrijwillige keuze later tot grotere tevredenheid in het verzorgingshuis 
lei-den: onze onderzoeksresultaten wijzen daarop (zie 4.4.4). 
 
 
6.3.2 Effecten op het verzorgingshuis 
 
De procedure moet in het verzorgingshuis de positie van bewoners versterken. De 
resulterende expliciete visie van de bewoners is een factor die een rol kan spelen 
bij de beleidsvorming in het verzorgingshuis. 
 
We hopen via de procedure in de organisatie meer aandacht voor de mening van 
bewoners te wekken (Nadler, 1977). Dat is belangrijk omdat in de meeste verzor-
gingshuizen andere prioriteiten de aandacht krijgen; zelfs bewoners onderling 
kwalificeren openlijk praten over de kwaliteiten van hun verzorgingshuis al gauw 
als kankeren of zeuren. Kritische opmerkingen van enkelingen kan men moeilijk 
op waarde schatten zolang de meerderheid zwijgt. 
 
De mening van bewoners kan meer invloed krijgen op hun leefomgeving als de 
bewonerscommissie of de directie naar aanleiding van informatie over de mening 
van bewoners het beleid aanpast. Kwaliteits-bevordering door symptoom-
bestrijding - het aanpakken van gediagnosticeerde problemen - is niet de belang-
rijkste opbrengst van het gebruik van de procedure. Het gaat om veranderingen 
van een andere orde. Het zwaartepunt in de opbrengst   van het gebruik van de 
procedure zou idealiter liggen in de nagestreefde sociaal-culturele veranderingen 
in de onderzochte verzorgingshuizen. Deze veranderingen zijn echter moeilijk vast 
te stellen; ze gaan gepaard met veranderingen in normen met het al gesignaleerde 
effect dat de meetresultaten een andere betekenis krijgen (Golembiewski, 1976). 
Mede gezien de grote veranderingen in verzorgingshuizen tijdens het onderzoek 
ten gevolge van maatregelen van de overheid hebben we niet gepoogd effecten 
van ons onderzoek in de betrokken huizen vast te stellen. 
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6.3.3 Effecten op de Interactie 
 
Het verwerven van inzicht in de mogelijkheden om het verzorgingshuis in over-
eenstemming met de wensen van bewoners te verbeteren is van belang voor onze 
centrale doelstelling. Door het resultaat van de procedure, informatie over de visie 
van bewoners, als belangrijk en hard te presenteren willen we het organisatorisch 
en sociaal-cultureel klimaat zodanig beïnvloeden, dat meer ruimte voor de inbreng 
van bewoners ontstaat. Dat moet tegenwicht bieden tegen opvattingen die de in-
breng van bewoners belemmeren: bijvoorbeeld de opvatting van veel bewoners dat 
ze dankbaar moeten zijn en de hand die hen voedt niet mogen bijten of de neiging 
van professionals om klachten als kritiek op hun functioneren te beschouwen en 
die af te wijzen op grond van de overtuiging dat ze weten wat goed is voor bewo-
ners en dat ze in de gegeven omstandigheden het best haalbare tot stand brengen. 
 
Door de mening van bewoners in cijfers uit te drukken hopen we ook de beleidso-
riëntatie van de organisatie te beïnvloeden, een klimaat te bevorderen waarin de 
mening van bewoners een belangrijk beleidsargument is. Cijfers maken een sys-
tematische afweging bij beleidsvorming gemakkelijker en kunnen beleidsproces-
sen in de betrokken huizen beter en controleerbaarder maken. 
 
Een dergelijke interventie kan de mogelijkheden van bewoners om collectief in-
vloed op hun omgeving uit te oefenen vergroten. Enerzijds doordat de met het 
hulpmiddel verzamelde en geconstrueerde informatie de bewonerscommissies 
krachtige argumenten verschaft. Anderzijds doordat de procedure de positie van 
bewonerscommissies versterkt - met name haar bekendheid, activiteit en contacten 
nemen toe. Meer indirect kan ook haar zelfvertrouwen en - doordat ze over waar-
devolle "objectieve" informatie beschikt - de kwaliteit en de legitimiteit van haar 
inbreng worden versterkt. Beoogd wordt een cyclus van verandering die ertoe leidt 
dat de bewonerscommissie in de organisatie meer serieus genomen wordt en meer 
invloed krijgt. 
 
 
 
6.4 GEBRUIK 
 
Aanvankelijk ging ik ervan uit dat de BEWONERSCOMMISSIE, de beoogde ge-
bruiker van de procedure, ook zelf de informatie zou kunnen verzamelen. Bij het 
verzamelen van informatie in interviews en  enquête door de onderzoekers bleek, 
dat bewoners veel belang hechten aan de anonimiteit en vertrouwelijke behande-
ling van hun bijdrage; gezien hun 
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afhankelijke positie is dat terecht. De vertrouwelijkheid die vereist is bij het ver-
zamelen van informatie is beter te garanderen indien dit wordt   uitgevoerd door 
onderzoekers van buiten de organisatie. Die kunnen dat uitvoeren in opdracht van 
de bewonerscommissie die de procedure wil gebruiken. 
 
In 6.3 zijn de beoogde effecten van het interventie-instrument beschreven. Om in 
verschillende soorten verzorgingshuizen dit soort effecten zo goed mogelijk te be-
reiken kan het nodig zijn varianten van de procedure te ontwikkelen. Daarin kan 
men dan rekening houden met de cultuur in het  huis en de mogelijkheden van de 
bewonerscommissie. 
 
De procedure kan een aangrijpingspunt bieden voor het stellen van een diagnose 
door een bewonerscommissie. Die kan verbeteringen en aanpassingen aan de eigen 
situatie gemakkelijker inbrengen als er eenmaal iets voorligt, als een aantal pro-
blemen eenmaal expliciet gemaakt zijn. Recente veranderingen in het bewonersbe-
stand van verzorgingshuizen maken ook dat het de meeste bewonerscommissies 
aan capaciteiten voor het stellen van de diagnose en het in gang zetten van verbe-
teringen zal ontbreken. De bewonerscommissie blijft wel de eerst aangewezene 
om in haar streven naar beleidsbeïnvloeding gebruik te maken van de in de proce-
dure verzamelde informatie. Daarom is het belangrijk dat de informatie en de wij-
ze waarop die werd verzameld voor leden van de bewonerscommissie helder is. 
Die informatie steunt dan de bewonerscommissie in de discussie met professionals 
en met beleidsmakers. 
 
Ook anderen kunnen de informatie gebruiken om de mening van bewoners beter in 
het beleid te verdisconteren. In tenminste een van de huizen die aan ons onderzoek 
meededen heeft de directie onze procedure daartoe nog eens gebruikt. Daarbij 
moet men in het oog houden dat de resultaten van de enquête nog niet het beoogde 
resultaat zijn maar de basis vormen voor de discussie waarin bewoners hun me-
ning expliciet maken. Ook bij gebruik door anderen is het vereist, dat de procedure 
informatie verzamelt op een wijze die voor bewoners plausibel en niet vervreem-
dend is. Naarmate er in een verzorgingshuis meer ervaring is met het peilen van de 
mening van bewoners zal een bewonerscommissie ons interventie-instrument ook 
gemakkelijker kunnen gebruiken. Een risico van gebruik van de procedure door 
anderen is, dat bewoners toch weer gereduceerd worden tot informant: het beleid 
wordt beïnvloed op een niveau waar bewoners geen greep op (kunnen) hebben. In 
6.2 wees ik er al op dat dat de betrouwbaarheid van de meting kan aantasten. Het 
gebruik van het interventie-instrument door buitenstaanders kan ertoe leiden dat de 
procedure door bewoners en leiding en personeel als bedreigend wordt ervaren; 
ook dat kan de resultaten beïnvloeden. 
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Naast het doel waarvoor het interventie-instrument ontworpen is kan het gebruik 
van het instrument of van onderdelen of varianten daarvan ook voor andere doel-
einden nuttig zijn. 
 
Een profiel geeft de relatieve waardering voor leefbaarheidsaspecten in elk huis, 
een ipsatieve diagnose. Dat zegt iets over de relatie tussen de normen van bewo-
ners en hun ervaringen. Profielen van verschillende huizen kunnen dienen ter on-
dersteuning van regionaal overleg tussen bewonerscommissies. De ipsatieve 
diagnose van de konsumenten is belangrijke informatie voor het management van 
het verzorgingshuis. Indien in veel verzorgingshuizen dezelfde opvallende zwakke 
plekken zijn, in onze resultaten bijvoorbeeld vriendschap, kan men concluderen 
dat in "de verzorgingshuizen in Nederland" dit beleidsaspect in vergelijking tot 
andere beleidsaspecten minder op de normen van bewoners is afgestemd. Wellicht 
stellen bewoners hieraan erg hoge eisen, wellicht zijn beleidswijzigingen nodig. 
Het eerste deel van de procedure levert een overzicht van de voor bewoners rele-
vante aspecten van hun verzorgingshuis. Op basis daarvan kan een discussie over 
de kwaliteit van verzorgingshuizen gevoerd worden aan de hand van voor bewo-
ners relevante criteria. 
De procedure, of gedeelten daarvan, kan helpen de vage diagnose "er is iets mis" 
te concretiseren. Andriessen (1987) volgt een procedure om met het personeel van 
verpleeghuizen kwaliteitsprofielen over aspecten van zorg te maken. Dat kan ook 
met bewoners worden gedaan. 
Door het aanpassen van de lijst kan men directer aansluiting zoeken bij specifieke 
belangen en theoretische en beleidsrelevante problemen. Wie al een relevant on-
derwerp gekozen heeft kan via daarop gerichte interviews  een uitsprakenlijst over 
dat onderwerp genereren of uit mijn uitsprakenlijst of proeflijst relevante stukken 
selecteren. 
 
 
 
6.5 PROBLEMEN ROND EFFECTIEF GEBRUIK VAN HET 
INTERVENTIE-INSTRUMENT 
 
In de loop van ons onderzoek volgde geen effectieve actie van bewoners-
commissies. Hier en daar namen directies of personeel wel initiatieven. Eventuele 
feitelijke veranderingen in de verzorgingshuizen die wij  bezochten zijn niet spon-
taan geconstateerd door de betrokken bewoners-commissies; we hebben niet op 
andere wijze gepoogd, veranderingen te meten. Het ging ons vooral om verande-
ringen in het verzorgingshuis die onder andere tot beter functioneren van bewo-
nerscommissies zouden leiden. Dat zou pas na verloop van tijd zijn vast te stellen. 
Gezien de grote veranderingen in verzorgingshuizen in de laatste jaren zouden 
eventueel 
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vastgestelde veranderingen bij bewonerscommissies toch niet zonder meer aan het 
onderzoek kunnen worden toegeschreven. 
 
In veranderkundig opzicht kunnen we dan ook niet bogen op harde resultaten van 
ons onderzoek. Mogelijkheden voor verbetering kunnen we zoeken in het gebruik 
van de procedure en in de situatie van bewoners. 
 
Bij het gebruik van ons instrument was het een probleem, dat er een grote afstand 
bestond tussen de onderzoekers en de bewoners. Er verliep veel tijd tussen de 
schaarse contacten. In samenhang daarmee konden bewoners noch de procedure, 
noch de resulterende informatie echt als eigen ervaren - ook al onderschreven ze 
de informatie wel. Bij toekomstig gebruik van het interventie-instrument zijn ver-
beteringen te verwachten door de procedure vooraf helder uiteen te zetten en veel 
sneller af te wikkelen, dat kan dan   ook. De betrokkenheid van bewoners zal ook 
groter zijn als de procedure in opdracht van hen of van hun vertegenwoordigers 
wordt gebruikt. We kunnen mogelijkheden zoeken om de procedure meer interac-
tief te maken, om bewoners vaker te betrekken bij het construeren van de informa-
tie en het mogelijke gebruik ervan. We kunnen ook nagaan of meer informatie of 
meer gerichte informatie effectiever is. 
 
Ook de situatie van bewoners maakt het aannemelijk dat zij niet in actie komen. 
Net als in vergelijkbare situaties is het moeilijk om deze groep door informatie te 
activeren. Daarbij spelen verschillende soorten problemen: 
1. Mensen in afhankelijke situaties komen in het algemeen niet voor zichzelf op 

omdat ze weinig macht hebben en weinig assertief zijn. Vaak is dit een 
adekwate reactie gezien de kosten - baten verhouding voor hen (zie ook 
1.3.2.1). Bewoners voelen zich afhankelijk van hun verzorgingshuis. 

2. Daarnaast spelen specifieke kenmerken van bewoners van verzorgingshuizen 
een rol (zie ook 1.3.2.1). Zij zijn bewoner omdat zij lichamelijk of psychisch 
onvoldoende functioneren om zelfstandig te kunnen wonen; velen hebben 
weinig vitaliteit (in tegenstelling tot leden van een onderne-mingsraad of stu-
dentenfractie). De huidige bewoners horen tot een generatie die weinig erva-
ring heeft met assertiviteit en beleidstaal; weinigen beschikken over de 
vaardigheid die nodig is om effectief collectieve belangen te behartigen. De 
meesten hebben weinig opleiding - dat zal bij volgende generaties bewoners 
anders zijn. Alsnog een cursus volgen om vaardigheden aan te leren stuit op 
enige tegenzin: wie niet gewend is zo te leren heeft in het algemeen geen be-
hoefte daar op hoge leeftijd nog aan te beginnen. Deze generatie bewoners 
heeft ook meer dan komende generaties een cultuur waarin gezag gerespec-
teerd moet worden, ook hun levensovertuiging speelt daarin mee. 

3. Sommige problemen zijn specifiek voor deze afhankelijke situatie. Een ver-
zorgingshuis is een "human service organisatie". Dat soort organisaties is 
moeilijk te veranderen. (Hasenfeld 1983; zie paragraaf 1.1.3). De relatie tus-
sen bewonerscommissie en bewoners is veelal niet optimaal. Bewoners 
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zijn vaak slecht geïnformeerd over het werk van de bewonerscommissie en 
tonen weinig interesse; weinigen zijn bereid zich in te zetten voor de bewo-
nerscommissie. Anderzijds hebben bewonerscommissies soms niet voldoende 
zicht op wat er onder bewoners leeft. In paragraaf 1.3.2.1 is daar uitvoerig op 
ingegaan. Ook de positie van een bewonerscommissie maakt het moeilijk in-
vloed uit te oefenen. Een bewonerscommissie heeft meestal weinig formele 
bevoegdheden; door het vrijwel ontbreken van sancties en de kwetsbare posi-
tie als bewoner kunnen die bevoegdheden alleen worden waargemaakt waar 
de directie aan medezeggenschap via de bewonerscommissie consequent prio-
riteit geeft. Paragraaf 1.3.2.2 is daaraan gewijd. Bovendien functioneren be-
wonerscommissies vaak intern niet zo goed. Er zijn problemen op het gebied 
van deskundigheid, continuïteit, werkkracht   en motivatie. Zie paragraaf 
1.3.2.3 
 

Waar de verhoudingen binnen huizen zo verschillend zijn en anderzijds zo belang-
rijk voor de mogelijkheden en aangrijpings- punten voor verandering, is het be-
langrijk die goed in te schatten als men verandering wil stimuleren. Dat vergt 
enige investering van tijd en meerdere contacten in elk huis. In het hier beschreven 
onderzoek hebben we dat niet per huis nagestreefd. Wel hebben we enig inzicht 
gekregen in de mogelijkheden voor verandering in verzorgingshuizen in het alge-
meen. In paragraaf 6.6 volgt een samenvatting van dat inzicht. 
 
 
 
6.6 HET BEVORDEREN VAN GREEP OP EIGEN LEVEN 
 
We richtten ons op het ontwikkelen van een hulpmiddel; een procedure die bewo-
nerscommissies weerbaarder en effectiever kan maken. Om de mogelijkheden 
voor ons interventie-instrument te vergroten is het nodig dat de context waarin het 
gebruikt wordt verbeterd wordt. Steun is urgenter naarmate bewoners hulpbehoe-
vender en bewonerscommissies zwakker zijn. Naast de mogelijkheden voor ver-
sterking via ons instrument willen we ook zoeken naar alternatieven. Voor 
medezeggenschap is naast de structurele mogelijkheden die in wetten en verorde-
ningen zijn vast te leggen zeker ook drempelverlaging door een participatieve op-
stelling van de leiding en door het organisatieklimaat nodig. 
 
Naast een bewonerscommissie zijn voor bewoners andere aangrijpingspunten no-
dig om greep op hun eigen leven te krijgen. Daarbij gaat het om de interactie tus-
sen bewoners en hun omgeving. De inbreng van individuele bewoners, gebaseerd 
op hun unieke levensgeschiedenis en persoonlijkheid, kan in het algemeen alleen 
tot zijn recht komen in een interpersoonlijk klimaat van respect. In de meeste ver-
zorgingshuizen is het personeel er 
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enigszins op gericht bewoners niet alleen te verzorgen maar ook te   "helpen", dat 
is hun gedragsmogelijkheden te verruimen. Bewoners krijgen dan wel enige ruim-
te om voor zichzelf op te komen en hun eigen levensstijl voort te zetten. Het daar-
toe openlijk aangaan van conflicten is echter in  strijd met de normen. De sterke 
sociale controle maakt dat bewoners zich moeilijk aan die normen kunt onttrek-
ken. 
 
Wie de mening van bewoners echt bij besluitvorming wil betrekken moet proble-
men en plannen zo uiteenzetten dat bewoners er wat mee kunnen. Hij of zij moet 
bereid zijn mensen op het goede spoor te zetten als ze de weg niet weten of infor-
matie niet hebben. Gezien de bestaande verhoudingen in verzorgingshuizen be-
hoeft en verdient de inbreng en deskundigheid van de bewoners steun. Alleen dan 
kan sprake zijn van volwaardige invloed op het beleid. We verwachten dat onze 
procedure bruikbaar kan zijn bij het systematiseren van die inbreng. 
 
Zoals in 1.3.2 is beschreven zijn er verschillende soorten problemen rond de col-
lectieve belangenbehartiging van bewoners. Voor elk type probleem volgen enkele 
suggesties voor verbetering. 
 
 
6.6.1 De positie van de bewonerscommissies versterken 
 
We hebben empirisch kunnen vaststellen dat de positie van de bewonerscommissie 
in het algemeen zwak is. Vergelijking met de litteratuur over andere vertegen-
woordigende organen als ondernemingsraden en studentenfracties doet verwachten 
dat onze diagnostische procedure verander-kundig meer kansen maakt als de posi-
tie van de bewonerscommissie sterker is. 
 
Er zijn verschillende wegen om de problemen die de positie van de bewoners-
commissie in de organisatie betreffen aan te pakken. 
 
Gezien de veelheid van taken waarmee de directie van een verzorgingshuis gecon-
fronteerd wordt zal het een directie vaak moeite kosten, prioriteit te geven aan de 
belangen van de bewonerscommissie. De bewonerscommissie moge daar begrip 
voor hebben, zij moet het als haar recht en plicht zien die belangen steeds opnieuw 
te bepleiten. Als een directie vergeet stukken tijdig aan de bewonerscommissie te 
sturen of afspraken na te komen is dat fnuikend voor de motivatie en het zelfver-
trouwen van bewonerscommissie-leden. Een bewonerscommissie die hiermee ge-
confronteerd wordt moet zich realiseren dat het voor de bewonerscommissie van 
groot belang is, dit laakbare gedrag van de directie te corrigeren. Hiervoor zijn 
verschillende strategieën mogelijk, van het systematisch ondersteunen van het ge-
heugen van de directie tot het indienen van formele protesten. Andere belangen 
van 
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de bewonerscommissie - bijvoorbeeld een goede relatie met de leiding van het 
huis - moeten daarbij echter ook bewaakt worden. 
 
Bewonerscommissie en directie zitten vaak gevangen in een rollenspel, waarbij 
een polarisatie ontstaat tussen enerzijds de zogenaamd rationele, objectieve ver-
antwoordelijke directie, en anderzijds de zogenaamd emotionele, belanghebbende 
bewonerscommissie. Dat impliceert tegenstellingen met de daarbij behorende 
soort uitkomsten: onderhandelingen en compromissen. De bewonerscommissie 
staat sterker als zij dat rollenspel weet te veranderen in een model van samenwer-
king bij het ontwerpen en verbeteren van een beleid. 
 
Een bewonerscommissie moet ervoor waken dat zij niet blijft steken in het reage-
ren op door anderen gesignaleerde problemen en tekorten in het  be-leid, maar 
moet een eigen visie en prioriteiten ontwikkelen. 
 
 
6.6.2 De relatie tussen de bewonerscommissie en haar achterban 
 
Er zijn verschillende praktische mogelijkheden voor verbetering van het contact 
tussen de bewonerscommissie en haar achterban. Bijvoorbeeld: 
− Verkiezingen voor de bewonerscommissie volgens een districtenstelsel 

(afvaardiging per gang of afdeling), waarbij elke afgevaardigde contact houdt 
met haar of zijn eigen district door een geregeld overleg of   spreekuur op de 
afdeling. Zeker bedlegerige of minder vitale bewoners   zou de afgevaardigde 
na afspraak op de kamer kunnen bezoeken om het contact te onderhouden. In 
een van de huizen die aan het onderzoek meededen is men hiertoe overge-
gaan; daarbij is ook de besluitvorming en het budget voor zover mogetijk ge-
decentraliseerd naar het afdelingsover-leg. Dat heeft ertoe geleid dat veel 
meer bewoners medezeggenschap bedrijven en dat over onderwerpen waar 
zij direct bij betrokken zijn;  de le-den van de bewonerscommissie weten be-
ter wat er onder bewoners leeft. 

− Zorgen dat in het huis bekend is, wie in de bewonerscommissie en in eventu-
ele andere commissies zitting hebben en waar zij te bereiken zijn. 

− Contact opnemen met nieuwe bewoners om hen van het bestaan en de moge-
lijkheden van de bewonerscommissie op de hoogte te brengen. 

− Een anonieme ideeënbus (bij angst voor sancties en sociale controle). 
− Openheid en publiciteit over de activiteiten van de bewonerscommissie en 

met name over de bereikte successen. Voor dit laatste kan men verslagen van 
activiteiten bij elke bewoner rondbrengen of een huisomroep of bewoners-
krant gebruiken; ook een prikbord of mondeling verslag tijdens een koffieuur 
voor alle bewoners kan hiertoe dienst doen (LOBB -bulletin 46). 
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Er zijn heel wat bewonerscommissies die vooral als klachtencommissie fungeren. 
Als deze oneigenlijke taak een belangrijke basis voor de relatie met de achterban 
is, zou het zonder meer wegnemen van deze taak na-tuurlijk tot een verslechtering 
van die relatie leiden. 
 
 
6.6.3 Ondersteuning en hulpmiddelen voor de bewonerscommissie 
 
Bewonerscommissies zullen een soortgelijke ondersteuning nodig hebben  als be-
wonersgroepen in dorpen en stadswijken. Uit het NIMO-rapport Trends '86 
(Hooydonk, 1987) blijkt dat de hulp die door opbouwwerk aan bewonersgroepen 
wordt geboden met name bestaat uit: 
− Ondersteuning op strategisch vlak (bij het beïnvloeden van overheden en 

dergelijke; het aanboren van kennis die elders aanwezig is). 
− Het ondersteunen van een probleemgerichte aanpak, een duidelijke lijn in de 

activiteiten. 
− Het ten behoeve van de continuïteit verrichten van praktische taken als notu-

leren. 
 
Hier wil ik enkele hulpmiddelen suggereren die een bewonerscommissie kan ge-
bruiken om de in paragraaf 1.3.2.3 geconstateerde problemen in haar intern functi-
oneren te ondervangen. 
Voor het versterken van de DESKUNDIGHEID van de bewonerscommissie kan 
men een glashelder overzicht uitwerken van procedures, rechten en plichten. Dit 
versterkt met name de procedurele deskundigheid. Het LOBB zou hiertoe model-
len en varianten kunnen opstellen. Het aanbieden van losse scholingsmodulen voor 
alles wat een bewonerscommissie moet kunnen maakt bijscholing op maat moge-
lijk. De Landelijke Stichting Opleidingen Bejaardenwerk heeft zich hierin al een 
positie verworven. Beschrijvingen van succesvolle acties van bewonerscommis-
sies in andere verzorgingshuizen, bijvoorbeeld in het LOBB-bulletin, kunnen in-
spireren en bijdragen tot het versterken van deze deskundigheid. Tot procedurele 
deskundigheid hoort ook de handigheid "iets te ritselen", dingen te regelen buiten 
de formele procedures om. Deze handigheid moet passen bij de cultuur van het 
verzorgingshuis en is daarom moeilijker generaliseerbaar. Scholing door mensen 
van buiten het verzorgingshuis heeft hiervoor beperkte waarde; wellicht is een ad-
viseur voor de bewonerscommissie uit de leiding van het verzorgingshuis wense-
lijk. Door deskundige, liefst onafhankelijke, adviseurs in te schakelen voor 
concrete taken, bijvoorbeeld het behandelen van een begroting, kan met name in-
houdelijke deskundigheid worden versterkt. 
Voor het ondervangen van gebrek aan CONTINUÏTEIT is de notulering  van bij-
eenkomsten belangrijk. Die moet beknopt zijn, snel beschikbaar en voor nieuw-
komers begrijpelijk. Dit stelt eisen aan de notulist. Wellicht is hiervoor scholing 
nodig; het LOBB zou ook modelnotulen kunnen ont- 
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werpen om dit te ondersteunen. Daarnaast is continuïteit gediend met een helder 
systeem voor het vastleggen van afspraken en taken en de controle daarop, bij-
voorbeeld gekoppeld aan notulering. De centrale functies in de bewonerscommis-
sie kan men dubbel bezetten; daarbij horen regels voor de taakverdeling en voor 
vervanging of overdracht bij onverwachte verhindering. Ook het toesturen van 
stukken die besproken moeten worden aan alle bestuursleden maakt de commissie 
minder kwetsbaar voor het uitvallen van een initiatiefnemer. Een andere belangrij-
ke ondersteuning van continuïteit is een structurele verankering van de werkzaam-
heden van bewonerscommissie-leden in bijvoorbeeld vaste data en agenda's voor 
vergaderingen, overleg met directie en dergelijke. 
Voor het optimaal gebruiken van de beschikbare WERKKRACHT zou men een 
professionele assistent kunnen belasten met het notuleren, kopiëren en dergelijke. 
Een functie die te vergelijken is met die van secretaris van een ondernemingsraad - 
dit mag echter niet ontaarden in het overnemen van verantwoordelijkheden van de 
bewonerscommissie. Een goede notulist heeft hoe dan ook door het reduceren van 
vaagheid grote invloed op de besluitvorming (March & Simon, 1958 p.164-166). 
Over de formele positie van zo'n assistent voor de bewonerscommissie bestaan 
verschillende standpunten (zie bijvoorbeeld LOBB, 1986 en Bosga en Scheeren, 
1988). Het vormen van commissies voor het behartigen van concrete taken (bij-
voorbeeld menucommissie, redactie bewonerskrant, activiteiten-commissie) maakt 
het mogelijk, werkkracht van anderen (bewoners of derden)  in te schakelen onder 
verantwoordelijkheid van de bewonerscommissie. Voor het versterken van de 
MOTIVATIE is het belangrijk via kleine suc-cesjes elan op te bouwen. De keuze 
van kleinschalige hanteerbare aangrijpingspunten maakt dit mogelijk. Met name in 
een periode waarin de samenstelling van de bewonerscommissie sterk verandert 
zal men aandacht moeten besteden aan het opbouwen van teamgeest. Naast infor-
matie over de mening van bewoners kan ook een overzicht van verschillende mo-
gelijke doelstellingen en oplossingen voor problemen de bewonerscommissie  
helpen haar doelstellingen te kiezen en beter te weten wat ze wil. Een oprecht en 
consequent aanmoedigende houding van de directie is een zeer belangrijke steun 
voor de motivatie van bewonerscommissie-leden. 
 
 
 
6.7 GENERALISATIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
SYSTEMEN VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN MEDEZEGGENSCHAP 
 
Met het ontwikkelen van het instrument hebben we kennis verworven, die gebruikt 
kan worden bij het creëren van hulpmiddelen voor leken die door het bedrijven 
van medezeggenschap meer greep willen krijgen op hun 
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leefomgeving. In dit onderzoek werd dat toegespitst op verzorgingshuizen als 
leefomgeving en bewonerscommissies als inspraakorganen.  
Herhaaldelijk heb ik betoogd dat een bewonerscommissie problemen heeft die pa-
rallel lopen met die van ondernemingsraden, studentenfracties, politieke partijen, 
burgers die inspraak willen en wijkraden en dat we voor oplossingen van die pro-
blemen ook daar ons licht kunnen opsteken. 
Omgekeerd kunnen de oplossingen en verbeteringen die voor een bewonerscom-
missie bruikbaar blijken natuurlijk ook voor die anderen van nut zijn. Natuurlijk 
zijn er niet alleen overeenkomsten maar ook belangrijke verschillen. De achterban 
van een studentenfractie heeft slechts voor de duur van de opleiding belang bij de 
organisatie, terwijl het eveneens beperkte tijdsperspectief van bewoners hun ver-
dere levensduur bestrijkt. In de achterban van een OR geldt voor de meesten de 
facto dat zij van hun werkgever afhankelijk zijn, maar voor verzorgingshuis-
bewoners geldt dit nog sterker. In de meeste groepen hebben mensen meer vitali-
teit, maar ook meer andere belangen die beslag op hun tijd en aandacht leggen, 
dan bewoners van verzorgingshuizen. 
 
Het instrument is een handelingsondersteunend systeem in de zin van De Zeeuw 
en Stroomberg (1989). Bij ons systeem streven we dominantie van   de gebruikers 
na: het hulpmiddel moet zich voegen naar de situatie, de    normen en de doelstel-
lingen van de gebruikers -  hetgeen nog niet wil zeg-gen dat het voor elk gebruik 
geschikt is. Voor deze doelstelling is het belangrijk dat betrokkenen de procedure 
als "eigen" kunnen zien, niet als vervreemdend of afhankelijk makend. Een onder-
steuningssysteem dat niet aansluit bij de opvattingen van gebruikers kan door hen 
moeilijker effectief gebruikt worden. Ook al is een instrument door anderen ont-
worpen, het kan door gebruikers naar hun hand gezet worden als het gebruik ervan 
maar voldoende vanzelfsprekend is. 
 
Bij het ontwikkelen van dit instrument bleek een grote bereidheid van verzor-
gingshuizen en bewoners om aan het onderzoek mee te doen. We hebben aanwij-
zingen dat ook de mening van die bewoners die wat meer moeite hebben hun 
opvattingen onder woorden te brengen uit de verf is gekomen. Mogelijk hebben de 
inhoud van de centrale doelstelling van het onderzoek en het feit dat we elke on-
derzoeksstap daaraan hebben getoetst hiertoe bijgedragen 
 
 
DE KWALITEITVAN BESTAAN IN VERZORGINGSHUIZEN 
 
Aan de samenhang van welbevinden met objectieve omstandigheden in   onze sa-
menleving (zie 2.2.3) zijn mutatis mutandis richtlijnen voor verzorgingshuizen te 
ontlenen. Niet alleen het ontbreken van levensbedrei-gende tekorten, maar ook 
vrijheid en democratie in huis kunnen de kwaliteit van bestaan in verzorgingshui-
zen bevorderen. Sociale contacten kunnen het 
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welbevinden van bewoners bevorderen en moeten dus worden aangemoedigd. In 
ons onderzoek wordt dit voor "persoonlijke contacten buiten het huis" nadrukke-
lijk bevestigd (zie 4.4.3). Het feit dat de huizen in dit onderzoek op "vriendschap" 
relatief slecht scoren geeft aan dat op dit punt verbeteringen mogelijk en nodig 
zijn. 
 
Aan de in ons onderzoek gevonden verschillen in de scores van verzorgingshuizen 
(zie 4.5) willen we niet teveel waarde hechten omdat het kritieksmorend vermogen 
van het huis hierbij een interveniërende factor is. Toch is het frappant en erg be-
leidsrelevant dat huizen met meer hulpbehoevende bewoners zoveel lager gewaar-
deerd worden. 
Aan de profielen van de huizen kleeft dit bezwaar niet. Daaruit kan men na een 
daarop gericht onderzoek wel aanwijzingen destilleren over typerende zwakke 
punten in bepaalde soorten huizen. 
 
Ook de bevindingen aangaande de wisselwerking tussen subject en omgeving (zie 
2.2.1) geven aanwijzingen voor verzorgingshuizen. Door bij de gebeurtenissen in 
huis aan bewoners ook uitdaging en mogelijkheden te bieden voor handelend op-
treden kan men bijdragen tot hun welbevinden. Door hun probleemoplossend ver-
mogen en sociale vaardigheden op voor hen produktieve wijze aan te spreken 
worden deze voor welbevinden belangrijke vaardigheden geoefend. Als bewoners 
hun omstandigheden zelf kunnen kiezen en vormgeven zal dit tot groter welbevin-
den leiden. Een element daarin, de vrijwillige komst naar het verzorgingshuis, 
bleek in ons onderzoek met grote verschillen in tevredenheid samen te hangen. 
 
De "fit", de mate waarin bewoner en verzorgingshuis bij elkaar passen, is volgens 
velen erg belangrijk voor het welbevinden van bewoners. Daarbij kan men denken 
aan sfeer, stijl, dagindeling, taalgebruik, omgangsvormen, vertrouwdhheid van 
mensen en omgeving. In dit onderzoek hebben we geen bevredigende maat voor 
die fit gevonden. Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen de reden waarom be-
woners hun verzorgingshuis kozen en hun welbevinden. Bewoners die wegens de 
grondslag van het huis gekozen hebben scoren niet hoger dan anderen. Dat is ver-
bazend omdat het overheidsbeleid ervan uitgaat dat bewoners vooral behoefte 
hebben aan een verzorgingshuis dat qua grondslag bij hen past. Mogelijk hebben 
andere elementen van die fit wel effect op het welbevinden van bewoners. 
 
 
WAT BETEKENT DIE GROTE TEVREDENHEID? 
 
De gemiddelde score van alle respondenten op de totale lijst was 3,8 op een schaal 
met een neutrale waarde van 3 en een maximum van 5. Respon-denten scoren dus 
positief, zij zijn blijkbaar tevreden. Bij de feedback bleek, dat grote groepen be-
woners uit loyaliteit geen kritisch oordeel over hun verzorgingshuis willen uiten, 
zeker niet in het openbaar of tegenover 
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buitenstaanders. We vermoeden dat die houding heeft meegespeeld bij het beant-
woorden van de uitsprakenlijst. Uit gesprekken en observaties krijgen we de in-
druk dat mensen die zich kritisch opstellen door het personeel onaangenamer en 
onverschilliger behandeld worden. Klagen lijdt bij de stress waaronder het perso-
neel vaak staat tot een zich defensief afsluiten voor de klachten, niet tot verhelpen 
ervan. Daarnaast moeten we ons steeds realiseren, dat een kritisch oordeel over het 
eigen verzorgingshuis psychologisch alleen verantwoord is voor respondenten die 
vertrouwen hebben in de veranderbaarheid van hun huis. De bevindingen van 
Bergsma (1976) bij ziekenhuispatienten en bij Van Assen en Den Hertog (1980) 
bij werknemers, dat mensen zich kritischer opstellen naarmate zij mogelijk-heden 
voor verandering zien, duiden hierop. Huizen met een groot kri-tieksmorend ver-
mogen zouden op grond hiervan minder kritische bewoners hebben en dus hoger 
gewaardeerd worden dan huizen waar ruimte is voor de inbreng van bewoners in 
het beleid. 
 
De gevonden tevredenheid is dan ook vooral een blijk van aanpassing en psychi-
sche competentie. In elk geval mag men uit de tevredenheid van bewoners niet 
zonder meer concluderen dat verzorgingshuizen goed of goed genoeg zijn. Toet-
sing aan de maatschappelijke norm voor MENSWAARDIGHEID moet de basis 
voor een dergelijk oordeel en voor algemene beleidsbeslissingen zijn. 
 
 
HET RELATIEVE BELANG VAN ONDERWERPEN 
 
Aan de 51 respondenten van de proeflijst vroegen we hoe belangrijk elke uitspraak 
was. De uitkomsten van deze belangvragen waren enerzijds bemoedigend en an-
derzijds verrassend. Bemoedigend was, dat de meeste uitspraken door bewoners 
belangrijk gevonden werden: blijkbaar leidt de gevolgde methode tot een relevante 
lijst. Verrassend was met name de be-Iangrijkheidshiërarchie, de rangorde van on-
derwerpen naar belang.   "Relaties met familieleden", "de bewonerscommissie" en 
"verzorging" scoorden het hoogst, terwijl bijvoorbeeld "eten" bij lange na niet de 
hoge plaats inneemt die wij verwachtten (Zie 3.1,3 en bijlage 8 in het bijlagen-
boek). We kunnen achteraf verklaringen vinden voor het feit dat onderwerpen die 
relatief weinig voorkomen in de gesprekken tussen bewoners  toch als belangrijk-
ste uit de bus komen. Eten levert bewoners dagelijks gespreksstof omdat het een 
dagelijks terugkerende nieuwe gebeurtenis van gemeenschappelijk belang is. 
Commentaar leveren daarop is vluchtig en vrijblijvend, het kan niet zo gauw tegen 
je gebruikt worden. Eigen smaak, ervaring en eventuele kookkunst maken een 
oordeel gerechtvaardigd. De persoonlijk belangrijkste aspecten als "relaties met 
familieleden" en "verzorging" zijn voor elk individu anders. Ze zijn beladen met 
eigen falen en te intiem om als gespreksstof te dienen, dat zou gezien de sociale   
controle bedreigend zijn. Bovendien wil men tegenover medebewoners    geen vui-
le was buiten hangen. "De bewonerscommissie" vertegenwoordigt 
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een belangrijk waarde in een verzorgingshuis, te vergelijken met het parlement in 
de Nederlandse samenleving. Bewoners vinden evenals staatsburgers de democra-
tie principieel belangrijk, al levert die weinig gespreksstof zolang er niets veran-
dert. 
 
 
 
6.8 NOGMAALS: MONDIGHEID EN MEDEZEGGENSCHAP 
 
Onze democratie gaat ervan uit dat elk individu het recht heeft, verantwoordelijk 
en mondig in zijn leefomgeving te staan. Wie daar geen gebruik van maakt moet 
zelf maar voor de consequenties opdraaien. Dat zou kunnen betekenen, dat mensen 
die rechten hebben maar niet de mogelijkheid   hebben hun recht te doen gelden, 
in de kou blijven staan. Het democratisch antwoord daarop is: mensen niet alleen 
rechten toekennen, maar ook een context en hulpmiddelen bieden waardoor zij re-
ele mogelijkheden hebben om ze uit te oefenen. Voor bewoners van verzorgings-
huizen schort daaraan nog het een en ander. 
 
Emancipatie moet beginnen bij de betrokkenen zelf. Zij moeten onderken-nen dat 
zij onvoldoende greep op eigen leven hebben en daar in groepsverband voor gaan 
opkomen. We kunnen daarbij ook in verzorgingshuizen aanlopen tegen de para-
dox: Wees mondig! - Daar heb ik geen zin in.  Onder de huidige bewoners 
lijkt het emancipatiestreven nog niet sterk; dat kan zeker samenhangen met het 
ontbreken van produktieve kanalen daarvoor. Daarmee is de cirkel weer rond. Dat 
rechtvaardigt het streven deze cirkel te doorbreken door betere mogelijkheden en 
hulpmiddelen voor medezeggenschap te ontwikkelen. 
 
Wie in verzorgingshuizen produktieve kanalen wil ontwikkelen voor de inbreng 
van bewoners moet oog hebben voor de problemen die daarbij spelen. Organisatie-
theorieën over "human service organisaties" bieden relevant theoretisch inzicht in 
de problemen bij het veranderen van dit soort organisaties. Meer pragmatisch kan 
men verwachten dat elke direct  zichtbare verandering het precaire evenwicht van 
belangen in het verzorgingshuis bedreigt en daarom bij bewoners maar ook bij an-
dere betrokkenen allerlei verdedigingsmechanismen zal oproepen. Een strategie 
om hiermee om te gaan is het invoeren van verandering in kleine stappen die ieder 
zo ongevaarlijk lijken dat geen verdedigingsmechanismen in werking treden. Pa-
rallel hiermee constateren Van Assen en Den Hertog (1980) dat ook arbeiders ver-
anderingen die tot doel hebben de kwaliteit van de arbeid  te verbeteren eerst 
afwijzen en er pas positief over worden als ze er enige 
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ervaring mee hebben opgedaan. Een andere strategie is het zoeken van aangrij-
pingspunten voor verandering met een hefboomwerking, waardoor op hei oog 
kleine ongevaarlijke veranderingen grote gevolgen hebben. Ook kan men de ver-
dedigingsmechanismen ontregelen door onoverzichtelijkheid te creëren, bijvoor-
beeld door verschillende soorten veranderingen tegelijk of door onverwachte 
manoeuvres. Bij de keuze voor een strategie spelen zowel morele als pragmatische 
overwegingen mee. 
Verzorgingshuizen zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd; in de toekomst kun-
nen we nog meer veranderingen verwachten die invloed zullen hebben op de mo-
gelijkheden voor greep op eigen leven. In verzorgingshuizen zullen steeds 
hulpbehoevender bewoners worden opgenomen. Dat betekent dat zij bij hun ver-
huizing minder vitaal zijn en er daardoor wellicht langer over doen voor zij weer 
enigszins greep op eigen leven ervaren. Hun verblijfsduur zal korter zijn. Sommi-
gen zullen al overlijden voor zij zich door wederzijdse aanpassing - tussen henzelf 
en hun nieuwe omgeving - en gewenning thuis kunnen voelen in hun nieuwe om-
geving. Het sociale klimaat in de huizen zal daardoor zeker worden aangetast. 
Bewoners kennen elkaar maar kort en dan nog voornamelijk in de rol van gedeso-
riënteerde en hulpbehoevende. Dat is geen gunstige basis voor de solidariteit en 
warmte die voor greep op eigen leven en kwaliteit van het bestaan zo belangrijk is. 
In zulke omstandigheden zullen zeker extra hulpmiddelen nodig zijn om bewoners 
van verzorgingshuizen te helpen meer greep op hun eigen leven te krijgen. Dit on-
derzoek houdt een eerste stap in op de lange weg naar het ontwikkelen van zulke 
hulpmiddelen. 
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SUMMARY 
 
In  1982  this research project was started with the aim to stimulate  re-sidents of 
nursing homes to take life in hand and thus pro vide them with more control over 
their environment.  To that end an intervention-instru-ment for emancipatory ac-
tion was developed. This induces residents to verbalise their opinion on the aspects 
of living in a nursing home that are relevant to them. This opinion is quantified in 
order to make it more in-fluential with decision-makers. The verbalised opinion 
provides residents with a language for discussing their nursing home and for col-
lectively rai-sing consciousness and drawing conclusions. This should enable and 
moti-vate them to better pursue their interests individually or collectively. 
 
The quality of residents' lives is an important criterion for judging or im-proving a 
nursing home. This quality is hard to measure; criteria for measurement should in-
clude residents' opinion as well as experts' norms. Findings by Bergsma (1982) in 
hospitals and by Van Assen and Den   Hertog (1980) in work-environments indi-
cate that people become more critical of their environment as they perceive more 
scope for influencing     it. Research findings by Rodin and Langer (1977) and by 
Slivinske and  Fitch (1987) in settings comparable to nursing homes show that for   
residents increased control over their own environment leads to better  health and a 
better quality of life. 
 
Chapter 1  provides some information on the historical and legal back-ground of 
Dutch nursing homes. Nursing homes are Human Service Organisations which 
implies that clients can influence the organisation if they control important re-
sources (Hasenfeld, 1983). Daily life in nursing homes for the residents is de-
scribed. 
 
The next paragraph describes the elderly, ageing processes and the  re-sidents of 
nursing homes. Many factors influence the self-image of the elderly and their view 
of their living-environment and their quality of life.  The self-image of dependant 
people is strongly influenced by the way helpers approach them (Van der Velde, 
1988), Due to changes in rules for admission, residents are now more dependant 
on their nursing homes and have less vitality than before. Promoting residents' in-
fluence in nursing homes is therefore doubly important. 
 
Emancipation and participation of residents is important for the functio-  ning of 
the home as organisation and for the quality of life of the re-   sidents. The legal 
provisions for participation and residents' committees    are summed up. The actual 
performance of residents' committees falls    short of hopes. There are problems in 
the relationship between residents 
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and residents' committees, in the position of the residents' committees in nursing 
homes and in the internal functioning of residents' committees. The description of 
problems and shortcomings entails suggestions for improvements. 
 
Chapter 2 provides the reader with the theoretical background required for placing 
the view of quality of life that is used in this book. Different views of quality of 
life and related concepts are presented. The importance of norms and the question 
who can decide on the quality of someones life are looked at. A distinction is 
made between subjective well-being, to be judged by the subject, and the external 
judgement whether someones life conforms to social norms on human dignity. 
Empirical research proves subjective wellbeing to be strongly connected to control 
over ones life. The present research project did not aim to test this or other views 
on the quality of life, it uses these insights to improve the quality of life. Social 
norms on human dignity direct political and policy decisions. However, the sub-
jective well-being of the people concerned should also be taken into account. 
 
Problems in measuring the quality of life are pointed out. Any measure-  ment of 
subjective well-being does to some extent measure adaptation. The concept of 
psychological competence seems useful to denote the capacity to choose such 
norms, reference groups and ambitions, given the perceived relationship between 
ones endurance and the changeability of the environment, that a desirable psycho-
logical balance is maintained. In this pro  ject improving the quality of life had 
priority over measuring it. 
 
The chapters 3, 4 and 5 contain a report on the empirical research. 
 
Chapter 3 describes the production of the list of statements. More than 900 state-
ments on an aspect of living in a nursing home were extracted from interviews 
with residents. Those statements all contained a value-judge-ment, positive or 
negative. Their systematic selection and improvement resulted in the "list of 
statements". This list contains 73 statements together covering the aspects of living 
in a nursing home that are most important to residents. Simultaneously, question-
naires for describing nursing homes, respondents and the course of an interview 
were developed. 
 
Chapter 4 starts with an introduction to some problems of evaluating or-
ganisations. Then the use of the list of statements in eleven nursing homes for 
clarifying residents' opinions is described. We selected homes and in each home 
interviewed a random sample of the residents with the list of statements. The an-
swers of the 240 respondents were analysed with a view  to a useful result. From a 
series of statistical analyses we selected seven factors that were reduced to seven 
sub-scales: personnel, belonging, com fort, residents' committee, food, friendship 
and freedom. These sub-scales 
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enabled us to draw profiles of the eleven nursing homes. They also provi- ded a 
basis for comparing groups of residents. Differences in residents' opinion may be 
due to differences between nursing homes - for instance in quality of care or in at-
titude towards criticisms - or between residents -       for instance in expectations 
or coping abilities - or to differences in fit between a resident and his nursing 
home. 
 
Respondents with a lower level of comprehension differed little from the other 
residents. Mood cohered strongly with the total score and with the scales that have 
relational aspects: personnel, belonging, comfort, friend- ship and freedom. Com-
paring respondents for sociability and the number    of personal contacts outside 
the home gave similar results. Respondents   who came to live in the home without 
feeling forced to do so are on all  scales much more positive in their opinion than 
others. Respondents'  duration of stay showed little correlation with their opinion 
on their     nursing home. We found no useful measure for the degree of fit be-
tween resident and nursing home. Respondents who chose their nursing home for 
its affiliation - religious or otherwise - did not differ from others. Nursing homes 
with more invalids among the residents are less appreciated on all aspects except 
residents' committee. Larger homes score relatively high on residents' committee 
and freedom; smaller homes score better on person   nel, belonging, comfort, food 
and friendship. 
 
Chapter 5 deals with the feedback of respondents' opinion to the residents. The ob-
jectives of the feedback are listed. A description follows of the feedback-material 
and the way it was presented. Out of the 11 homes in the final round, we were in 9 
homes received by the residents' committee to give them feedback. Those resi-
dents' committees appreciated our feed back for themselves but were doubtful 
about the usefulness of feedback to the residents. In 4 of these homes, we were 
subsequently invited to provide feedback to the residents in a plenary meeting. 
Both the residents and the residents' committees agreed with the profile we drew 
of their   home. There were however many defensive reactions against information 
that was regarded as negative. The chapter ends with an evaluation of the feed-
back. Residents enjoyed the meetings and found the information on the average 
resident opinion about their home interesting. They were pessimistic about the 
possibility for change or the solution of problems. 
 
Chapter 6 reviews the results of the research project. The aims are sum-marised 
and the resulting instrument of change is described. We look at the intended and 
observed effects of the instrument, for the subjects, the   nursing homes and the in-
teraction between them. This procedure and its results in the hands of residents' or 
government representatives or of di-rectors and boardmembers may lead to more 
impact of residents' opinion    in the nursing home. In addition the procedure as 
well as the use of the results will enhance residents' self-confidence, their con-
sciousness and the 
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position of the residents' committee. This will in other ways promote the influence 
of the residents on their nursing home. 
 
Possible adaptations of the instrument for other uses are indicated and some prob-
lems of effective use are presented. We then propose a number of ways in which 
residents' control over their life in a nursing home and more specifically residents' 
committees can be strengthened. After some generalisations and recommendations 
we conclude with a plea for the de-velopment of resources to support the emanci-
pation and participation of people in dependant positions. 
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BIJLAGE 1 
 
 
UITSPRAKENLIJST "WONEN IN EEN VERZORGINGSHUIS" 
 
 
Vivien van Geen 
Vakgroep Sociale Psychologie en Psychologie van de Organisatie 
St. Jacobsstraat 14 
3511 BS Utrecht 
tel. 030-328711, toestel 135. 
 
 
 
Voorbeelduitspraken Interviewgegevens
A. Dit is een lelijk gebouw Huis: ......................................... 
B. Het is hier in huis altijd gezellig Datum: ...................................... 
 Tijd: .......................................... 
 
 
 

  JA ja ± nee NEE g.a. 
1. Het eten is hier over het algemeen uitstekend.  

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
2. Je kunt hier invloed uitoefenen op wat er gegeten 

wordt. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

2 
3. Het eten komt te koud op tafel. 1 2 3 4 5 3 
4. Er wordt hier teveel over het eten 

geklaagd. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
5. Het eten ziet er altijd zeer verzorgd uit. 5 4 3 2 1 5 
6. De kamer wordt onvoldoende schoongemaakt. 1 2 3 4 5 6 
7. Ze nemen me hier teveel dingen die ik zelf kan, 

uit handen. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
8. Er is teveel wisseling in de mensen die je kamer 

komen schoonmaken. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8 
9. Ik kan me hier af en toe een extraatje permitteren. 5 4 3 2 1 9 

10. Als visite mee-eet, kost dat weinig. 5 4 3 2 1 10 
11. Ik heb hier genoeg ruimte. 5 4 3 2 1 11 
12. Ik geniet van mijn uitzicht. 5 4 3 2 1 12 
13. Als je partner overlijdt, moet je te snel naar een 

kleinere kamer. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

13 
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14. Het is hier te gehorig. 1 2 3 4 5 14 
15. De aanblik van dit huis zou heel wat vriendelijker 

kunnen. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

15 
16. Er zijn hierin huis te weinig voorzieningen. 1 2 3 4 5 16 
17. De tuin is prachtig verzorgd. 5 4 3 2 1 17 
18. Er wordt hier in huis te weinig georganiseerd. 1 2 3 4 5 18 
19. Aan veel van de georganiseerde activiteiten doe 

ik graag mee. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

19 
20. Je kunt helemaal zelf bepalen of je mee 

wilt doen aan wat ze organiseren. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

20 
21. Er zijn hier in huis altijd gebeurtenissen 

om naar uit te kijken. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

21 
22. Wat er georganiseerd wordt, zou beter 

verzorgd kunnen zijn. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

22 
23. Elke jarige krijgt persoonlijke aandacht 

van het personeel. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

23 
24. Hier vind ik altijd wel iemand om mee te 

praten. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

24 
25. Dit huis biedt mij precies wat ik 

nodig heb 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

25 
26. Het leven hier houdt me actief. 5 4 3 2 1 26 
27. Als je zelf niet de eerste stap doet, 

laat iedereen je hier links liggen. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

27 
28. Hoe laat ik naar bed ga en opsta, kan 

ik helemaal zelf bepalen. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

28 
29. Zonder radio en T.V. zou ik mij van de 

wereld afgesloten voelen. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

29 
30. Bij mooi weer wordt het iedereen mogelijk 

gemaakt om naar buiten te gaan. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

30 
31. Mijn familie vindt het prettig om in dit 

huis op bezoek te komen. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

31 
32. Ik vind het soms bezwaarlijk om in deze 

omgeving bezoek van buiten te ontvangen. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

32 
33. Het is hier vanzelfsprekend dat bezoek mag 

meedoen als er wat bijzonders is. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

33 
34. Er zijn hier bewoners die ik graag beter zou leren 

kennen. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

34 
35. Echte vriendschap is hier moeilijk. 1 2 3 4 5 35 
36. In dit huis leeft iedereen teveel voor zichzelf. 1 2 3 4 5 36 
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37. Meteen in het begin hebben mijn buren 

en ik kennis gemaakt. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

37 
38. Je kunt hier altijd wel met iemand over 

de diepere dingen van het leven praten. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

38 
39. Als je hier met iets zit, kun je dat 

moeilijk aan iemand kwijt. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

39 
40. Tegenwoordig heb ik te weinig mensen om me 

heen. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

40 
41. De bewonerscommissie doet erg goed werk. 5 4 3 2 1 41 
42. De bewonerscommissie komt te weinig voorde 

bewoners op. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

42 
43. De bewonerscommissie praat meestal over onbe-

langrijke zaken. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

43 
44. Je ziet hier teveel nieuwe medewerkers. 1 2 3 4 5 44 
45. Het personeel is vriendelijk. 5 4 3 2 1 45 
46. Het personeel heett te weinig aandacht 

voor je. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

46 
47. Ik heb nog steeds voldoende contact met vroege-

re kennissen. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

47 
48. Als je hier niet kunt aarden, dan kun 

je nog terug. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

48 
49. Ik had liever nog even gewacht om hier 

naartoe te komen. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

49 
50. Toen het eenmaal nodig was, kon ik hier 

vrij snel komen wonen. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

50 
51. De overgang van mijn huis naar hier was voor mij 

erg moeilijk. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

51 
52. Je wordt hier in het begin goed opgevangen. 5 4 3 2 1 52 
53. Het duurde erg lang voor ik me hier 

thuis voelde. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

53 
54. Je wordt hier teveel betutteld. 1 2 3 4 5 54 
55. Veel dingen hier in huis gaan anders dan ik wil. 1 2 3 4 5 55 
56. Ik voel me hier helemaal op mijn plaats. 5 4 3 2 1 56 
57. De omgeving/buurt hier is uitnodigend om 

er eens even uit te gaan. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

57 
58. Als je ziek bent, dan word je bijzonder 

goed verzorgd. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

58 
59. Het personeel staat altijd voor je klaar. 5 4 3 2 1 59 
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60. Het personeel heeft het snel in de gaten als er 

iets met je mis is. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

60 
61. Als je gebeld hebt, moet je hier vaak 

lang wachten. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

61 
62. Er is hier altijd wel iemand die je helpt als je er-

gens hulp bij nodig hebt. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

62 
63. Er is hier te weinig personeel. 1 2 3 4 5 63 
64. Als er mankementen in je appartement zijn, wor-

den die snel verholpen. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

64 
65. Het personeel loopt zonder antwoord af 

te wachten je kamer binnen.. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

65 
66. Je kunt hier precies doen en laten wat je wilt. 5 4 3 2 1 66 
67. Er zijn hier te weinig regels. 1 2 3 4 5 67 
68. Het personeel besteedt ruim voldoende 

aandacht aan je klachten 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

68 
69. Je hebt hier uitsluitend de neergang, 

de aftakeling. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

69 
70. Als er iemand overlijdt, wordt er te weinig aan-

dacht aan besteed. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

70 
71. Mijn levensovertuiging stuit hier 

op onbegrip. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

71 
72. Er zijn hier in huis groepjes waar je 

moeilijk tussenkomt. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

72 
73. Ongeacht zijn afkomst is iedereen 

hier even belangrijk. 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

73 
 
 
Opmerkingen, vragen, commentaar: 

 158 



BIJLAGE 2 
 
 
BEHANDELING VAN ONTBREKENDE ANTWOORDEN 
 
In het algemeen geldt dat er terecht antwoorden ontbreken als de respondent geen 
oordeel of informatie heeft gegeven. Er is een case (93) waarin alle 73 scores op 
de uitspraken ontbreken. Dit vraaggesprek wordt verder niet in de analyse betrok-
ken. De andere 240 wel. Van 1 case (120) ontbreken alle persoonsgegevens. Dit 
blijkt terecht: de respondent weigerde verder. Een andere case (85) met 12 ontbre-
kende persoonsgegevens blijkt een fout van  de codeur te zijn; die wordt hersteld. 
Er zijn 14 cases met 10 of meer ontbrekende scores op de uitspraken. Er blijven 7 
cases over met 7 of meer ontbrekende persoonsgegevens. Bij de interview-
gegevens zijn 6 cases niet (volledig) gescoord. 
 
Uitspraken die 20 of meer (na schrappen van case 93 dus 19 of meer) ontbrekende 
antwoorden vertonen zijn: 
U10 (46x); U13 (86x); U22 (23x); U33 (39x); U41 (88x); U42 (11 lx); U43 
(141x); U58 (32x); U61 (33x); U68 (20x); U69 (22x); U70 (26x). 
 
Ten behoeve van de analyse wordt voor elke ontbrekende score een waarde inge-
vuld: 
− Bij de meeste uitspraken de gemiddelde score van alle cases op de betreffen-

de uitspraak. Die waarde is meestal ongeveer 4. Dit teneinde wel de lacune 
op te vullen, maar geen informatie toe te voegen. 

− Bij uitspraken over de bewonerscommissie (U41, U42 en U43) vulden we de 
waarde 3 in. Een ontbrekend antwoord bij vragen over de bewonerscommis-
sie duidt op onvoldoende kennis of beeldvorming over bewonerscommissies, 
hetgeen op gebrekkig functioneren daarvan duidt. Vandaar dat we hier de 
score 3 invullen. Die is neutraal, dus niet negatief, maar wel lager dan het 
gemiddelde. 

 
Persoonsgegevens met veel ontbrekende antwoorden kunnen meestal via hercode-
ring van 'niet van toepassing' in het gareel gebracht worden. Daarna resteren met 
veel ontbrekende antwoorden: 
− de vraag "Hoe belangrijk is uw geloof of levensovertuiging voor U? (1 = heel 

belangrijk … 5 = onbelangrijk) 35 x. Mogelijk is hierbij ook 'niet van toepas-
sing' bedoeld. 

− de vraag "Bent u vrijwillig naar het verzorgings-huis gekomen of onder 
dwang van de omstandigheden?" 119 x. Dit laatste is een gevolg van een 
communicatiestoornis tussen de enquêteurs en mijzelf. 
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BIJLAGE 3 
 
 
DE INHOUD VAN DE SUB SCHALEN IN DE WOORDEN VAN DE 
UITSPRAKEN 
 
 
Personeel (alpha = .81) 
 
45: Het personeel is vriendelijk. 
46: Het personeel heeft te weinig aandacht voor je. 
58: Als je ziek bent, word je bijzonder goed verzorgd. 
59: Het personeel staat altijd voor je klaar. 
61: Als je gebeld hebt, moetje hier vaak lang wachten. 
62: Er is hier altijd wel iemand die je helpt als je ergens hulp bij nodig hebt. 
68: Het personeel besteedt ruim voldoende aandacht aan je klachten. 
Niet opgenomen: 52, 69 
 
 
Geborgenheid (alpha = .71) 
 
  9: Ik kan me hier af en toe een extraatje permitteren. 
15: De aanblik van dit huis zou heel wat vriendelijker kunnen. 
22: Wat er georganiseerd wordt, zou beter verzorgd kunnen zijn. 
44: Je ziet hier teveel nieuwe medewerkers. 
72: Er zijn hier in huis groepjes waar je moeilijk tussen komt. 
73: Ongeacht zijn afkomst is iedereen hier even belangrijk. 
Niet opgenomen: 14, 29, 48 
 
 
Thuisvoelen (alpha = .79) 
 
11: Ik heb hier genoeg ruimte. 
25: Dit huis biedt mij precies wat ik nodig heb. 
31 Mijn familie vindt het prettig om in dit huis op bezoek te komen. 
32:Ik vind het soms bezwaarlijk om in deze omgeving bezoek van buiten te 
     ontvangen. 
49:Ik had liever nog even gewacht om hier naar toe te komen. 
53:Het duurde erg lang voor ik me thuisvoelde. 
56:Ik voel me hier helemaal op mijn plaats. 
Niet opgenomen: 1,51, 55 
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Bewonerscommissie (alpha - .76) 
 
41:De bewonerscommissie doet erg goed werk. 
42:De bewonerscommissie komt te weinig voor de bewoners op. 
43:De bewonerscommissie praat meestal over onbelangrijke zaken. 
Niet opgenomen: 6, 26 
 
 
Eten (alpha = .69) 
 
1: Het eten is hier over het algemeen uitstekend. 
3:Het eten komt te koud op tafel. 
4:Er wordt hier teveel over het eten geklaagd. 
5:Het eten ziet er altijd zeer verzorgd uit. 
 
 
Vriendschap (alpha = .74) 
 
24:Hier vind ik altijd wel iemand om mee te praten. 
27: Als je zelf niet de eerste stap doet, laat iedereen je hier links liggen. 
35:Echte vriendschap is hier moeilijk. 
36:In dit huis leeft iedereen te veel voor zichzelf. 
38:Je kunt hier altijd wel met iemand over de diepere dingen van het leven praten. 
40:Tegenwoordig heb ik te weinig mensen om me heen. 
47:Ik heb nog steeds voldoende contact met vroegere kennissen. 
Niet opgenomen: 19, 21, 70, 72 
 
 
Vrijheid (alpha = .57) 
 
28: Hoe laat ik naar bed ga en opsta kan ik helemaal zelf bepalen. 
30:Bij mooi weer wordt het iedereen mogelijk gemaakt om naar buiten te gaan. 
37:Meteen in het begin hebben mijn buren en ik kennis gemaakt. 
51:De overgang van mijn huis naar hier was erg moeilijk. 
54:Je wordt hier teveel betutteld. 
60:Het personeel heeft het snel in de gaten als er iets mis is. 
65:Het personeel loopt zonder antwoord af te wachten je kamer binnen. 
66:Je kunt hier precies doen en laten wat je wilt. 
Niet opgenomen: 12, 55, 64 
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BIJLAGE 4 
 
 
INHOUD VAN HET BIJLAGENBOEK 
 
 
Bijlage 1. INTRODUCTIEBRIEF OPEN INTERVIEWS 
 
Bijlage 2. BEDANKBRIEF OPEN INTERVIEWS MET SAMENVATTING 
VAN HET ONDERZOEK 
 
Bijlage 3. DE 524 UITSPRAKEN UIT DE OPEN INTERVIEWS IN 
VERKORTE VORM 
 
Bijlage 4. DE PROEFLIJST 
 
Bijlage 5. RESPONDENTENKENMERKENLUST 
 
Bijlage 6. ANTWOORDEN OP DE FEITVRAGEN VAN DE PROEFLIJST 
 
Bijlage 7. ANTWOORDEN OP DE BELANGVRAGEN VAN DE PROEFLIJST 
 
Bijlage 8. DE BELANG-HIËRARCHIE VAN DE KATEGORIEEN IN DE 
PROEFLIJST 
 
Bijlage 9. HUISKENMERKENLJJST 
 
Bijlage 10. INTERVIEWVERSLAG 
 
Bijlage 11. UITSPRAKENLIJST 
 
Bijlage 12. ANTWOORDWUZER GEBRUIKT BIJ DE UITSPRAKENLDST 
 
Bijlage 13. SELEKTIE VAN HUIZEN VOOR DE UITSPRAKENLIJST 
 
Bijlage 14. BRIEF VOOR DE WERVING VAN RESPONDENTEN VOOR DE 
UITSPRAKENLIJST 
 
Bijlage 15. RAPPORTEN VAN INTERVIEWERS OVER DE AFNAME VAN 
DE UITSPRAKENLIJST 
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Bijlage 16. INFORMATIE GEBRUIKT VOOR DE TERUGKOPPELING NA 
HET AFNEMEN VAN DE UITSPRAKENLIJST 
 
Bijlage 17. VOORBEELDEN VAN DE VISUELE PRESENTATIE BIJ DE 
TERUGKOPPELING 
 
Bijlage 18. UITNODIGING VOOR BEWONERSBIJEENKOMST 
 
Bijlage 19. UITNODIGING VOOR BEWONERSBIJEENKOMST MET 
INFORMATIE OVER DE RESULTATEN VAN HET BETROKKEN HUIS 
 
Bijlage 20. VOORBEELD VAN AFRONDENDE BRIEF AAN DE BEWONERS 
 
Bijlage 21. BRIEF AAN BEWONERSCOMMISSIES TER AANKONDIGING 
VAN HET EVALUATIEGESPREK 
 
 
 
bestellen 
 
 
Het bijlagenboek wordt U toegestuurd als U 10 gulden overmaakt op bankgiro 
47.29.27.159 ten name van Van Geen, Utrecht onder vermelding van 'bijlagen-
boek' en uw naam en adres. 
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Stellingen behorende bij het proefschrift 
MEER GREEP OP EIGEN LEVEN, een procedure om de mening van 

bewoners over hun verzorgingshuis bespreekbaar te maken, 
Vivien van Geen, 28 april 1989. 

 
 
1. Een wettelijke regeling van medezeggenschap die niet gepaard gaat met ondersteu-
ning daarvoor kan tot een vermindering van werkelijke medezeggenschap leiden en niet 
alleen om de reden die Mulder aangeeft. 
Zie M. Mulder - Moeilijkheden van de mindermachtigen bij het leren van participatie - In 
P.J. Drenth, P.J. Willems en Ch.J. de Wolff (red.) Arbeids-en organisatiepsychologie. 
Kluwer. Deventer (1973). 
 
2. Vriendschap en solidariteit tussen bewoners van verzorgingshuizen is belangrijk 
voor hun welzijn en moet dus door de organisatie bevorderd worden. Dit kan voor het per-
soneel bedreigend zijn. 
Zie Y. Hasenfeld - Human service organisations - Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ 
(1983), hoofdstuk 7. 
 
3. Bewoners van verzorgingshuizen zullen onderling hulpvaardiger zijn naarmate zij 
hun omgeving meer beheersen. 
Zie L.S. Wrightsman and K. Deaux - Social psychology in the 80s - BrooksICole. Monte-
rey, CA. (1981), hoofdstuk 9. 
 
4. Dat mensen weinig praten over medezeggenschap betekent nog niet dat zij er wei-
nig belang aan hechten. 
Zie dit proefschrift, hoofdstuk 3. 
 
5. Verzorgingshuizen waarover bewoners klachten uiten zijn beter dan verzorgings-
huizen waar alle bewoners zeggen dat ze tevreden zijn. 
 
6. Wie respondenten vraagt een waardeoordeel te geven over hun levens-
omstandigheden doet er goed aan rekening te houden met de invloed van hun psychische 
competentie hierop. 
Zie dit proefschrift, hoofdstuk 2. 
 
7. In de organisatieleer wordt aan het functioneren van vrijwilligersorganisaties te 
weinig aandacht besteed. 
 
8. Managers kunnen in dure cursussen leren produktief met hun tijd om te gaan. Ze 
kunnen dat effectiever, maatschappelijk nuttiger en persoonlijk bevredigender leren door 
werk, studie, huishouden en de opvoeding van kinderen te combineren. 
 
9. Als ieder die zegt dat hij vrouwen gelijke kansen wil geven maar dat uit onwil of 
onkunde niet doet, vervangen wordt door een vrouw zullen de regering en veel andere be-
sturen grotendeels uit vrouwen bestaan. 


	VIVIEN VAN GEEN
	MEER GREEP OP EIGEN LEVEN

	CIP gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag
	Geen, Vivien Marie Constance van
	Meer greep op eigen leven: een procedure om de mening van be
	ISBN 90 265 1004 7
	SISO 324 UDC 364.442-053.9 (043.3) NUGI 757 Trefw.: verzorgi
	ISBN 90 265 1004 7
	NUGI 723
	MEER GREEP OP EIGEN LEVEN
	Een procedure om de mening van bewoners over hun verzorgings
	TOWARDS TAKING LIFE IN HAND
	A method for initiating discussion on residents' opinion abo
	Proefschrift
	ter verkrijging van de graad van doctor
	aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
	op gezag van de Rector Magnificus, Prof. Dr. J.A. van Ginkel
	ingevolge het besluit van het College van Dekanen
	in het openbaar te verdedigen op
	vrijdag 28 april 1989 des namiddags te 4.15 uur
	door
	VIVIEN MARIE CONSTANCE VAN GEEN
	geboren op 4 november 1946 te ’s-Gravenhage
	1989
	Promotoren: Prof. Dr. A. Hazewinkel
	Prof. Dr. P.J. van Strien
	(Rijksuniversiteit te Groningen)
	INHOUDSOPGAVE
	GEBRUIKTE AFKORTINGEN VIII
	VOORWOORD IX
	TER INLEIDING XI
	HOOFDSTUK 1 HET VELD VAN ONDERZOEK 1
	1.0 INLEIDING 1
	1.1 HET VERZORGINGSHUIS 1
	1.1.1 Historische achtergrond 1
	1.1.2 Verzorgingshuis temidden van andere voorzieningen 3
	1.1.3 Verzorgingshuizen organisatietheoretisch bekeken 4
	1.1.4 Het dagelijks leven voor bewoners van verzorgingshuize
	1.2 OUDEREN 8
	1.2.1 Verouderingsprocessen 8
	1.2.2 Theorieën over oud worden 12
	1.2.3 Wie zijn die bewoners? 14
	1.3 Medezeggenschap in verzorgingshuizen 16
	1.3.1 Waarom medezeggenschap? 16
	1.3.2 De wettelijke positie van bewonerscommissies 18
	1.3.3 Het functioneren van bewonerscommissies 21
	1.3.4 Reële mogelijkheden voor bewonerscommissies? 35
	HOOFDSTUK 2 KWALITEIT VAN BESTAAN (KVB) 37
	2.0 INLEIDING 37
	2.1 WAT IS KWALITEIT VAN HET BESTAAN? 38
	2.1.1 Verschillende elementen in theorieën over kwaliteit va
	2.1.2 Wie stelt kwaliteit van bestaan vast? 42
	2.2 WAT STELT MEN CENTRAAL IN DE RELATIE TUSSEN SUBJECT, CON
	2.2.1 Wisselwerking als uitgangsvisie 47
	2.2.2 Eigenschappen van het subject als invalshoek 50
	2.2.3 De invalshoek: levensomstandigheden 55
	2.2.4 Aanpassing en tevredenheid 59
	2.3 METINGEN VAN WELBEVINDEN 62
	2.3.1 Problemen bij het meten 62
	2.3.2 Het proces van oordeelsvorming bij een subject als mee
	2.3.3 Een bruikbare operationalisering van KVB 66
	2.4 KWALITEIT VAN BESTAAN IN DIT ONDERZOEK 69
	HOOFDSTUK 3 DE UITSPRAKENLIJST EN DE ANDERE LIJSTEN 73
	3.0 INLEIDING 73
	3.1 DE CONSTRUCTIE VAN DE UITSPRAKENLIJST IN STAPPEN 74
	3.1.1 Open interviews 74
	3.1.2 Constructie en gebruik van de proeflijst 77
	3.1.3 Het verwerken van de resultaten van de proeflijst 79
	3.1.4 Criteria voor de samenstelling van de uitsprakenlijst 
	3.1.5 Reductie van het aantal items en vorming van de lijst 
	3.2 DE UITSPRAKENLIJST 82
	3.3 DE ANDERE LIJSTEN 85
	3.3.1 Huiskenmerkenlijst (zie bijlage 9 in het bijlagenboek)
	3.3.2 Respondentkenmerkenlijst (zie bijlage 5 in het bijlage
	3.3.3 Interviewverslag (zie bijlage 10 in het bijlagenboek) 
	HOOFDSTUK 4 DIAGNOSE MET BEHULP VAN DE UITSPRAKENLIJST 87
	4.0 INLEIDING 87
	4.1 TEVREDENHEIDSMETING EN ORGANISATIEDIAGNOSE 87
	4.2 GEBRUIK VAN DE UITSPRAKENLIJST IN ELF VERZORGINGSHUIZEN 
	4.2.1 Selectie van huizen en respondenten 90
	4.2.2 Het afnemen van de uitsprakenlijst 91
	4.3 ANALYSE VAN DE ANTWOORDEN 92
	4.3.1 Doelstellingen 92
	4.3.2 Controle van de meetprocedure 93
	4.3.3 Het samenvatten van de gegevens: factoranalyse en cons
	4.3.4 Beschrijving van de zeven subschalen 97
	4.4 DE RESULTATEN VOOR VERSCHILLENDE GROEPEN BEWONERS 99
	4.4.1 Leeftijd en geslacht 100
	4.4.2 Psychische eigenschappen: begripsvermogen, stemming en
	4.4.3 Contactvariabelen 104
	4.4.4 De relatie tussen bewoner en verzorgingshuis 106
	4.5 VERSCHILLEN TUSSEN VERZORGINGSHUIZEN 108
	4.5.1 Het aantal extra hulpbehoevende bewoners 109
	4.5.2 Overige huiskenmerken 110
	4.6 KRITISCHE TERUGBLIK OP DE PROCEDURE 110
	HOOFDSTUK 5 FEEDBACK AAN BEWONERS 113
	5.0 INLEIDING 113
	5.1 DOELSTELLINGEN 113
	5.2 CONSTRUCTIE VAN FEEDBACKMATERIAAL 114
	5.3 PRESENTATIE 116
	5.4 VERLOOP VAN DE FEEDBACK AAN DE BC 117
	5.5 BIJEENKOMSTEN MET BEWONERS 119
	5.6 EVALUATIE VAN DE FEEDBACK DOOR BETROKKENEN 121
	5.7 EVALUATIE IN HET LICHT VAN DE DOELSTELLINGEN 122
	HOOFDSTUK 6 DE OPBRENGSTEN VAN HET ONDERZOEK 125
	6.0 INLEIDING 125
	6.1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK 125
	6.2 BESCHRIJVING VAN HET INSTRUMENT 126
	6.3 DE BEOOGDE EN GECONSTATEERDE EFFECTEN VAN HET INSTRUMENT
	6.3.1 Effecten voor de subjecten 129
	6.3.2 Effecten op het verzorgingshuis 130
	6.3.3 Effecten op de Interactie 131
	6.4 GEBRUIK 131
	6.5 PROBLEMEN ROND EFFECTIEF GEBRUIK VAN HET INTERVENTIE-INS
	6.6 HET BEVORDEREN VAN GREEP OP EIGEN LEVEN 135
	6.6.1 De positie van de bewonerscommissies versterken 136
	6.6.2 De relatie tussen de bewonerscommissie en haar achterb
	6.6.3 Ondersteuning en hulpmiddelen voor de bewonerscommissi
	6.7 GENERALISATIES EN AANBEVELINGEN 139
	6.8 NOGMAALS: MONDIGHEID EN MEDEZEGGENSCHAP 143
	SUMMARY 145
	LITERATUUR 149
	BIJLAGE 1 155
	BIJLAGE 2 159
	BIJLAGE 4 162
	CURRICULUM VITAE 165
	GEBRUIKTE AFKORTINGEN
	AVIB Algemene vereniging van instellingen voor bejaardenhuis
	BC Bewonerscommissie
	COSBO Centraal orgaan samenwerkende bonden van ouderen
	HSHB Humanistische stichting voor huisvesting van bejaarden
	KvB kwaliteit van bestaan
	KVB Katholieke vereniging van bejaardentehuizen
	LOBB Landelijk Overleg Bewonerscommissies Bejaardentehuizen
	LSOB Landelijke Stichting Opleidingen Bejaardenwerk
	NFB Nederlandse federatie bejaardenbeleid
	PBV Participatieve besluitvorming
	PVIB Protestante vereniging van instellingen voor bejaardenh
	VOORWOORD
	Dit onderzoek werd geïnspireerd door mijn ervaringen als bes
	Ondanks de manifeste goede bedoelingen van alle betrokkenen 
	Toen ik in 1982 aan de Rijksuniversiteit Utrecht een promoti
	Dit boek ligt hier niet omdat ik over het onderwerp ben uitg
	Dit proefschrift is tot stand gekomen dank zij de inzet van 
	De ongeveer 350 bewoners van 19 verschillende verzorgingshui
	Belangrijk was ook het werk van de studenten van de vakgroep
	Delen van het manuscript heb ik besproken met Joop Beldrok, 
	Vele administratieve en technische medewerkers van de vakgro
	TER INLEIDING
	"Emancipatie bestaat hierin dat mensen zich bewust worden va
	In onze democratie zijn volwassen burgers bevoegd hun eigen 
	Er zijn verschillende manieren waarop mensen ondersteund kun
	Ook in instellingen als verzorgingshuizen, verpleeghuizen en
	Tegen deze achtergrond begon ik in 1982 aan een onderzoek da
	het verzorgingshuis kunnen voorstellen; die zouden ertoe kun
	Het was de bedoeling deze procedure later zo te vereenvoudig
	In de loop van het onderzoek is de doelstelling van het inte
	Dat maakt het echter ook extra belangrijk ervoor te zorgen d
	In dit boek doe ik verslag van het onderzoek.
	De eerste twee hoofdstukken geven de context van het onderzo
	Hoofdstuk 1 bevat een schets van het veld van onderzoek. Die
	het onderzoek centraal staan; tot slot besteed ik aandacht a
	In hoofdstuk 2 vindt de lezer de theoretische achtergrond di
	De hoofdstukken 3, 4 en 5 bevatten een verslag van het empir
	Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de uitsprakenlijst tot stand kwam
	Hoofdstuk 4 begint met een inleiding over de problemen bij h
	Hoofdstuk 5 geeft weer hoe bewonerscommissies en bewoners ge
	schreven; die konden vaak gekoppeld worden aan concrete zake
	In hoofdstuk 6 worden de implicaties van het onderzoek nog e
	In dit boek zijn alleen de belangrijkste bijlagen opgenomen.
	HOOFDSTUK 1 HET VELD VAN ONDERZOEK
	1.0 INLEIDING
	In dit hoofdstuk vindt de lezer een beschrijving van het vel
	1.1 HET VERZORGINGSHUIS bevat een schets van de historische 
	1.2 OUDEREN begint met een beschrijving van verouderingsproc
	1.3 MEDEZEGGENSCHAP IN VERZORGINGSHUIZEN gaat over de relati
	1.1 HET VERZORGINGSHUIS
	1.1.1 Historische achtergrond
	Informatie over de historische achtergronden van het fenomee
	Een beslissende impuls voor de ontwikkeling van verzorgingsh
	verblijf in een bejaardenoord hoorden tot de 'noodzakelijke 
	Dit leidde tot een sterke groei van het aantal verzorgingshu
	De overheid decreteerde in 1975 dat ten hoogste 7% van de 65
	In 1977 werd het Besluit Opneming in Bejaardenoorden van kra
	De planning en financiering is in 1985 gewijzigd: kreeg voor
	Door een tekort aan plaatsen in verpleeghuizen kunnen bewone
	Tabel 1.1. Bejaardenoorden naar aantal plaatsen per 31 dec. 

	Bejaardenoorden met
	0
	-
	19
	plaatsen
	101
	20
	-
	49
	plaatsen
	224
	50
	-
	99
	plaatsen
	591
	100
	-
	199
	plaatsen
	481
	200
	-
	299
	plaatsen
	77
	300
	-
	meer
	plaatsen
	25
	Totaal
	1499
	Totaal aantal plaatsen
	144.624
	Aantal verzorgden per 1000 van de bevolking van 65 jaar en o
	Bron: CBS, Statistiek van de bejaardenoorden
	* Volgens CBS Statistisch zakboek 1988 was dit op 31/12/87 g
	In 1987 was 44% van de bewoners van verzorgingshuizen ouder 
	Nederland heeft in verhouding tot de omringende landen een h
	1.1.2 Verzorgingshuis temidden van andere voorzieningen
	Naast de functie van 'ondersteunend woonmilieu' voor de bewo
	Het verzorgingshuis is een categorale voorziening, een voorz
	Naast deze geïnstitutionaliseerde voorzieningen waren en zij
	Als het goed is vullen al deze voorzieningen elkaar aan, bij
	Het verzorgingshuis vertoont tengevolge van de recente belei
	1.1.3 Verzorgingshuizen organisatietheoretisch bekeken
	Een verzorgingshuis is een organisatie waar aan mensen gewer
	1. Mensen zijn zowel de consument als de input, de grondstof
	moeten acceptabel zijn. Die mensen zijn onderling verschille
	2. De doelstellingen van de organisatie zijn niet duidelijk.
	3. "Human Service"-organisaties zijn voor geld en steun afha
	4. Er zijn geen duidelijke technologieën om gewenste resulta
	5. De relatie tussen personeel en cliënten is van centraal b
	6. Het evalueren van de resultaten van de organisatie is pro
	Bij de taken van het verzorgingshuis ligt het accent op het 
	Kenmerkend voor ondersteunende organisaties is, dat men erva
	middelen en om cliënten te beschermen tegen verwaarlozing, c
	Men kan de verdeling van macht en gezag in de organisatie be
	1.1.4 Het dagelijks leven voor bewoners van verzorgingshuize
	's Morgens staan de meeste bewoners op als ze daar zin in he
	De bewoners ontbijten op hun kamer. Zij zetten thee of koffi
	Rond 10 uur krijgen bewoners van veel verzorgingshuizen koff
	keuze. In veel huizen krijgen alleen mensen die niet in staa
	In de loop van de ochtend of middag gaan de mobiele bewoners
	Een vast punt in de dag is de warme maaltijd. Die is meestal
	's Middags is het meestal stiller in huis. Bewoners gaan dan
	De avondmaaltijd verzorgen de bewoners in de meeste huizen z
	Bewoners die geen hulp nodig hebben, gaan naar bed als ze da
	In de weekends is er in veel verzorgingshuizen buiten de ker
	Uit het bovenstaande kan iedereen afleiden dat het wonen in 
	1.2 OUDEREN
	1.2.1 Verouderingsprocessen
	Oud worden, het laatste stuk in de levensloop van mensen, ge
	BIOLOGISCHE VEROUDERING
	Gezondheid

	Als ze ziek zijn, zijn ouderen langduriger ziek en hebben ze
	Veranderingen bij zintuigen

	De meeste ouderen ervaren geen of weinig hinderlijke achteru
	Andere zintuigelijke verliezen die bij veroudering kunnen op
	Verandering van de psychomotorische functies

	Bij het ouder worden wordt de reactietijd langer, beslissing
	Ook de oog-hand coördinatie wordt slechter. Gezondheid en vo
	Verandering in cognitief opzicht

	Cognitieve verliezen zijn niet het gevolg van genetisch bepa
	Het geheugen gaat achteruit met het klimmen der jaren. De mo
	Voor intellectuele competentie is weinig verlies vóór het ze
	Biologische veranderingsprocessen kunnen bij een deel van de
	ANDERE FACTOREN BIJ VEROUDERING
	Financieel-economische factoren

	De hoogte van het inkomen (pensioen/uitkering) en het arbeid
	Een behoorlijk inkomen maakt ook goede persoonlijke verzorgi
	Sociale veroudering

	De in hun omgeving vigerende opvattingen over hoe oude mense
	bijvoorbeeld. In onze maatschappij behelst dit in het algeme
	Ook andere kenmerken van de sociale omgeving hebben invloed 
	In onze samenleving zijn normen sterk aan verandering onderh
	Levensgeschiedenis

	Het blijkt dat mensen die in hun jeugd een positief zelfbeel
	Mensen van een bepaalde generatie (cohorten) hebben gemeensc
	Ecologische factoren

	Niet alleen de sociale, maar ook de ruimtelijke omgeving en 
	Bij het functioneren van mensen blijkt het van belang dat tu
	'informatie verwerken' niet alleen zintuigen en functies van
	Het zelfbeeld van ouderen en hun visie op hun leefomgeving e
	1.2.2 Theorieën over oud worden
	Alle mensen worden elke dag een dagje ouder. Toch denken vel
	Voor mensen die ouder worden - iedereen dus - biedt het defi
	Oude mensen die ondanks kwalen en problemen opgewekt zijn en
	maatschappij niet alleen maar een in alle opzichten achterui
	Hieronder zal ik eerst twee concurrerende normatieve theorie
	Volgens de activiteitstheorie is het vervullen van betekenis
	De onthechtingtheorie ('disengagement') daarentegen beschouw
	In feite gedragen de meeste ouderen zich beurtelings volgens
	Het "minimal change" model is een optimistischer variant van
	Volgens het "normal person" model zijn veranderingen in het 
	Het "persoonlijke groei" model ziet de mogelijkheid op hoge 
	resultaat van het verwerken van verlies zijn, maar ook ondan
	Het interventiemodel (Lehr, 1979) postuleert dat veroudering
	Als mogelijk gevergde soorten interventies onderscheidt zij:
	management: het aanpassen aan onomkeerbare probleemsituaties
	het stabiliseren van gerealiseerde verbeteringen;
	rehabilitatie: therapie, correctie, reactivering en training
	preventie ("geroprophylaxe"): het onderhoud van lichamelijke
	optimering: het scheppen van gunstige voorwaarden voor ontwi
	keling en persoonlijke groei.
	1.2.3 Wie zijn die bewoners?
	Levengeschiedenis

	Wie je bent als je oud bent wordt vooral bepaald door wie je
	'Ouderenbeleid' (1988) is in een bijlage onderzoeksmateriaal
	Economische golfbewegingen en oorlog waren verschillend gere
	Communicatie en technologie: van dorpeling naar wereldburger
	Apocalyptische verwachtingen: van het oordeel van God naar d
	De rol van de vrouw veranderde van economisch medeverantwoor
	Het opleidingsniveau werd steeds hoger.
	De houding tegenover gezag ontwikkelde zich van onderdanig n
	Huishoudens bestonden vroeger uit meer personen. Mede daardo
	Gegevens over bewoners van verzorgingshuizen

	Voor gegevens over bewoners van verzorgingshuizen zijn de le
	In 1982 woonde 7,9% van alle 65-plussers in verzorgingshuize
	Tehuisbewoners zijn minder valide en minder gezond; zij vind
	15% van de tehuisbewoners vindt de hulp van het personeel ni
	Tehuisbewoners gaan minder vaak de deur uit; zij vervelen zi
	Bij beide groepen ouderen nemen de contacten met hun kindere
	Tehuisbewoners zijn minder positief in hun toekomstverwachti
	1.3 Medezeggenschap in verzorgingshuizen
	1.3.1 Waarom medezeggenschap?
	Zeggenschap is om verschillende redenen relevant voor het in
	Mondigheid en zelfrespect zijn belangrijk voor de kwaliteit 
	Zeggenschap werkt voorwaardenscheppend: het bevordert aanpas
	Zeggenschap voorkomt hospitalisatie en aangeleerde hulpeloos
	Het uitoefenen van zeggenschap conformeert aan de hedendaags
	Een waardevol neveneffect van collectieve zeggenschap is de 
	Als gevolgen van medezeggenschap of "participatieve besluitv
	betere informatiestroom en communicatie leiden tot betere en
	motivatie en tevredenheid van de leden neemt toe, waardoor a
	leden zijn medeverantwoordelijk voor besluiten, wat de imple
	Deze voordelen gelden sterker naarmate de organisatie met ee
	Voor zover van bewoners gevraagd zal worden dat zij ook elka
	Daarnaast wordt in de praktijk gesignaleerd, dat de toon van
	nauwgezetter naar de belangen van de doelgroep en er is meer
	Nog bestaande, vaak indirect getoonde, weerstanden tegen med
	Het recht van individuele bewoners hun leven naar eigen inzi
	1.3.2 De wettelijke positie van bewonerscommissies
	De discussie over de democratisering van non-profit instelli
	Dit kreeg pas een wettelijk kader in de Gewijzigde Wet op de
	democratiseringsmaatregelen van bejaardenoorden. Een ontwerp
	Details over de instelling en bevoegdheden van bewonerscommi
	Al in 1970 stelde de Federatie LSB (Landelijke Samenwerkende
	Volgens de ontwerp-AMvB moet de bewonerscommissie de gemeens
	In principe moet overlegd worden over alle onderwerpen die m
	Zaken ten aanzien van het personeel:
	benoeming en ontslag van directieleden en hoofden van dienst
	belangrijke inkrimping of uitbreiding en andere wijzigingen 
	het overdragen van zeggenschap over het bejaardenoord.
	Zaken ten aanzien van het functioneren van het bejaardenoord
	beleid ten aanzien van opname en ontslag van bewoners*;
	maatregelen op het gebied van de veiligheid*;
	wijzigingen in tarieven;
	vaststellen van begroting en jaarrekening van het bejaardeno
	aangaan of verbreken van samenwerking met andere oorden of i
	de opheffing van het bejaardenoord op initiatief van de houd
	Over de meeste onderwerpen hoeft de houder slechts overleg t
	Ten aanzien van de bewonerscommissie en haar functioneren:
	vaststelling/wijziging van het reglement van de bewonerscomm
	belangrijke veranderingen in de organisatie van het tehuis; 
	Ten aanzien van het tehuis:
	wijziging van vestigingsplaats;
	aanzienlijke verandering van bouw of vestigingsplaats van he
	Ten aanzien van voorzieningen te behoeve van bewoners:
	wijzigingen van de regels met betrekking tot de vrijheid van
	voedingsaangelegenheden;
	recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten;
	voorwaarden voor geestelijke verzorging of maatschappelijke 
	Ten slotte heeft de bewonerscommissie het recht de directie 
	In de Gewijzigde Wet op de Bejaardenoorden wordt ook per pro
	Wetswijzigingen kunnen ertoe leiden dat de verantwoordelijkh
	1.3.3 Het functioneren van bewonerscommissies
	In de praktijk blijken bewonerscommissies, hier verder aange
	Waar bewoners in de organisatie een collectief belang hebben
	Collectieve belangenbehartiging speelt een belangrijke rol b
	BC's kunnen de bewonersbelangen op verschillende manieren be
	Een BC die door adviezen invloed uitoefent op de beleidsvorm
	waarden mag worden afgewezen loopt minder risico te worden g
	Een BC met beslissingsbevoegdheden heeft meer formele macht.
	Er zijn een aantal onderzoeken die zicht geven op het functi
	1.3.3.1 DE RELATIE TUSSEN BEWONERS EN BEWONERSCOMMISSIE
	Uit verschillende onderzoeken blijkt dat BC's in verzorgings
	ervoor kiezen, via informele persoonlijke contacten greep op
	Klandermans (1983) geeft in het kader van een dissertatie ov
	ACTIEBEREIDHEID VAN BEWONERS
	In veel verzorgingshuizen lukt het niet of slechts met moeit
	DOELMOTIEVEN
	Het tijdsperspectief van de interesse van hoogbejaarden in h
	Geringe vitaliteit maakt het voor veel bewoners nodig, aanda
	De gezondheid van bewoners speelt ook een meer directe rol v
	Mensen zullen eerder bereid zijn initiatieven te nemen als z
	Een andere factor kan zijn de ook in verzorgingshuizen ervar
	hoeven geen concrete belangen voor ogen te staan, maar dit z
	SOCIALE MOTIEVEN
	De macht van de BC impliceert ook vuile handen maken, emotio
	Voor het dragen van verantwoordelijkheid is het nodig, dat m
	Bij bewoners is een sterke loyaliteit en identificatie met h
	BELONINGSMOTIEVEN
	Actievoeren houdt ook risico's in; bij het inschatten daarva
	aan de sterke sociale controle van bewoners onderling, moet 
	voor represailles en confrontatie serieus nemen. Een ander r
	Bij de actiebereidheid kunnen naast motieven zoals de door K
	PROCESSEN DIE DE RELATIE TUSSEN BC EN ACHTERBAN BEÏNVLOEDEN
	Een BC is in opzet de democratische vertegenwoordiging van b
	De Duitse socioloog Michels onderzocht in de twintiger jaren
	Voortbouwend op het onderzoek van Michels onderzochten Lipse
	Legitieme interne oppositiegroepen. Die doorbreken de monopo
	Een netwerk van informele sociale relaties. Dit bevordert he
	Het ontbreken van dreiging van buitenaf. Dit maakt het voor 
	In reactie op Michels en Lipset zocht Wippler (1984) een str
	Uit het onderzoek van Michels kunnen we parallellen trekken.
	De door Lipset c.s. gevonden factoren die de oligarchietende
	beschermen hun privacy. Het uitwisselen van informatie en he
	Passen we de analyse van Wippler (1984) toe op de BC in verz
	zou verhuizing impliceren, daaraan zijn, hoewel het formeel 
	Ook andere eigenschappen van de huidige generatie bewoners m
	De relatie tussen BC en bewoners wordt natuurlijk ook beïnvl
	1.3.3.2 DE POSITIE VAN DE BEWONERSCOMMISSIE IN HET VERZORGIN
	De plaats van de BC is in wettelijke regels voorgeschreven. 
	INSPRAAK EN BELEIDSCULTUUR
	Evenals in andere organisaties heerst in verzorgingshuizen e
	Bij beleidsbesprekingen op afdelingen in het verzorgingshuis
	Een BC die effectief het beleid wil beïnvloeden, zal pogen z
	problemen bij inspraak zijn overigens niet specifiek voor BC
	DE CULTUUR IN VERSCHILLENDE VERZORGINGSHUIZEN      De micro-
	In huizen, waar de invloed van bewoners op de cultuur in hui
	In de meeste verzorgingshuizen bevat de organisatiecultuur e
	beleidsverantwoordelijkheid voor een bewonerscommissie met d
	Tegenhangers van de in hoofdstuk 2 beschreven psychologische
	INVLOED UITOEFENEN EN PARTICIPATIEVE BESLUITVORMING    Speel
	Enerzijds is PBV een moderne management-techniek die kan bij
	afgeleide voorwaarden voor de effectiviteit van PBV bij werk
	PBV moet lonend zijn, hiertoe moet de situatie de mogelijkhe
	De doelen moeten exact en hoog gesteld worden,
	Over rollen en verwachtingen van partijen moet duidelijkheid
	De kosten-baten verhoudingen voor de verschillende partijen 
	Beïnvloeding moet zoveel mogelijk indirect geschieden en een
	PBV moet aan een stelsel van gelegitimeerde regels gebonden 
	Mutatis mutandis destilleren we daaruit de volgende voorwaar
	Onderwerpen moeten ruimte bieden voor het nemen van beslissi
	Verschillende aspecten moeten relevant zijn, waarover deskun
	Deskundigheid, zowel procedureel als inhoudelijk, is nodig b
	De houding van betrokkenen (dus ook van het management!) ten
	Aangezien PBV bestaande tendensen versterkt en relaties inte
	Voor het effectief functioneren en discussiëren als groep is
	In sommige verzorgingshuizen worden deze voorwaarden redelij
	Ook sancties zijn belangrijk voor het uitoefenen van invloed
	Er zijn echter goede redenen voor BC-leden en andere bewoner
	Er komt een leerproces waarbij individuen leren wat hun rech
	Er ontstaat een sfeer waarin de professionals attenter zijn 
	Beslissingen worden technisch beter, worden ook beter onderb
	Er worden procedures ontworpen waardoor insprekers tijdig at
	De bureaucratie stelt zich toleranter op naarmate zij de ind
	Hoe complexer de informatie is, die voor adequate inspraak v
	Insprekers   blijven   een   minderheid;   naast  inspraak  
	Dit hoopgevende perspectief is nodig om de vele struikelblok
	1.3.3.3 HET INTERN FUNCTIONEREN VAN BEWONERSCOMMISSIES
	Bij de in de inleiding van paragraaf 1.3.2 genoemde onderzoe
	de betrokken groepering heeft geen macht,
	haar beleidsinbreng wordt minder gewaardeerd en serieus geno
	de leden raken minder gemotiveerd om een goede inbreng te ve
	de inbreng is niet optimaal en wordt dus nog minder serieus 
	de groepering oefent geen echte invloed uit en wordt dus nog
	het is voor betrokkenen minder aantrekkelijk, zich met de gr
	de groepering kampt met gebrek aan deskundig kader.
	Het vergroten van de formele macht van de BC zou deze vicieu
	Daarnaast kampen BC's met dezelfde organisatieproblemen die 
	Voor werkkracht is men afhankelijk van persoonlijke motivati
	Motivatie en zelfvertrouwen zijn wisselend. Dit wordt voor B
	Continuïteit van de organisatie lijdt onder plotselinge uitv
	Tekort aan deskundigheid. Mede door gebrek aan continuïteit 
	Het functioneren als volwaardig lid van het complexe netwerk
	1.3.4 Reële mogelijkheden voor bewonerscommissies?
	In het algemeen zijn organisaties moeilijk te veranderen: er
	Alleen een organisatie die in staat is tot innovatie en vera
	verandering, de kracht van de weerstand daartegen en de besc
	We kunnen onderscheid maken tussen innovatie, het overnemen 
	We moeten constateren dat in de meeste verzorgingshuizen for
	Kiest men voor belangenbehartiging, dan lijkt een uitsluiten
	HOOFDSTUK 2 KWALITEIT VAN BESTAAN (KVB)
	2.0 INLEIDING
	De kwaliteit van het bestaan - ik zal dat begrip voor het ge
	Van een mens die sterft nadat zijn levenswerk met succes vol
	Men kan gelukkig zijn ten koste van anderen. In geval van sa
	Een non die in de sloppenwijken van Calcutta stervenden verz
	Het voorgaande kan duidelijk maken dat verschillende visies 
	Het DOEL van dit hoofdstuk is niet het bieden van een volled
	2.1 WAT IS KWALITEIT VAN HET BESTAAN? biedt een theoretische
	In 2.2 WAT STELT MEN CENTRAAL IN DE RELATIE TUSSEN SUBJECT, 
	In 2.3 METINGEN VAN WELBEVINDEN worden de methodologische ui
	In 2.4 KWALITEIT VAN HET BESTAAN IN DIT ONDERZOEK ten slotte
	2.1 WAT IS KWALITEIT VAN HET BESTAAN?
	Voor een theoretische oriëntatie op KvB is het nodig, een or
	spectief en de inhoud van KvB kunnen variëren. Andere belang
	Wie stelt KvB vast - betrokkene zelf of een buitenstaander?
	Welk belang kent de theorie toe aan respectievelijk bestaans
	Deze elementen worden respectievelijk in 2.1.2 en in 2.2 ond
	2.1.1 Verschillende elementen in theorieën over kwaliteit va
	NORMEN EN BEHOEFTEN
	Zowel subjectieve als externe oordelen berusten altijd op ee
	In de litteratuur vinden we een onderscheid tussen BEHOEFTEN
	Behoeften en verlangens zijn gekoppeld aan biologische, psyc
	opvang - die is van belang voor het maatschappelijk function
	Om tot een oordeel te komen, leggen we normen aan. We kunnen
	Deze soorten normen kunnen op de verschillende aspecten van 
	In de jaren zeventig ontstond in het kader van de uitbouw va
	Expliciete of impliciete opvattingen over behoeften liggen t
	HET SUBJECT, HET TIJDSPERSPECTIEF EN DE INHOUD VAN KWALITEIT
	Willen we helder communiceren over de KvB, dan moeten we ove
	Ten eerste: over de kwaliteit van WIENS BESTAAN gaat het, wi
	Een voorbeeld van een norm voor het collectieve goed in een 
	Ten tweede: met welk TIJDSPERSPECTIEF beschouwt men KvB? Bet
	volle zaken niet tot stand heeft gebracht. Als ik hier spree
	Ten derde: welke INHOUD geeft men aan KvB? Onderscheidt men 
	In paragraaf 2.4 KWALITEIT VAN HET BESTAAN IN DIT ONDERZOEK 
	2.1.2 Wie stelt kwaliteit van bestaan vast?
	Er is een verschil tussen tevreden en gelukkig enerzijds en 
	SUBJECTIEVE ERVARING VAN KVB
	Individuen kunnen hun eigen leven beoordelen en zullen hun e
	Diener (1984) noemt als kenmerken van 'subjective well-being
	SIONALE structuur heeft (Diener, 1984; Knapp, 1976). Bradbur
	In dit onderzoek gebruik ik de term WELBEVINDEN voor het sub
	Voor het meten van KvB kunnen wij in een rijke maatschappij 
	mag zij gezien hun lange levensduur als zeer gedifferentieer
	EXTERNE BEOORDELING VAN KVB
	Buitenstaanders kunnen beoordelen hoe goed het leven van een
	Welke maatstaven legt de samenleving aan om iemand WAARDEVOL
	Ethisch GOED zijn behelst een extern moreel oordeel. Dat kan
	WELVAART wordt wel gelijkgesteld met KvB. Materiële welvaart
	Een MENSWAARDIG leven is een leven in overeenstemming met de
	OBJECTIEVE VASTSTELLING: MENSWAARDIGHEID EN BEHOEFTEN
	In dit onderzoek kies ik voor menswaardigheid als maatstaf v
	Er zijn verschillende pogingen ondernomen, tot een objectiev
	In de praktijk is 'objectief bepalen wat de behoeften van me
	bijvoorbeeld, of door veranderingen in wat maatschappelijk g
	Beleidmakers stellen met behulp van die deskundigen eisen aa
	Behoeften en daaruit afgeleide normen voor menswaardigheid z
	Zeker waar sprake is van het vormgeven aan menswaardigheid i
	Dat er naast praktische ook andere redenen zijn waarom mense
	2.2 WAT STELT MEN CENTRAAL IN DE RELATIE TUSSEN SUBJECT, CON
	Zowel bij een subjectieve als bij een externe beoordeling va
	In deze paragraaf wil ik vanuit deze drie invalshoeken nagaa
	2.2.1 Wisselwerking als uitgangsvisie
	Eigenlijk is het een kunstgreep, een individu, zijn context 
	Er is allerlei gedrag van individuen dat hun omgeving beïnvl
	Een individu dat niet is staat is om aspecten van zijn omgev
	Er is invloed van de omgeving op een individu: in fysiek, ps
	Voor het streven naar verbetering zijn de mogelijkheden om d
	2.2.1.1 THEORIEËN WAARIN WISSELWERKING CENTRAAL STAAT
	Dieners beschrijving van theorieën over de oorzaken van welb
	Bij het zoeken naar oorzaken van welbevinden wordt de intera
	Van de door Diener (1984) beschreven theorieën over de oorza
	TOP-DOWN (Tatarkiewicz, 1976; Andrews en Withey) en BOTTOM-U
	DOEL-theorieën (Michalos; Maslow, 1954): zij gaan ervan uit 
	2.2.1.2 RESULTATEN VAN EMPIRISCH ONDERZOEK BETREFFENDE INTER
	De hier en ook de in 2.2.2 en 2.2.3 gepresenteerde onderzoek
	In het algemeen blijkt welbevinden sterker samen te hangen m
	Goede en slechte GEBEURTENISSEN leiden respectievelijk tot p
	Omstandigheden die STROKEN MET iemands persoonlijkheid corre
	Hieruit kunnen we afleiden dat welbevinden ten dele een gevo
	2.2.2 Eigenschappen van het subject als invalshoek
	Er is een meervoudige relatie tussen een subject en zijn wel
	2.2.2.1 THEORIEËN WAARIN EIGENSCHAPPEN VAN HET SUBJECT CENTR
	In de theorieën waarin de samenhang van eigenschappen van he
	Ook bij het zoeken naar oorzaken van KvB worden vaak eigensc
	LEVENSGESCHIEDENIS
	ASSOCIATIE-THEORIEËN (Zajonc, Bower) postuleren dat sommige 
	Volgens de PIJN EN GENOT (PLEASURE AND PAIN) -theorieën (Tat
	Volgens beide soorten theorieën kan men het welbevinden van 
	LEVENSKUNST
	Sommige mensen kunnen alleen in zeer specifieke omstandighed
	Gedrag staat centraal in ACTIVITEITSTHEORIEEN. In de oudheid
	Wat mensen kunnen staat centraal in theorieën die sociale va
	Sociale contacten hangen blijkens onderzoek samen met welbev
	Ook PSYCHISCHE COMPETENTIE kan men als een aspect van levens
	De DRAAGKRACHT, belastbaarheid of stress-bestendigheid van m
	Volgens deze theorieën kunnen mensen hun welbevinden verhoge
	2.2.2.2 WELBEVINDEN EN EIGENSCHAPPEN VAN BEWONERS VAN VERZOR
	In dit onderzoek gaat het om bewoners van verzorgingshuizen.
	zij zijn oud en min of meer hulpbehoevend; de meesten hebben
	HUIDSKLEUR, SEKSE en LEEFTIJD beschouw ik als niet manipulee
	INKOMEN zou van invloed kunnen zijn op de draagkracht van me
	geldt, dat zij tenminste AOW hebben en dat zij een verzorgin
	OPLEIDINGSNIVEAU en INTELLIGENTIE zullen bij toekomstige gen
	GEZONDHEID blijkt samen te hangen met welbevinden of is er e
	SOCIABILITEIT hangt samen met welbevinden.
	"Greep op eigen leven" zal verder in het onderzoek centraal staan. In de leefsituatie van bewoners van verzorgingshuizen zijn zelfrespect, interna-liteit en de perceptie van keuze
	theorie terug) hangt samen met welbevinden. In samenhang daarmee correleert de perceptie dat men keuze en zeggenschap over het eigen leven heeft met welbevinden. Onderzoeksresultat
	2.2.3 De invalshoek: levensomstandigheden
	Aandacht voor eigenschappen van de levensomstandigheden of c
	De objectief zichtbare aspecten van de context als inkomen e
	2.2.3.1 THEORIEËN WAARIN LEVENSOMSTANDIGHEDEN CENTRAAL STAAN
	Er zijn verschillende soorten theorieën over KvB waarin leve
	Over de vraag, welke elementen in een context - het milieu -
	Een leefmilieu kan veeleisend of ondersteunend zijn, in fysi
	Hier zal ik enkele theorieën schetsen, geordend naar de mate
	HET ONTBREKEN VAN EEN TEKORT
	KvB kan worden beschouwd als resultaat van het ontbreken van
	POSITIEVE KWALITEITSASPECTEN
	In het kader van onderzoek naar de kwaliteit van arbeid is o
	tingen over menswaardigheid op zich, maar in de constatering
	Correlaties van welbevinden met externe factoren zijn in het
	Sociaal-economische omstandigheden in de samenleving blijken
	In de meer welvarende landen blijken met name vrijheid en de
	Sociale contacten bevorderen welbevinden. Ook dit kan men al
	Positieve aspecten van een omgeving zijn blijkbaar effectief
	Levensomstandigheden maken nog het meest uit voor de mensen 
	2.2.3.2 HET VERZORGINGSHUIS ALS CONTEXT: WOONSITUATIE EN HUI
	Zoals uit hoofdstuk 1 gebleken is, vormen verzorgingshuizen 
	Bewoners van een verzorgingshuis hebben in het huis hun eige
	Mensen in een huishouden zijn en vormen in belangrijke mate 
	Er zijn verschillende relevante onderzoeken naar de kwalitei
	De Gestalt van een gebouw roept belevings- en gedragskwalite
	zorgingshuizen verschilden op kriteria die toegankelijker zi
	Een verzorgingshuis is niet alleen een leefmilieu, maar ook 
	2.2.4 Aanpassing en tevredenheid
	We kunnen de mate van welbevinden dus slechts voor een klein
	Aanpassing aan het fysiek milieu verloopt op inzichtelijke w
	Zich aanpassen is te beschouwen als een vooral psychisch pro
	Een weg, waarlangs psychische aanpassing kan verlopen en ook
	Het bewust of onbewust wijzigen van perceptie en interpretat
	tijd meestal niet gelukkiger of ongelukkiger dan anderen. Br
	Een meer sociaal gerichte vorm van aanpassen is, dat men zic
	AANPASSEN EN TEVREDENHEID ALS VERSTANDIGE KEUZE VAN INDIVIDU
	We moeten ons steeds realiseren, dat mensen zich psychologis
	Sommige aanpassingen zijn gezond, andere pathologisch. Men k
	Het kan een teken van psychische competentie zijn dat jonger
	TEVREDENHEID IN DE SAMENLEVING
	Vanouds associëren we met tevredenheid rust en harmonie. Mod
	Als velen zich in sterke mate aanpassen aan een cultureel id
	Seashore (1974) wijst op het maatschappelijk nut van onvrede
	Een homogene populatie en een goede compatibiliteit van bijv
	We kunnen concluderen dat de tevredenheid van mensen niet al
	2.3 METINGEN VAN WELBEVINDEN
	2.3.1 Problemen bij het meten
	Een probleem bij het meten van welbevinden is de interpretat
	Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen in ongu
	Een ander meetprobleem betreft de inhoudsvaliditeit van geme
	Hazewinkel ontwierp een meetinstrument dat de problemen van 
	Een probleem dat ook in dit onderzoek onopgelost blijft is d
	2.3.2 Het proces van oordeelsvorming bij een subject als mee
	Hier volgt een globale beschrijving van enkele relevante asp
	Een eerste stap bij oordeelsvorming is dat men WAARNEEMT en 
	Bij waarnemen en interpreteren volgen individuen patronen di
	doelgerichte en de procesgerichte toestand ("telic or parate
	Een patroon dat voor KvB belangrijk blijkt is de in paragraa
	Dit maakt het aantrekkelijk, de theorie over beheersingsorië
	Sommige patronen zijn "beter", constructiever, dan andere. Z
	Tot slot moeten we niet vergeten, dat het waarnemen en de in
	De tweede stap bij oordeelsvorming is EVALUATIE, de waarderi
	Aspiraties worden daarnaast aangepast aan wat men mogelijk a
	Als mensen bewust of onbewust streven naar een bepaalde uitk
	Een andere psychologische theorie die een vertekening bij de
	KOSTEN EN BATEN VAN EEN OORDEEL
	Onderzoekers hopen dat respondenten desgevraagd eerlijk hun 
	WANTROUWEN: Wat gebeurt met mijn informatie, krijg ik er gee
	SOCIALE WENSELIJKHEID: Dit hangt samen met de normering van 
	ACTIEBEREIDHEID: Ontevredenheid kan ervaren worden als een m
	Bij zorgvuldige metingen gebruikt men wel een algemene facto
	2.3.3 Een bruikbare operationalisering van KVB
	Uit het voorgaande blijkt dat KvB een complex begrip is en d
	streeft en de gebruiker die men beoogt. Een invulling of ope
	In dit onderzoek is het uiteindelijke doel vooral het VERBET
	Beleidsmatig ligt a priori de nadruk op verbetering via ingr
	Voor het zoeken naar mogelijke verbeteringen is meten in de 
	EVALUEREN of de KvB van een individu of groep goed genoeg, m
	Om te VOORSPELLEN dat de KvB van een bepaald individu voldoe
	Om bruikbaar te zijn voor verandering is het nodig dat een m
	betrouwbaarheid. Vaak hecht men meer waarde aan generaliseer
	Er zijn ook andere criteria waaraan de operationalisering en
	2.4 KWALITEIT VAN BESTAAN IN DIT ONDERZOEK
	Het overzicht van theorieën en onderzoeksresultaten enerzijd
	Zelfwaardering en internaliteit worden gestimuleerd in een o
	Het moet de bewoners geen voeding bieden voor neuroticisme, 
	Bewoners moeten kunnen ervaren dat hulpmiddelen en steun voo
	We willen een instrument ontwikkelen voor het meten van het 
	Gezien het voorgaande is een hoge tevredenheidsscore geen re
	Hier volgen we het subjectieve oordeel van de betrokkenen, o
	We streven ernaar bij het meten van welbevinden cognitieve r
	NADERE BESCHRIJVING EN INVULLING
	In dit onderzoek gaat het in elk verzorgingshuis om het welb
	we dan ook op een indirecte manier bij het onderzoek betrekk
	Bij de meting kiezen we voor een momentopname van de mening 
	In dit onderzoek richten we ons op het leven in de rol van b
	De subjectieve beoordeling van feitelijke wederwaardigheden 
	HOOFDSTUK 3 DE UITSPRAKENLIJST EN DE ANDERE LIJSTEN
	3.0 INLEIDING
	In de eerste twee hoofdstukken heeft de lezer een indruk gek
	Bij de uitvoering van het onderzoek hebben telkens wisselend
	Gezien de veranderingen in verzorgingshuizen in de afgelopen
	Gedurende het hele onderzoek hebben we steeds eerst contact 
	bewonerscommissie (BC) gericht moeten worden. In elk geval v
	In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe de uitsprakenlijst werd ge
	3.1 DE CONSTRUCTIE VAN DE UITSPRAKENLIJST IN STAPPEN
	3.1.1 Open interviews
	Eerst wilden we inzicht krijgen in de kwaliteit van leven in
	bewoners, welke aspecten zien zij? Dat wilden we zichtbaar e
	De interviews werden gehouden in vier huizen, alle in een gr
	De 27 open interviews werden afgenomen door drie getrainde i
	Van elk interview werd een protocol gemaakt waarin grotendee
	Deze 906 uitspraken werden vervolgens geordend op onderwerp.
	Over de resultaten van de open interviews hebben wij in bije
	geestelijk en kerkelijk leven en (stands-)verschillen tussen
	3.1.2 Constructie en gebruik van de proeflijst
	De proeflijst moest geschikt zijn voor het enquêteren van be
	De hanteerbaarheid van de lijst in de beoogde onderzoekssitu
	Uitgangspunt van onze vragenlijst was de in hoofdstuk 2 geno
	We kozen ervoor uitspraken naar onderwerp te groeperen. Dit 
	We wilden nog uitspraken over geestelijk of kerkelijk leven 
	Voor het uittesten van de eerste versie van de proeflijst be
	Resultaat hiervan was de proeflijst, met 20 onderwerp-catego
	Is dat zo? Antwoordmogelijkheden waren: ja/ soms of een beet
	Hoe belangrijk vindt U het dat het personeel vriendelijk is?
	Respondenten voor het afnemen van de proeflijst werden asele
	3.1.3 Het verwerken van de resultaten van de proeflijst
	Voor elk item werd de waarderichting vastgesteld. Ter illust
	De feitvragen

	Vervolgens werd voor elk huis per item een antwoordscore ber
	Opvallend was, dat voor elk van de huizen en voor alle huize
	De belangvragen

	Bij elk item werden twee belangpunten toegekend voor elk pro
	Het item met het laagste aantal belangpunten kreeg rangorden
	Uit de antwoorden op de belang vragen bleek dat vrijwel alle
	Ook van de onderwerp-categorieën werd een belangrijkheids-hi
	Deze resultaten moeten gerelativeerd worden. Het doel van de
	3.1.4 Criteria voor de samenstelling van de uitsprakenlijst
	We stelden de criteria vast waaraan de uitsprakenlijst en de
	werpen moesten geschikt zijn voor de beoogde gespreksituatie
	Bovendien vergden we eenduidigheid, heldere taal en een zo c
	Zowel de lijst als alle items afzonderlijk moesten herkenbaa
	Elk item moest direct of indirect gaan over een interactie t
	De items werden objectiverend geformuleerd, in de hoop dat r
	Elk item moest een enkel waarderend element bevatten; de waa
	Items moesten voor bewoners goed te beantwoorden zijn: elke 
	Van de lijst eisten we volledigheid of inhoudsvaliditeit: al
	De resultaten moesten valide informatie opleveren over het b
	De opbouw van de lijst moest overzichtelijk zijn, dus items 
	3.1.5 Reductie van het aantal items en vorming van de lijst
	Bij de selectie van items die moesten vervallen zijn we zove
	het informatiegehalte van items vast. We definieerden het in
	Voor zover daardoor lacunes in de vragenlijst zouden ontstaa
	De eerste versie van de uitsprakenlijst met de vijfpuntsscha
	3.2 DE UITSPRAKENLIJST
	Hieruit resulteerde de UITSPRAKENLIJST (zie bijlage 1). Deze
	Het bleek dat de lijst door (vrijwel) alle bewoners van verz
	informatie oplevert als de uitgebreidere proeflijst (zie bij
	KRITISCHE TERUGBLIK OP DE CONSTRUCTIE-PROCEDURE
	Culturele verschillen tussen huizen en ontwikkelingen maken 
	Al die proefinterviews zijn bij normaal gebruik van de proce
	We gingen ervan uit, dat alle bewoners voor het onderzoek re
	We zijn uitgegaan van uitspraken die letterlijk in termen va
	DE INHOUD VAN DE LIJST
	De inhoud van de lijst is afkomstig van bewoners; we hebben 
	De sterke reductie van het aantal items na de proefronde bet
	De wijze waarop onderwerpen gegenereerd werden - in open int
	Beschouwen we de uitsprakenlijst in het licht van de in hoof
	De woon- en hotelfunctie van het huis komt in 22 uitspraken 
	6 uitspraken betreffen activiteiten en de structurering van 
	16 uitspraken betreffen de relatie met of het gedrag van het
	18 uitspraken betreffen de sfeer in huis (2, 4, 20, 24, 26, 
	16 uitspraken (te weten 23, 24, 29, 31 t/m 41, 49 en 74) heb
	20 uitspraken betreffen een aspect van greep op eigen leven 
	3.3 DE ANDERE LIJSTEN
	In het onderzoek werden ook gegevens vastgelegd over de resp
	3.3.1 Huiskenmerkenlijst (zie bijlage 9 in het bijlagenboek)
	Bij de constructie van de huiskenmerkenlijst zijn we uitgega
	Tijdens het in hoofdstuk 4 beschreven gedeelte van het onder
	kregen wij deze gegevens niet. We hebben daarom beperkt gebr
	3.3.2 Respondentkenmerkenlijst (zie bijlage 5 in het bijlage
	De respondentkenmerkenlijst werd ontworpen om te kunnen naga
	3.3.3 Interviewverslag (zie bijlage 10 in het bijlagenboek)
	Aan de enquêteurs werd gevraagd, enkele indrukken over het v
	HOOFDSTUK 4 DIAGNOSE MET BEHULP VAN DE UITSPRAKENLIJST
	4.0 INLEIDING
	In dit hoofdstuk doe ik verslag van een gedeelte van het emp
	De meetinstrumenten die we gebruikten bij het verzamelen van
	4.1 TEVREDENHEIDSMETING EN ORGANISATIEDIAGNOSE
	Zoals in het inleidend hoofdstuk al is aangegeven willen we 
	die tot nu toe onderbelicht is en omdat ik hem als basis voo
	Iedereen kan informatie verzamelen over een organisatie, die
	Het evalueren van informatie over het functioneren van een o
	Voor een doorlichting zal men informatie verzamelen over rel
	In hoofdstuk 2 is beschreven, dat evaluatie van de kwaliteit
	Er zijn ook andere meetinstrumenten voor het stellen van een
	Onze doelstelling en het feit, dat een meetprocedure niet al
	In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven hoe we de
	4.2 GEBRUIK VAN DE UITSPRAKENLIJST IN ELF VERZORGINGSHUIZEN
	We hebben in elf verzorgingshuizen informatie verzameld met 
	4.2.1 Selectie van huizen en respondenten
	Voor deze fase van het onderzoek selecteerden wij elf verzor
	In elk van de elf huizen werd aan een aselecte steekproef va
	af. De steekproef kwam in elk huis tot stand door aselect tw
	4.2.2 Het afnemen van de uitsprakenlijst
	De drie enquêteurs werden geïnstrueerd over het zorgvuldig o
	De volgende ervaringen van de enquêteurs geven nuttige aanwi
	De procedure van brief vooraf en kennismaken met en toelicht
	Ruim de tijd nemen voor kennismaken en introductie van het o
	Aan het slot van het vraaggesprek de nogal feitelijke respon
	Ook bij het begin van het vraaggesprek zijn neutrale, feitel
	Het enquêteren van een lid van een paar moet in de praktijk 
	Wanneer het andere lid wil bijspringen kan wel steeds benadr
	Respondenten kregen de items aangeboden in de vorm van UITSP
	Uit het verloop van de interviews hebben we de indruk, dat d
	Het enquêteren bleek voor de enquêteurs vermoeiend en emotio
	Bijna alle respondenten zeiden spontaan of desgevraagd dat z
	4.3 ANALYSE VAN DE ANTWOORDEN
	In dit gedeelte wordt weergegeven, hoe de antwoorden op de u
	4.3.1 Doelstellingen
	De analyse moet leiden tot bruikbaar fëedbackmateriaal en zi
	verzorgingshuis en hun aangrijpingspunten voor verandering b
	4.3.2 Controle van de meetprocedure
	Preventief werd al veel aandacht besteed aan de training van
	Tabel 4.1 Resultaten van de 3 enquêteurs, paarsgewijs vergel

	gemiddelde
	standaard
	deviatie
	t
	df
	p =
	enquêteur
	1
	3.70
	.331
	.34
	158
	.737
	2
	3.72
	.470
	1
	3.70
	.331
	4.70
	157
	.000
	3
	4.00
	.461
	2
	3.72
	.470
	3.78
	159
	.000
	3
	4.00
	.461
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	factoren
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	nummer uitspr.
	1
	.32
	.49
	3
	.55
	4
	.51
	5
	.56
	6
	.32
	9
	.34
	11
	.51
	12
	.32
	14
	.32
	15
	.36
	19
	.36
	21
	.44
	22
	.43
	24
	.50
	25
	.58
	26
	.36
	27
	.31
	28
	.48
	29
	.33
	30
	.32
	31
	.52
	32
	.53
	35
	.50
	36
	.42
	37
	.44
	38
	.43
	40
	.39
	41
	.73
	42
	.75
	43
	.64
	44
	.40
	45
	.45
	46
	.38
	47
	.33
	48
	.42
	49
	.46
	51
	.36
	52
	.39
	53
	.46
	55
	.33
	56
	.70
	58
	.39
	59
	,63
	61
	.42
	62
	.47
	64
	.32
	66
	.43
	68
	.55
	59
	.45
	70
	.35
	72
	.43
	.39
	73
	.38
	Tabel 4.3 Factoranalyse met oblique rotatie op 39 uitspraken
	Factoren
	I
	II
	III
	Uitspraak-
	nummer
	2
	.37
	6
	.51
	7
	.46
	8
	.39
	12
	.37
	14
	.38
	19
	.33
	21
	.44
	23
	.32
	26
	.52
	28
	.50
	30
	.41
	.37
	37
	.48
	39
	.30
	51
	.39
	52
	.46
	54
	.32
	55
	.40
	.31
	57
	.51
	60
	.33
	.33
	63
	.46
	64
	.37
	65
	.33
	.39
	66
	.46
	71
	.31
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	Tabel 4.4 De zeven subschalen

	gemiddelde score
	aantal items
	alpha
	alle respondenten
	personeel
	7
	.81
	4.09
	geborgenheid
	6
	.67
	3.82
	thuisvoelen
	7
	.79
	3.89
	bewonerscommissie*
	3
	.76
	3.69
	eten
	4
	.69
	4.10
	vriendschap
	7
	.73
	3.26
	vrijheid
	8
	.57
	4.10
	De gemiddelde score van alle respondenten op de TOTALE LIJST
	* NB: Deze subschaal bevat weinig items; er waren veel ontbr
	Uit de scores blijkt dat respondenten over het algemeen posi
	De onderlinge samenhang tussen de subschalen is in TABEL 4.5
	TABEL 4.5 Matrix van correlaties tussen de 7 subschalen

	person.
	geborg.
	thuisv.
	b.c.*
	eten
	vr.sch.
	vrijh.
	personeel
	-
	geborgenheid
	.39
	-
	thuisvoelen
	.52
	.40
	-
	bewonerscie*
	.27
	.27
	.24
	-
	eten
	.39
	.25
	.40
	.08#
	-
	vriendschap
	.50
	.46
	.51
	.30
	.32
	-
	vrijheid
	.49
	.42
	.56
	.25
	.30
	.48
	-
	#  Voor deze correlatie geldt p=.098; voor alle overige corr
	*  Zie NB bij tabel 4.4, pag. 97.
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	TABEL 4.6 Scores van vrouwen en mannen op de 8 schalen

	vrouwen
	mannen
	verschil
	p =
	personeel
	4.02
	4.25
	.23
	*
	geborgenheid
	3.79
	3.87
	.08
	n.s.
	thuisvoelen
	3.84
	4.02
	.18
	n.s.
	bewonerscie
	3.70
	3.64
	.06
	n.s.
	eten
	4.11
	4.08
	.03
	n.s.
	vriendschap
	3.23
	3.34
	.11
	n.s.
	vrijheid
	4.04
	4.25
	.21
	**
	totaalscore
	3.79
	3.91
	.12
	n.s.
	n =
	170
	69
	4.4.2 Psychische eigenschappen: begripsvermogen, stemming en
	BEGRIPSVERMOGEN Omdat het aantal verwarde of dementerende be
	TABEL 4.7 Vergelijking van de betrouwbaarheid (uitgedrukt in
	hoger
	begripsvermogen
	alpha =
	lager
	begripsvermogen
	alpha =
	personeel
	.78
	.84
	geborgenheid
	.68
	.67
	thuisvoelen
	.78
	.80
	bewonerscie
	.75
	.76
	eten
	.71
	.66
	vriendschap
	.73
	.68
	vrijheid
	.53
	.60
	n =
	141
	95
	Op grond van de verdeling van de scores op deze variabele ve
	vermogen eenzelfde samenhang tussen items gevonden is; dat w
	De samenhang tussen het begripsvermogen en de waardering voo
	TABEL 4.8 Begripsvermogen en scores op de 8 schalen

	hoger
	begripsvermogen
	lager
	begripsvermogen
	verschil
	p =
	personeel
	4.10
	3.94
	.16
	n.s.
	geborgenheid
	3.83
	3.77
	.06
	n.s.
	thuisvoelen
	3.90
	3.89
	.01
	n.s.
	bewonerscie
	3.72
	3.52
	.20
	n.s.
	eten
	4.11
	4.04
	.07
	n.s.
	vriendschap
	3.30
	2.98
	.32
	*
	vrijheid
	4.13
	3.89
	.24
	*
	totaalscore
	3.84
	3.69
	.15
	n.s.
	n =
	202
	34
	STEMMING De variabele uit het interviewverslag "De bewoner i
	Ik ga ervan uit, dat deze variabele inderdaad in overwegende
	opgewekte mensen positiever bejegend worden (2), of mensen i
	TABEL 4.9 Stemming en scores op de 8 schalen

	opgewekt
	somber
	verschil
	p =
	personeel
	4.24
	3.85
	.39
	***
	geborgenheid
	3.92
	3.67
	.25
	**
	thuisvoelen
	4.11
	3.60
	.51
	***
	bewonerscie
	3.77
	3.58
	.19
	n.s.
	eten
	4.14
	4.04
	.10
	n.s.
	vriendschap
	3.43
	3.00
	.43
	***
	vrijheid
	4.20
	3.96
	.24
	***
	totaalscore
	3.94
	3.65
	.29
	***
	n =
	138
	98
	LEVENSOVERTUIGING Met de door respondenten opgegeven levenso
	Hoe belangrijk mensen hun levensovertuiging vinden hangt blijkens TABEL 4.10 samen met hun scores op de acht schalen. Mensen die hun levensovertuiging belangrijk vonden scoorden si
	van het huis versus andere redenen) en waardering op de schalen. Andere verklaringen zijn, dat mensen die hun levensovertuiging belangrijk vinden zich beter aanpassen of weten te h
	TABEL 4.10 Belang van levensovertuiging en scores op de 8 sc

	belangrijk
	niet zo
	belangrijk
	verschil
	p =
	personeel
	4.17
	4.03
	.14
	n.s.
	geborgenheid
	3.99
	3.60
	.39
	***
	thuisvoelen
	4.12
	3.65
	.47
	***
	bewonerscie
	3.90
	3.56
	.34
	***
	eten
	4.20
	4.05
	.15
	n.s.
	vriendschap
	3.51
	3.07
	.44
	***
	vrijheid
	4.20
	3.98
	.22
	**
	totaalscore
	3.96
	3.96
	.27
	***
	n =
	104
	101
	4.4.3 Contactvariabelen
	COMMUNICATIE EN CONTACT MET DE ENQUÊTEUR Twee andere variabe
	PERSOONLIJKE CONTACTEN Het antwoord op de vraag "Met hoeveel
	TABEL 4.11 Persoonlijke contacten en scores op de 8 schalen
	veel
	contacten
	weinig
	contacten
	verschil
	p =
	personeel
	4.23
	3.92
	.31
	***
	geborgenheid
	3.90
	3.70
	.20
	*
	thuisvoelen
	4.06
	3.69
	.37
	***
	bewonerscie
	3.73
	3.62
	.11
	n.s.
	eten
	4.19
	4.00
	.19
	*
	vriendschap
	3.52
	2.95
	.57
	***
	vrijheid
	4.17
	4.02
	.15
	*
	totaalscore
	3.95
	3.67
	.28
	***
	n =
	128
	107
	Er zijn veel significante samenhangen: mensen met veel perso
	Respondenten die zichzelf een GEZELSCHAPSMENS noemden scoord
	den, vroeger aan buurtactiviteiten of verenigingsleven te he
	Ook TELEFOON BEZIT achtten wij een relevante contactvariabel
	4.4.4 De relatie tussen bewoner en verzorgingshuis
	VRIJWILLIGHEID VAN DE KOMST NAAR HET HUIS Door een misversta
	TABEL 4.12 Vrijwiligheid van komst en score op de 8 schalen

	vrijwillig
	onder dwang van
	omstandigheden
	verschil
	p =
	personeel
	4.45
	3.72
	.73
	***
	geborgenheid
	4.27
	3.85
	.42
	***
	thuisvoelen
	4.41
	3.40
	1.01
	***
	bewonerscie
	3.78
	3.50
	.28
	n.s.
	eten
	4.35
	3.83
	.52
	***
	vriendschap
	3.66
	3.06
	.60
	***
	vrijheid
	4.39
	3.96
	.43
	***
	totaalscore
	4.15
	3.62
	.53
	***
	n =
	62
	60
	VERBLIJFSDUUR We voerden variantie-analyses uit over de vari
	TABEL 4.13 Verblijfsduur in jaren en score op de 8 schalen

	Verblijfsduur
	in jaren
	>5,5
	3,5-5,5
	1,5-3,5
	0,5-1,5
	<0,5
	personeel
	4.08
	4.27*
	3.90*
	4.25*
	4.14
	geborgenheid
	3.82
	3.87
	3.71
	3.87
	4.06
	thuisvoelen
	4.07
	3.91
	3.57*
	4.02
	4.08
	bewonerscie
	3.65
	3.88
	3.54
	3.79
	3.93
	eten
	4.07
	4.21
	3.94
	4.28
	4.27
	vriendschap
	3.29
	3.37
	3.06
	3.42
	3.47
	vrijheid
	4.15
	4.19
	4.01
	4.11
	4.22
	totaalscore
	3.84
	3.93
	3.66
	3.91
	4.00
	n =
	73
	38
	64
	48
	12
	De gemiddelde scores van een groep die bij de t-toets signif
	Respondenten die 1,5 tot 3,5 jaar in het huis wonen scoren s
	de beoordeling of is deze groep zo heterogeen, dat geen eend
	FIT Een aspect van de relatie tussen bewoner en verzorgingsh
	In dit onderzoek hebben we gezocht naar een invulling voor d
	4.5 VERSCHILLEN TUSSEN VERZORGINGSHUIZEN
	We hebben ook de resultaten van elk van de elf huizen bereke
	Bij de selectie van huizen lag de nadruk eerder op variatie 
	4.5.1 Het aantal extra hulpbehoevende bewoners
	Op grond van de gegevens in de huiskenmerkenlijsten weten we
	TABEL 4.14 Aandeel hulpbehoevenden in het verzorgingshuis en
	veel hulp-
	behoevenden
	weinig hulp-
	behoevenden
	verschil
	p =
	personeel
	3.98
	4.40
	.42
	***
	geborgenheid
	3.72
	4.24
	.52
	***
	thuisvoelen
	3.79
	4.14
	.35
	*
	bewonerscie
	3.65
	3.83
	.18
	n.s.
	eten
	4.02
	4.29
	.27
	*
	vriendschap
	3.14
	3.65
	.51
	***
	vrijheid
	4.05
	4.29
	.24
	**
	totaalscore
	3.73
	4.09
	.36
	***
	n =
	95
	4
	Deze bevinding is wat betreft de hulpbehoevenden conform onz
	4.5.2 Overige huiskenmerken
	Tussen de huiskenmerken ligging, grootte en grondslag bleken
	TABEL 4.15 Aantal plaatsen in het verzorgingshuis en score o

	aantal plaatsen
	verschil
	p =
	<105
	>105
	personeel
	4.26
	3.98
	.28
	**
	geborgenheid
	3.98
	3.72
	.26
	**
	thuisvoelen
	4.08
	3.79
	.29
	*
	bewonerscie
	3.77
	3.65
	.12
	n.s.
	eten
	4.25
	4.02
	.23
	*
	vriendschap
	3.49
	3.14
	.35
	***
	vrijheid
	4.19
	4.05
	.14
	n.s.
	totaalscore
	3.97
	3.73
	.24
	***
	n =
	6
	5
	Dat grote huizen op alle schalen behalve BEWONERSCOMMISIE en
	Aan de betekenis van verschillende gevonden samenhangen voor
	4.6 KRITISCHE TERUGBLIK OP DE PROCEDURE
	We hebben in dit hoofdstuk gezien hoe in elf verzorgingshuiz
	basis voor een gesprek met bewoners; we hebben psychometrisc
	De analyse en daaruit voortvloeiende conclusies over de same
	Bij de analyse blijken onze bruikbaarheids-criteria (eenvoud
	De uitsprakenlijst is als het ware de taal waarin het gespre
	De communicatiestoornis die ertoe leidde dat op de responden
	Het feit dat bijna alle door ons aangezochte huizen aan het 
	HOOFDSTUK 5 FEEDBACK AAN BEWONERS
	5.0 INLEIDING
	Het empirisch onderzoek bestond uit de fasen 1. genereren va
	Ook aan directies en personeelsleden die daarom vroegen hebb
	De feedback aan bewoners en BC's was in elke fase wat anders
	5.1 DOELSTELLINGEN
	We gaven feedback om verschillende redenen:
	We achtten het een kwestie van onderzoekersfatsoen, responde
	We wilden de resultaten controleren op waarheid, op volledig
	We verkenden hoe dit soort resultaten bruikbaar kunnen zijn 
	We wilden de greep op eigen leven van bewoners versterken do
	Het ontwikkelen van een geschikte procedure voor het geven v
	5.2 CONSTRUCTIE VAN FEEDBACKMATERIAAL
	Omwille van de overzichtelijkheid gaven we bij de feedback s
	We wilden de resultaten van elk huis niet geven in de vorm v
	met name voor bewoners van lager gewaardeerde huizen deprime
	Gekozen werd voor een accent op de weergave van relatief ste
	We maakten een samenvatting van de informatie. Die behelsde 
	de gemiddelde score per uitspraak van alle respondenten same
	de gemiddelde score per uitspraak van de respondenten van el
	de subschalen en de uitspraken die daarvan deel uitmaken
	de gemiddelde score per subschaal van alle respondenten same
	de gemiddelde score per subschaal van de respondenten van el
	rangordenummers van de elf huizen op de zeven subschalen
	per huis een ordening van de subschalen naar relatieve waard
	per subschaal een groepering van huizen met respectievelijk 
	Bij het construeren van materiaal voor de terugkoppeling naa
	5.3 PRESENTATIE
	De zeven subschalen werden in elk huis in volgorde van relat
	De omschrijvingen voor de zeven subschalen zijn door ons gem
	niet meer zo concreet en sloten daardoor wellicht minder dir
	leefwereld van bewoners. Daarom ontwikkelden we een omschrij
	de subschalen die goed bleek aan te slaan, te weten:
	ETEN - is het eten goed verzorgd?
	PERSONEEL - staat het personeel altijd voor je klaar, heeft 
	aandacht?
	GEBORGENHEID - voel je je op je gemak, hoor je erbij?
	THUISVOELEN - is het hier goed wonen?
	BEWONERSCOMMISSIE - doet de BC goed werk?
	VRIENDSCHAP - hoe zijn de contacten met andere bewoners, lev
	elkaar mee?
	VRIJHEID - kun je hier doen waar je zin in hebt, je eigen ga
	Afzonderlijke items werden alleen genoemd als zij illustrati
	De presentatie aan bewoners werd steeds ondersteund door VIS
	omschrijvingen in woorden van de subschalen in de rangorde v
	voor elke subschaal de omschrijving en een afbeelding in een
	een afbeelding van alle subschalen in de vorm van staven vol
	5.4 VERLOOP VAN DE FEEDBACK AAN DE BC
	Op grond van de ervaringen in de proefronde maakten we een d
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	vaak werd het opgevat als kritiek op het huis. Dat werd dan 
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	Ondanks dit soort reacties werd de informatie in het algemee
	Na de discussie over de verschafte informatie vroegen we of 
	Tabel 5.1 Feedback aan bewonerscommissie en bewoners in 11 h

	wel
	niet
	gesprek met BC
	9
	2
	ja
	nee
	afspraken voor bewonersvergadering
	6
	3
	ja
	nee
	bewonersvergadering gaat door
	4
	2
	Het verloop van de feedback is weergegeven in TABEL 5.1. In 
	In drie huizen was er een derde partij aanwezig bij onze bij
	In de twee huizen waar we geen bijeenkomst met de BC hadden 
	5.5 BIJEENKOMSTEN MET BEWONERS
	Voor de bewonersbijeenkomsten stelden wij de uitnodigingen o
	De opzet van de bewonersbijeenkomsten was telkens:
	een plenair gedeelte waarin de voorzitter van de BC ons intr
	groepsgesprekken onder de bewoners, waarbij de leden van het
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	Er waren ook verschillen tussen de huizen. In twee huizen ha
	De plenaire samenvatting bestond uit een enigszins in beleid
	Enige tijd na de bijeenkomst stuurden we alle bewoners een b
	5.6 EVALUATIE VAN DE FEEDBACK DOOR BETROKKENEN
	Aan het eind van het groepsgesprek tijdens de bewonersvergad
	Na de feedbackronde voerden we een telefonisch evaluatiegesp
	De BC achtte onze informatie meestal wel nuttig voor zichzel
	5.7 EVALUATIE IN HET LICHT VAN DE DOELSTELLINGEN
	Bij evaluatie van de feedback in het licht van onze in parag
	Onze belofte aan respondenten dat wij hen van de resultaten 
	De controle van de resultaten op juistheid, volledigheid en 
	We wilden verkennen hoe dit soort resultaten bruikbaar kunne
	Als effect streefden wij ook na het versterken van de greep 
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	6.2 BESCHRIJVING VAN HET INSTRUMENT
	HET INSTRUMENT Het resultaat van dit onderzoek is een interv
	Een procedure voor het construeren van een lijst van uitspra
	Het verzamelen van informatie over de mening van bewoners me
	Het aanbieden van de resultaten hiervan aan bewoners op een 
	We meten de mening van bewoners. Daarbij willen we de proced
	Het interventie-instrument als zodanig is generaliseerbaar e
	DE INFORMATIE De informatie die de procedure levert is een t
	We meten met de uitsprakenlijst iets wat tussen welbevinden,
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	hun behoeften en niet bijgestuurd door aanpassing aan hun le
	Het collectieve van de diagnose bereiken we door individuele
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	6.3.3 Effecten op de Interactie
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	Een dergelijke interventie kan de mogelijkheden van bewoners
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	BIJLAGE 1
	UITSPRAKENLIJST "WONEN IN EEN VERZORGINGSHUIS"

	Vivien van Geen
	Vakgroep Sociale Psychologie en Psychologie van de Organisat
	St. Jacobsstraat 14
	3511 BS Utrecht
	tel. 030-328711, toestel 135.
	Voorbeelduitspraken Interviewgegevens
	A. Dit is een lelijk gebouw Huis:
	B. Het is hier in huis altijd gezellig Datum:
	Tijd:
	JA
	ja
	±
	nee
	NEE
	g.a.
	1.
	Het eten is hier over het algemeen uitstekend.
	5
	4
	3
	2
	1
	1
	2.
	Je kunt hier invloed uitoefenen op wat er gegeten wordt.
	5
	4
	3
	2
	1
	2
	3.
	Het eten komt te koud op tafel.
	1
	2
	3
	4
	5
	3
	4.
	Er wordt hier teveel over het eten
	geklaagd.
	1
	2
	3
	4
	5
	4
	5.
	Het eten ziet er altijd zeer verzorgd uit.
	5
	4
	3
	2
	1
	5
	6.
	De kamer wordt onvoldoende schoongemaakt.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7.
	Ze nemen me hier teveel dingen die ik zelf kan, uit handen.
	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8.
	Er is teveel wisseling in de mensen die je kamer komen schoo
	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9.
	Ik kan me hier af en toe een extraatje permitteren.
	5
	4
	3
	2
	1
	9
	10.
	Als visite mee-eet, kost dat weinig.
	5
	4
	3
	2
	1
	10
	11.
	Ik heb hier genoeg ruimte.
	5
	4
	3
	2
	1
	11
	12.
	Ik geniet van mijn uitzicht.
	5
	4
	3
	2
	1
	12
	13.
	Als je partner overlijdt, moet je te snel naar een kleinere 
	1
	2
	3
	4
	5
	13
	14.
	Het is hier te gehorig.
	1
	2
	3
	4
	5
	14
	15.
	De aanblik van dit huis zou heel wat vriendelijker kunnen.
	1
	2
	3
	4
	5
	15
	16.
	Er zijn hierin huis te weinig voorzieningen.
	1
	2
	3
	4
	5
	16
	17.
	De tuin is prachtig verzorgd.
	5
	4
	3
	2
	1
	17
	18.
	Er wordt hier in huis te weinig georganiseerd.
	1
	2
	3
	4
	5
	18
	19.
	Aan veel van de georganiseerde activiteiten doe ik graag mee
	5
	4
	3
	2
	1
	19
	20.
	Je kunt helemaal zelf bepalen of je mee
	wilt doen aan wat ze organiseren.
	5
	4
	3
	2
	1
	20
	21.
	Er zijn hier in huis altijd gebeurtenissen
	om naar uit te kijken.
	5
	4
	3
	2
	1
	21
	22.
	Wat er georganiseerd wordt, zou beter
	verzorgd kunnen zijn.
	1
	2
	3
	4
	5
	22
	23.
	Elke jarige krijgt persoonlijke aandacht
	van het personeel.
	5
	4
	3
	2
	1
	23
	24.
	Hier vind ik altijd wel iemand om mee te
	praten.
	5
	4
	3
	2
	1
	24
	25.
	Dit huis biedt mij precies wat ik
	nodig heb
	5
	4
	3
	2
	1
	25
	26.
	Het leven hier houdt me actief.
	5
	4
	3
	2
	1
	26
	27.
	Als je zelf niet de eerste stap doet,
	laat iedereen je hier links liggen.
	1
	2
	3
	4
	5
	27
	28.
	Hoe laat ik naar bed ga en opsta, kan
	ik helemaal zelf bepalen.
	5
	4
	3
	2
	1
	28
	29.
	Zonder radio en T.V. zou ik mij van de
	wereld afgesloten voelen.
	1
	2
	3
	4
	5
	29
	30.
	Bij mooi weer wordt het iedereen mogelijk
	gemaakt om naar buiten te gaan.
	5
	4
	3
	2
	1
	30
	31.
	Mijn familie vindt het prettig om in dit
	huis op bezoek te komen.
	5
	4
	3
	2
	1
	31
	32.
	Ik vind het soms bezwaarlijk om in deze
	omgeving bezoek van buiten te ontvangen.
	1
	2
	3
	4
	5
	32
	33.
	Het is hier vanzelfsprekend dat bezoek mag
	meedoen als er wat bijzonders is.
	5
	4
	3
	2
	1
	33
	34.
	Er zijn hier bewoners die ik graag beter zou leren kennen.
	5
	4
	3
	2
	1
	34
	35.
	Echte vriendschap is hier moeilijk.
	1
	2
	3
	4
	5
	35
	36.
	In dit huis leeft iedereen teveel voor zichzelf.
	1
	2
	3
	4
	5
	36
	37.
	Meteen in het begin hebben mijn buren
	en ik kennis gemaakt.
	5
	4
	3
	2
	1
	37
	38.
	Je kunt hier altijd wel met iemand over
	de diepere dingen van het leven praten.
	5
	4
	3
	2
	1
	38
	39.
	Als je hier met iets zit, kun je dat
	moeilijk aan iemand kwijt.
	1
	2
	3
	4
	5
	39
	40.
	Tegenwoordig heb ik te weinig mensen om me heen.
	1
	2
	3
	4
	5
	40
	41.
	De bewonerscommissie doet erg goed werk.
	5
	4
	3
	2
	1
	41
	42.
	De bewonerscommissie komt te weinig voorde bewoners op.
	1
	2
	3
	4
	5
	42
	43.
	De bewonerscommissie praat meestal over onbelangrijke zaken.
	1
	2
	3
	4
	5
	43
	44.
	Je ziet hier teveel nieuwe medewerkers.
	1
	2
	3
	4
	5
	44
	45.
	Het personeel is vriendelijk.
	5
	4
	3
	2
	1
	45
	46.
	Het personeel heett te weinig aandacht
	voor je.
	1
	2
	3
	4
	5
	46
	47.
	Ik heb nog steeds voldoende contact met vroegere kennissen.
	5
	4
	3
	2
	1
	47
	48.
	Als je hier niet kunt aarden, dan kun
	je nog terug.
	5
	4
	3
	2
	1
	48
	49.
	Ik had liever nog even gewacht om hier
	naartoe te komen.
	1
	2
	3
	4
	5
	49
	50.
	Toen het eenmaal nodig was, kon ik hier
	vrij snel komen wonen.
	5
	4
	3
	2
	1
	50
	51.
	De overgang van mijn huis naar hier was voor mij erg moeilij
	1
	2
	3
	4
	5
	51
	52.
	Je wordt hier in het begin goed opgevangen.
	5
	4
	3
	2
	1
	52
	53.
	Het duurde erg lang voor ik me hier
	thuis voelde.
	1
	2
	3
	4
	5
	53
	54.
	Je wordt hier teveel betutteld.
	1
	2
	3
	4
	5
	54
	55.
	Veel dingen hier in huis gaan anders dan ik wil.
	1
	2
	3
	4
	5
	55
	56.
	Ik voel me hier helemaal op mijn plaats.
	5
	4
	3
	2
	1
	56
	57.
	De omgeving/buurt hier is uitnodigend om
	er eens even uit te gaan.
	5
	4
	3
	2
	1
	57
	58.
	Als je ziek bent, dan word je bijzonder
	goed verzorgd.
	5
	4
	3
	2
	1
	58
	59.
	Het personeel staat altijd voor je klaar.
	5
	4
	3
	2
	1
	59
	60.
	Het personeel heeft het snel in de gaten als er iets met je 
	5
	4
	3
	2
	1
	60
	61.
	Als je gebeld hebt, moet je hier vaak
	lang wachten.
	1
	2
	3
	4
	5
	61
	62.
	Er is hier altijd wel iemand die je helpt als je ergens hulp
	5
	4
	3
	2
	1
	62
	63.
	Er is hier te weinig personeel.
	1
	2
	3
	4
	5
	63
	64.
	Als er mankementen in je appartement zijn, worden die snel v
	5
	4
	3
	2
	1
	64
	65.
	Het personeel loopt zonder antwoord af
	te wachten je kamer binnen..
	1
	2
	3
	4
	5
	65
	66.
	Je kunt hier precies doen en laten wat je wilt.
	5
	4
	3
	2
	1
	66
	67.
	Er zijn hier te weinig regels.
	1
	2
	3
	4
	5
	67
	68.
	Het personeel besteedt ruim voldoende
	aandacht aan je klachten
	5
	4
	3
	2
	1
	68
	69.
	Je hebt hier uitsluitend de neergang,
	de aftakeling.
	1
	2
	3
	4
	5
	69
	70.
	Als er iemand overlijdt, wordt er te weinig aandacht aan bes
	1
	2
	3
	4
	5
	70
	71.
	Mijn levensovertuiging stuit hier
	op onbegrip.
	1
	2
	3
	4
	5
	71
	72.
	Er zijn hier in huis groepjes waar je
	moeilijk tussenkomt.
	1
	2
	3
	4
	5
	72
	73.
	Ongeacht zijn afkomst is iedereen
	hier even belangrijk.
	5
	4
	3
	2
	1
	73
	Opmerkingen, vragen, commentaar:
	BIJLAGE 2
	BEHANDELING VAN ONTBREKENDE ANTWOORDEN

	In het algemeen geldt dat er terecht antwoorden ontbreken al
	Er zijn 14 cases met 10 of meer ontbrekende scores op de uit
	Uitspraken die 20 of meer (na schrappen van case 93 dus 19 o
	U10 (46x); U13 (86x); U22 (23x); U33 (39x); U41 (88x); U42 (
	Ten behoeve van de analyse wordt voor elke ontbrekende score
	Bij de meeste uitspraken de gemiddelde score van alle cases 
	Bij uitspraken over de bewonerscommissie (U41, U42 en U43) v
	Persoonsgegevens met veel ontbrekende antwoorden kunnen mees
	de vraag "Hoe belangrijk is uw geloof of levensovertuiging v
	de vraag "Bent u vrijwillig naar het verzorgings-huis gekome
	BIJLAGE 3
	DE INHOUD VAN DE SUB SCHALEN IN DE WOORDEN VAN DE UITSPRAKEN
	Personeel (alpha = .81)
	45: Het personeel is vriendelijk.
	46: Het personeel heeft te weinig aandacht voor je.
	58: Als je ziek bent, word je bijzonder goed verzorgd.
	59: Het personeel staat altijd voor je klaar.
	61: Als je gebeld hebt, moetje hier vaak lang wachten.
	62: Er is hier altijd wel iemand die je helpt als je ergens 
	68: Het personeel besteedt ruim voldoende aandacht aan je kl
	Niet opgenomen: 52, 69
	Geborgenheid (alpha = .71)
	9: Ik kan me hier af en toe een extraatje permitteren.
	15: De aanblik van dit huis zou heel wat vriendelijker kunne
	22: Wat er georganiseerd wordt, zou beter verzorgd kunnen zi
	44: Je ziet hier teveel nieuwe medewerkers.
	72: Er zijn hier in huis groepjes waar je moeilijk tussen ko
	73: Ongeacht zijn afkomst is iedereen hier even belangrijk.
	Niet opgenomen: 14, 29, 48
	Thuisvoelen (alpha = .79)
	11: Ik heb hier genoeg ruimte.
	25: Dit huis biedt mij precies wat ik nodig heb.
	31 Mijn familie vindt het prettig om in dit huis op bezoek t
	32:Ik vind het soms bezwaarlijk om in deze omgeving bezoek v
	ontvangen.
	49:Ik had liever nog even gewacht om hier naar toe te komen.
	53:Het duurde erg lang voor ik me thuisvoelde.
	56:Ik voel me hier helemaal op mijn plaats.
	Niet opgenomen: 1,51, 55
	Bewonerscommissie (alpha - .76)
	41:De bewonerscommissie doet erg goed werk.
	42:De bewonerscommissie komt te weinig voor de bewoners op.
	43:De bewonerscommissie praat meestal over onbelangrijke zak
	Niet opgenomen: 6, 26
	Eten (alpha = .69)
	1: Het eten is hier over het algemeen uitstekend.
	3:Het eten komt te koud op tafel.
	4:Er wordt hier teveel over het eten geklaagd.
	5:Het eten ziet er altijd zeer verzorgd uit.
	Vriendschap (alpha = .74)
	24:Hier vind ik altijd wel iemand om mee te praten.
	27: Als je zelf niet de eerste stap doet, laat iedereen je h
	35:Echte vriendschap is hier moeilijk.
	36:In dit huis leeft iedereen te veel voor zichzelf.
	38:Je kunt hier altijd wel met iemand over de diepere dingen
	40:Tegenwoordig heb ik te weinig mensen om me heen.
	47:Ik heb nog steeds voldoende contact met vroegere kennisse
	Niet opgenomen: 19, 21, 70, 72
	Vrijheid (alpha = .57)
	28: Hoe laat ik naar bed ga en opsta kan ik helemaal zelf be
	30:Bij mooi weer wordt het iedereen mogelijk gemaakt om naar
	37:Meteen in het begin hebben mijn buren en ik kennis gemaak
	51:De overgang van mijn huis naar hier was erg moeilijk.
	54:Je wordt hier teveel betutteld.
	60:Het personeel heeft het snel in de gaten als er iets mis 
	65:Het personeel loopt zonder antwoord af te wachten je kame
	66:Je kunt hier precies doen en laten wat je wilt.
	Niet opgenomen: 12, 55, 64
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