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Voorwoord

Voor U ligt het verslag van een onderzoek naar de "levensbeschouwelijke
en sociaal-culturele profilering" van de bejaardenoorden in de províncie
Utrecht.
Het verslag is een uitgebreide samenvatting van het onderzoekswerk,
verricht door Nicolet Theunissen tijdens haar stage bij het Instituut
voor Onderzoek en Documentatie van de provincie Utrecht, in het kader
van haar doctoraalstudÍe psychologie.
Dít. onderzoek is uiÈgevoerd naar aanleiding van een motie van
Provinciale StaÈen bij de behandeling van heÈ Plan op de Bejaardenoorden
1987. UiÈgangspunt bij dit onderzoek is het beleid van de
bejaardenoorden; in een eerder onderzoek is ingegaan op de motieven van
ouderen bij de keuze van een bejaardenoord.
De zeer bereidwillige en actieve medewerking van de provinciale
Inspectie op de Bejaardenoorden en van de directies van de
bejaardenoorden hebben de onderzoekswerkzaamheden st.erk gestinuleerd.

UtrechË, apríl 1988
drs. J.I.I.M. Zegers
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EOOFDSTTIK I.

In-leiding.

l.l. Aanl-eÍding en probleemstelling.

Bíj de behandeling van het plan op de bejaardenoorden 1987 door provin-
ciale Staten van de provincie Utrecht is een motie aangenomen. In deze
motie werd gevraagd bÍj de komende plannen " een verdere differentÍatie
aan te brengen ten aanzien van:
- de levensbeschouwelijke grondslag van de bejaardenoorden.
- de socÍaal-culÈurele achtergronden van de bevolking van alle

bejaardenoorden en opname-gelndiceerden.
Bovenstaande wordt gerrrenst, geacht ten behoeve van het in sÈand
van een gedÍfferentÍeerd aanbod, dat zoveel nogelijk aansluit

houden
op de

eigen levenssfêêr.rr
(zíe voor de volledige tekst van deze motie bijlage l.)

Wil nen voldoen aan die voorwaarden, dan zullen eerst. de
vragen beantwoord moeten worden:

volgende twee

l. I^Ielke wensen hebben de betreffende bejaarden ten aanzien van
bej aardenoorden?

2. Hoe profileren de bejaardenoorden zich naar levensbeschouwelÍjke en
s ociaal-cult,urele achtergronden?

Het onderzoek in het kader van deze motie werd dan ook opgesplitst in
een tweetal deelonderzoeken.
HeÈ eerste deel omvatte een sÈudie naar de motieven die bij ouderen
leven als het, gaat om hun keuze voor een bepaald bejaardenoord. De
vraagstelling in dat onderzoek concentreerde zich rond de eersÈe vraag:
"in hoeverre speelt levensbeschouwing, acht,ergrond en belangstelling ãen
rol bÍj de keuze?". Tevens is hierbij geprobeerd Èe achterhalen of de
oudere zich vooraf een beeld van het betreffende oord had gevormd en welke
factoren hierbÍj van belang waren.
Over de resultaten van dit onderzoek is afzonderlíjk gerapporteerd.
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren:
- ouderen kiezen voor een bejaardenoord, aLs zij zich niet langer zeker

voelen over de aanwezigheid van hulp. Deze hulp moet. voorzien in hun
toenemende behoefte aan verzorging;

- de meerderheid van de ouderen (55%) kiest ín eerste instanEie voor een
bepaald oord ondaÈ het in hun eigen wijk of dorp ligt;

- voor 307" van de ouderen speelde de eigen levensbeschouwing en de
sÍgnatuur van het oord een belangrijke ro1 in het keuzeproees; de
helft van hen (L5"Á) noemde de signatuur van het oord het belangrijksÈe
notief bij de keuze voor dit oord;

- een oord in de directe omgeving van kinderen of fanilie werd door een
even grote groep ( 33%) als belangrijk ervaren;

- het hebben van vrienden en kennissen in het oord van keuze speelt voor
I97. van de ouderen een rol;

- weinig tot geen belang werd in het algemeen gehecht aan een oord van
de eigen maatschappelijke status, een oord meÈ veel keuze in activi-
teiÈen, extra voorzieningen als kapper en winkel of aan de ligging van
het oord ten opzichÈe van openbaar vervoer; ook motieven van finan-
ciële aard speelden nauwelijks een ro1;

- er bestaat nagenoeg geen verschil in de mate r^raarin levensbeschouwing
een ro1 speelt voor de verschillende te onderscheiden levensover-
tuigíngen.



De nu volgende rapportage behandelt het tv¡eede deelonderzoek en de
t¡seede vraag die uiÈ de motie af te leíden is.

Die tweede vraag betrof het socÍaaI-culturele leefklinaat in de
bejaardenoorden, in samenhang met de achtergrond van de bewoners en
met de (levensbeschouwelijke) signatuur van de oorden.
Onderzoeken op dit terrein blijken schaars.
Er is nog onvoldoende bekend nrelk belang ouderen hechten aan de eigenlevenssfeer in een bejaardenoord. Bovendien is het begrip ttklimaat" ofttlevenssfeertt op verschillende manieren te interpreEeren en uit het zichin een veelheid van aspecten. Het is een sÈerk subjectief gekleurd
begrip, dat door iedere oudere anders bereefd kan rsordêno
Een belangrijk asPect is evenwel dat ouderen zich "thuis" moeten kunnen
voelen binnen een bepaalde sfeer, dat zij het leefklinaat als prettig envertrouwd ervaren.
Overeenkomsten in levensbeschouwing, maatsehappelijke status, ach¡er-
grond en belangstelling, kunnen van ínvloed zijn op het zich welbevinden
en het zich trthuistt voelen van de oudere in een bepaalde ongeving.
Deze studie moet gezLet worden als een eerste poging om op 

"ão 
,.",

objectieve wÍjze iets van de differentiaties in sfeer en leefklinaat in
de Utrechtse bejaardenoorden Ín kaart te brengen.

1.2. UÍtserkÍng van de probleemstelling.

UÍt de schaarse literaËuur over dit onderwerp bleek dat in het hele
Nederlandse verzorgingsbestel (ziekenhuizen, scholen) de bejaardenoor-
den als de minst ontzuilde voorzieningen gelden (Braam 

".".,i9g4¡. I{at hÍerprecies de oorzaak van is, is niet duidelijk. uiÈ het eerste deel vanhet onderzoek in het kader van de motie is juist gebleken dat geT.ndí-
ceerde ouderen de eigen levensbeschouwing niet zien als hetbelangrijkste eriteriun bij de keuze voor een bepaald oord. (Steverink,
t9g7 ) .

In het. onderhavige onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling, datprofÍlerÍng van de bejaardenoorden naar levensbeschouwelijke en soclaal-culËurele achÈergronden zich met name uit in:
a. het opnamebeleid.
b. het beleid met betrekking Èot de sociaal-culturele activiteiten.
De reratie t.ussen a en b wordt gelegd door de vraag: trvindÈ men degehanteerde opnanecriteria terug in het leefklinaaÈ, en ¡sel zo duidelijkdat dÍt voor een buitenstaander als criterium voor k"rrr" kan gelden ?tt

ad a: Het opnamebeleid.
Het opnamebeleÍd lijkt een belangrijk instrument om het oord Èe profile-
ren.
De leiding van een bejaardenoord geeft door mi-ddel van het kiezen van
aspirantberùoners invulling aan de profilering en bepaalt daarmee inbelangrijke mate het trgezicht', van het oord.
Overigens kan dit slechts binnen bepaalde grenzen.
In aanmerking moet worden genomen daÈ wettelíjk Ís geregeld dat alleendoor een j-ndicatiecommissie positief gelnaiceeraen opge*."r, kunnen rsor-den. De bejaardenoorden beslissen echter zeLf welke positief geÏ.ndiceer-
den wel en welke niet opgenomen worden. De bij de inãicatie tõegekende
urgentiegraad op zich hoeft in principe niet mee !e wegen bij de beoor-deling voor de opname. Een posiÈíeve indicatie geeft ae UeSaãrde niet
auÈomaÈisch recht op plaatsing.
ltel blijkt dat de mate van hulpbehoevendheid in de bejaardenoorden stijgt.
Naafs (1985) ziet de srijgende hulpbehoevendheid als een duidelijk



gevolg van het instellen van indicatiecommissÍes. Hij wijst er overigens
ook op dat door die 'vrije" keuze van bejaardenoorden uit de groep
posiÈief geindiceerden, ouderen in een onzekere situatie komen te
verkeren.
uit het bovensÈaande blijkt dat het van belang is eveneens na Èe gaan
hoe z¡¡aar de urgentiegraad telt als criterium voor de opname van
bej aarden.

vragen die in het onderhavÍge onderzoek aan de orde komen zijn :
- wie bepaalt het opnamebeleid ?

- welke opnamecriterÍa hanteren de oorden, en hoe t¡orden deze gehan-
Eeerd?

- kont de aehtergrond van de bevolking van het oord overeen meË de
signatuur van het oord ?

- waar komen de bewoners van de bejaardenoorden vandaan? is hierdoor al
een zekere maÈe van verbondenheid met de streek en het oord
te verklaren?

- kennerkt de bevolkÍng van het oord zich naar bepaalde sociaal-
economÍsche en/of maatschappelÍjke kenmerken?

Ad b. Sociaal-culturele actívit,eiten.

De vooronderstelling: t'de leiding van een oord bepaalt het ttgezíchÈ" van.
dat oord", krijgt in de bestudeerde literatuur een negatief klinkende
ondersËeuning. De leiding van het oord moeÈ het leefklimaaÈ wel bepalen,
omdat de bejaarden Ín de praktljk worden geacht niet assertief genoeg te
zíjt, of niet geÏnteresseerd om zich daar mee bezig te houden. ook
worden bejaarden wel de meest tevreden bevolkÍngscategorie genoemd, een
t,evredenheid die voortvloeit uit dat gebrek aan asserÈiviteit. (Naafs,
Duípmans¡ êoâ. 1986, Buyssen 1984). Ter verdediging wordt aangevoerd dat
weliswaar zelfstandig gedrag in het dagelijks leven zeet op prÍjs wordt
gesteld, maar dat ditzelfde gedrag in een verzorgingsoord minder gewaar-
deerd wordt of zelf. als geheel ongewenst of afwijkend wordt beschouwd.
(Naafs,1985).

Bovenstaand geeft rnÍsschien een enigszins negatief beeld over de situa-
tie. Gelukkig ls dit niet helemaal terecht. Er zijn vele bejaarden die actief
Ín het leven sÈaan. In ruimer verband zijn er de ouderenbonden, rraar men
zich voor de gezelligheid, maar ook voor de belangenbehartíging bij
aansluit. (Duipnans êrâe¡ 1986). Binnen de bejaardenoorden zijn er de
bewonersconnnissÍes. Deze hebben een aantal wettelijk vastgestelde taken.
De leíding van een oord moet in een aantal gevallen de insÈemming van de
bewonersconrmissie hebben (o.a. bij veranderingen in huisregels,
doelstelling- en grondslag-wijzigíngen, en ontspannende activÍÈeiten) of
op zijn minst advies inwínnen (o.a. bij het opnamebeleid).
In dit onderzoek is nagegaan wat de oorden te bieden hebben aan activi-
teiten voor de bewoners, welke ruimte zij geven, of er bersoners-
commissies zijn en hoe deze funcÈioneren vorgens de direcÈies.



l.
2.

1.3. Onderzoeksinstrumenten

IIet veldonderzoek is uiÈgevoerd met behulp van een
vragenlijsten, vielke zijn ingevuld door:

Eweetal schriftelíjke

de Provinciale Inspectie op de Bejaardenoorden;
de direcÈies van de bejaardenoorden.

1.3.1. Vragenlijsten voor de Provinciale Inspectie op de Bejaardenoorden

BesloËen werd per oord een vragenlÍjst te maken en die na een inleidendgesprek aan de rnspectie te overleggen. Het belangrijkste doel van devragenlijst rüas het verkennen van heÈ onderzoeksterrein.
De vragenlij st bevatte vragen over wie er bij de opname "rechtsÈreeksebemoeienis" hebben; over selectiecriteria; over teåttÍjd en
hulpbehoevendheid van de bewoners; over invulling .,r"r, ã" signatuur, enover eventuele confessionele oorsprong.
Voor de algemene oorden waren de vragen voor een deel ieÈs anders danvoor de confessionele oorden. Voor de overzichtelijkheid werd daarombesloten Èwee aparte vragenrijsten te naken (zie bijLage 2).

1.3.2. Enquête gericht aan de directies van de bejaardenoorden

Alle directies van de bejaardenoorden in de provincie utrecht zijn
benaderd met een schriftelijke enquête.
De vragenlijst (zie bijrage 2) was opgedeeld in vijf brokken:l. algemene vragen;
2. betrokkenen bij het opnamebeleid;
3. de wachtlijst;
4. de opname;
5. het oord en zijn bewoners.
Daarmee kwanen dezelfde invarshoeken aan bod als in de vragenlijstvoor de ProvÍnciale InspectÍe.
De enquête werd verzonden met een inleidende brief (zie bij rage 2).Uitgebreid verslag is gedaan in het stageverslag van Nicolet Theunissen,maart 1988.



HOOFDSTI]K 2.

Resultaten van de vragenlijst onder de provinciale inspectie op de
bejaardenoorden.

2.1. Doelstelling.

De vragenlijst waarmee de inspectie werd benaderd bevatte vragen over
hun visie op het opnamebeleid en de sfeer in elk bejaardenoorã van de
provincie Utrecht.
Het doel hiervan was tweeledíg:
1. Een verkenning van het onderzoeksterrein. De vragen dÍe 1aÈer aan de

oorden werden overlegd stoelden op deze ervaring.
2. Deze informatieronde gaf een indruk van het beeld dat betrokkenen

buiten de oorden hebben over de profilering van de oorden op gebied
van levensbeschouwing en sociaal-culturele achtergrond. Dit beeld kan
uiteindelijk vergeleken rsorden met het idee dat de oorden zelf hebben
over hun profilering.

2.2. De resultaten

Hieronder volgen, kort samengevat, de belangrijkste constateringen,
gedestilleerd ui-t de anÈwoorden van de inspecÈÍe.

opnameeommissie: 58"a (4r oorden) heeft een opnamecommissÍe.

De direcrie heeft vrijwel alrijd in-
68 oorden); het besÈuur minder vaak:

3r"Á (22 oorden) en de bewonerscommissi.e zelden: rB"Á (13 oorden).

Opvallende kenmerken bewoners: Bijna geen enkel oord valt
op wat betreft maatschappelijke kenmerken of leeftijd van de bewoners.Bij de vraag over hulpbehoevendheid van de bewoners wordt gerneld d.at 347"(tZ oorden) een "zrraar hulpbehoevende" populatie heeft.

selectie: Men selecteert voornamelijk op hoogste urgentíe: 562
@"rden). oe combínatie hoogste urgentie -volgorde op de wachtrijst-
komt ook vaak voor: 27"/. (19 oorden). Andere selectiecriÈeria zijn
níet bekend.

87% van
orden

in de meeste oorden (37) andersdenkenden gernakkelijk Èoegelaten.Er wordt
in 34 oorden(762) een duidelijke invulling aan de signatuur gegeven.

AParte vragen voor de 26 algemene oorden: 6 oorden hebben een confes-
sionele oorsprong. rn 5 oorden is nog ieÈs terug te vinden van dit
conf essionele verleden.

sÈrenge huisregels: Deze komen nauwelijks voor; slechts in 3 oorden is
hier volgens de inspecÈie sprake van.



Nogmaals, vorenstaande
betrokkenen buiten de
lering van de oorden.
van de bejaardenoorden

gegevens geven een indruk van het beeld dat
oorden, -hÍer de inspectie- hebben over de profi-
rn de resurtaten van de enquête onder de directÍes
kunnen daarom andere tendensen voorkomen.



EOOFDSTT'K 3.

Resultaten van de enquête onder de directÍes.

3.1. Inleiding.

De belangrijkste onderwerpen van de enquête waren:
- het opnamebeleid van de oorden en de opname in praktijk.
- de hulpbehoevendheid,levensbeschouwing en sociaal-economische status

van de bewoners.
- het beleíd van de oorden Èen aanzíen van activiteiten voor en door de

be¡goners.
Dit is tevens de volgorde waarin de resulÈaten uit de enquête in de
genoemde hoofdstukken besproken zullen r¡orden. Vooraf kont in dit
hoofdstuk een aantal algenene gegevens over de oorden aan bod.
In bijlage 3 treft U een lreergave van de resultaten in tabellen en
grafieken aan, waarop dit verslag is gebaseerd.

3.2. Algemeen.

3.2.L. I)e respoDs.

Onder de veranËwoordelijkheid van de provincie Utrecht vallen momenteel
71 bejaardenoorden. Deze zijn allemaal benaderd met de schriftelijke
enquêÈe. Uiteindelijk hebben meegerüerkt:
25 Algenene oorden (Afg¡
L4 Protestants-Christelijke oorden (PC)
11 Roons-Katholieke oorden (RK)
8 Nederlands-Hervormde oorden (tltt)
3 Gereformeerde oorden (Ger)
I Leger des Heils oord (LdH)
1 Humanistísch oord (Hun)
I Algeneen Christelijk oord (AC)
1 Vrij zínnLg Protestants-ChrisÈelijk oord (vPC)

65 oorden.

Dit betekent een respons van 92"/..
Niet meegewerkt hebben 2 Algenene oorden, I Protestants-Christelijk, I
Rooms-Katholiek en 2 Nederlands-Hervormde oorden.
Eén van deze oorden gaf een negatieve reacÈie (de vrees met de antwoor-
den op de enquête, ttde eigen gLazen in te gooien"). De overige 5 oorden
hebben zonder opgaaf van reden niet gereageerd.

Bíj de weergave vande resultaÈen gebruíken wij de term ttoverige oordent'.
In deze caÈegorie zijn de Gereformeerde, Leger des Heils,
Humanistische, Algemeen Christelijke en Vrijzinnig Protestants-
Christelij ke-oorden samengevoegd.

3.2.2. Algemeen oord: voorheen levensbeschouwelijk stenpel?

HeE doel van deze vraag was te achterhalen of rekening gehouden moest
worden met de rnogelijk levensbeschouwelijke achtergrond van een algemeen
oord. Het zou kunnen zijn dat die achtergrond het desbetreffende oord
een uitzonderingspositie geeft ten opzichÈe van de andere algemene
oorden.



uiteindelijk is het niet zinvol gebleken om een uitgebreide analyse opgrond van die Rooms-Katholieke achtergrond te doen. Tenslotte gaat heÈslechts over 3 van de 25 algenene oorden.

3.2.3. De grootte van het oord.

ook de grootte van een oord kan invloed hebben op opnamebeleid,leefsfeer en dergelijke.
Uit de ondervedeling van de oorden naar grootte en signatuur blijkt dater in de provincie relaÈief weinig grote algemene oorden zijn.
Van de 8 Nederlands-llervornde oorden die hebben meegewerkt, hebben er 3meer dan 140 bewoners.

Er bleken er tvree Ee zíjn met een Rooms-Katholieke
rras er een derde oord dat altijd algerneen geweest
net hulp van een Rooms-Katholiek fonds.

3.2.4. Het plangebied.

Ook j-s gekeken naar de spreiding van de
naar levensbeschouwelijke signaÈuur over

oorsprong. Bovendien
is, maar is opgericht

bejaardenoorden naar aanÈa1 en
de bij de provinciale planning

plangebieden nogal wat verschillen
verscheidenheid aan signaÈuur van de

gehanteerde plangebieden.
Hieruit bltjkÈ daË er tussen de
bestaan, zowel in aantal als in
oorden.
De concentratie van bejaardenoorden Ís het groot,st in het oostelijk deelvan de provincie, met name Ín de plangebÍedán Zuid-Oost Utrecht hrest enNoord-oost UtrechË. Hier is ook de verscheidenheid naar signatuur hetgrootst.
In het plangebied Zuíd-oost Utrecht oost is slechts -&r algemeen oordaanwezig, terwijl er geen enkel Rooms-Katholiek oord is. rn netplangebÍed I'Iest Utrecht zuí.d zijn slechts 5 oorden: 3 algemene, I Rooms-KaËholiek en I Nederlands-Hervormd oord.

3.3. Eet opnâmebeleid.

3.3.1.I)e opna¡g.

In de vragenlijst is een aantal vragen opgenomen over het opnanebeleidvan de bejaardenoorden.
In eerste instantÍe is gevraagd of er een opnamecommissie is en wie hierzitting Ín hebben. Daarnaast is nagegaan of er buiten deze commissíe nog
anderen betrokken worden bij de opname van nieuwe bewoners. De laaËstevraag rond het opname beleid luidde: wie beslist uiteindelijk over een
opname?
In 7 bejaardenoorden is er geen opnamecommissie aanwezig.
rn de overige oorden functioneert we1 een opnameconmíssie. De
samenstelling van de opnamecommissies varieert. Naast de directie nemenin veel gevallen ook bestuursleden, heÈ hoofd verzorging en/ofverpleging en een arts of rnedisch adviseur deel aan deze cornmissie.In 3 oorden maakÈ ook een lid van de be¡rronerscommissie deel uit. van de
opnameconrmissÍ-e; in 8 oorden is ook een maat.schappelijk werk(st)er in de
commlggig OPgen.men. o

Bij de opname wordt daarnaast vaak nog advies Íngewonnen bij de(huis)arts van de berrokkene, bij de ihuisz org (lezirr""orj åt-'kruiswerk), terwijl ook in 10 oorden de bewonerscommissies bij de opname
worden ingeschakeld.



De uiteindelijke beslissing over de opname wordt in de meeste gevallen
genomen door de directÍe samen met de opnamecommissie. In slechts een
oord heeft de bewon"¡sssmmissie een belangrijke stem hierbij.
Door deze centrale positie van de di.rectie bij het opnamegebeuren zou
kunnen worden geconcludeerd dat de samenstelling van d.e bewoners in het
oord bepaald wordt door de directie en dat de directie d.aarmee ook voor
een belangrijk deel het leefklirnaat bepaalt.
De R.K. oorden onderscheiden zich hierbij van de andere oord.en: in geen
van deze oorden heeft het bestuur of de bewonerscommissie een stern in
de uÍteindelijke besluitvorming over de opname van nieuwe bewoners.

3.3.2. Plaatsing op de wachtlÍjst.

Ook is nagegaan in hoeverre reeds voorafgaand aan de opname selectíe
plaats vindt, met name bij de praatsing op de wachtlijst. De helft van
de oorden zegt selectie toe te passen bij plaatsing op de wachtlÍjst.
Het meest genoemde selectlecriterium hierbij bleek het hebben van een
Positieve indicatie, afgegeven door een indicatiecomrnissie ex art. 6j
van de lJet op de Bejaardenoorden , een eis voor ophane.
De overige selectiecriterfa hadden of te maken met de lichanelijke en/ofgeestelijke gesteldheid van de betrokkenen of net het rrnilieu": ouderen
moeten bewust kiezen voor het oord en de daar heersende leefsfeer. Dít
laatste criterium werd door 5 oorden genoemd.
In 4 oorden voert de directie eerst, een kennisnakingsgesprek net de
betrokkene, alvorens deze op de wachtrijst wordt geplaatst.
Tn 32 oorden vindt in het geheel geen selectie plaats voorafgaand aan
plaatsÍng op de wachtlijst.

3.3.3. De criteria voor opnarle.

Voorafgaand aan de opname wordt vaak ínformatie ingewonnen over de
adspirant-bewoner. Deze informatie komÈ enerzijds van heÈ
indicatieformulier, naar ook wordt vaak rechÈ,streeks kontakt opgenomen
meÈ betrokkene, de huísarts van de betrokkene, de verzorgers uit de
eerste lijn of met de fanilie van de oudere.
Opname uitsluÍtend op basis van volgorde op de wachËrijst kont
nauwelijks voor. slechts 3 oorden maken híer nelding van; 1 van deze 3
selecteerÈ al duidelÍjk bíj plaatsing op de wachtlijst.
48"/" Yan de oorden hanteert aparte opnamecriteria, wãarbij de volgorde
van aanmelding wordt meegerùogen. 457" van de oorden baseert zich
uÍÈsluit,end op opnamecriËeria.
De belangrijkste opnamecriteria blijken de urgentiegraad en de aard van
de problemat.iek. Daarnaast wordt vaak waarde gehecht aan de mate van
verbondenheid net heÈ oord en de directe omgeving ervan.
Levensbeschouwing en het hebben van bepaalde maat,schappelijke kenmerken
blijken in veel geringere mat.e een rol te spelen als opnamecriteria.

De urgentiegraad.
Urgentie en aard van de problernatlek worden vaak in samenhang EeÈ elkaar
beschour¡d.
Door I9 oorden wordt geneld dat degene met de hoogste urgentie voorrang
krijgt; met name voor de Rooms-Katholieke oorden en voor de Nederlands-
Hervormde oorden is dit het belangrijkste opnamecriterium,



Aard van de problematiek.
Uit de beantwoording van de vraag welke problematiek voorrang krijgt
bij opnane blijkt dat ouderen meÈ lichanelijke en licht psychische
problemen de voorkeur genieten boven ouderen met sociale problemen.
Bij de invulling van deze vraag viel op dat veel oorden meerdere
anÈwoordcategoriëen aankruisden, heÈgeen betekent dat meesÈal nieÈ
één, maar meerdere soorten problematieken geplaatst kunnen worden.
Ook wordt een aantaL malen genoemd dat die problenatiek voorrang krijgt,
rfaarvoor binnen de zorgeapaciteit van daÈ moment. ruímte is.
Levensbeschouwing.
rn welke mate de oorden het van belang achÈen dat de oudere de
levensbeschouwing van het oord deelt, blijkt uit de beantwoording van devraag of het oord ook ttandersdenkendent' opneemt. De helft van de oorden
met een bepaalde signatuur doet dit zonder meer. RuÍm een derde steltdaarbij als voor¡¿aarde dat de oudere wel de levensbeschouwelijke sfeer
van het oord moet kunnen accepteren.
In de provincie is slechËs -ár oord dat zegt geen andersdenkenden op te
nemen.

Maatschappelij ke kennerken.
De vraag of oorden voorkeur hebben "voor ouderen met bepaalde
maatschappelijke kenmerken werd slecht beantwoord: 70% beantwoordde de
vraag met heË aankruísen van de antwoordcategorie: niet van toepassing.
Slechts 6 oorden gaven aan dat voor hen a1s selecÈi-ecriteriun gold dai
ouderen moeten passen binnen het nilieu van het oord.

rng aan dat de oudere uit de directe
omgeving van het oord afkomsÈig is, er kennissen of farnÍlie heeft wonenof dat hij is geboren in de streek waar het bejaardenoord rigt.

3.4. De bewoners.

Op basis van antlüoorden op de vragen over levensbeschouwelijke en
maaÈschappelijke achtergronden van de bewoners en over de mate van
hulpbehoevendheid van de bewoners is gepoogd een karakterisering te
geven van het huidige bewonersbesËand van de bejaardenoorden.
In de bejaardenoorden met een confessionele denoni-natie blÍjkt dat de
grootste groep bewoners dezelfde levensbeschouwing heeft als de
signaÈuur van het oord aangeeft: ln aIle Rooms-Katholieke en in alle
Nederlands-Hervormde bejaardenoorden is ook de grootste groep bewoners
Rooms Katholiek resp. Nederlands Hervormd. ook in de helft vãn de
Protestants-Christelijke oorden is de grootsÈe groep bewoners Nederlands
I{ervormd, terwijl van de overige Protestants-Chrístelijke oorden er tweezijn met een oververtegenhtoordiging van ouderen behorend tot de kleinerechrisÈelijke groeperingen, een met een overwegend Gereformeerde
populatÍe en túIee met gemengde populaËies: deels Nederlands-Hervormd,
deels Gereformeerd of deels Room-Katholiek.
In zes algernene oorden is de grootste groep bewoners Rooms-Katholiek, inelf andere is de grootste groep Nederlands-Hervormd. Door zeven algemene
oorden is deze vraag nieÈ beantwoord, of omdat. de denominaties van de
bewoners niet bekend zijn, of om andere redenen.

De vraag naar de sociaal economische status van de bewoners werd door
een groot aantal bejaardenoorden bekrit.iseerd. Men vond dit niet ter
zake doend of te onduidelijk gedefinÍeerd. Door bijna de helft van de
oorden is de vraag in het geheel niet beantwoord.
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Voor de resterende oorden is nagegaan welke groep het grootst r^ras binnen
deze oorden: in I oord wordt de grootste groep bewoners gevormd door
ouderen met een hoge sociaal economische status, in de overige is in de
ene helft de middengroep meer vertegenwoordigd en in de andere helft de
groep met een lagere sociaal economísche status.

Bejaardenoorden kunnen tevens van elkaar worden onderscheiden naar de
maÈe van hulpbehoevendheid van hun bewoners. In 14 oorden is meer dan
eenderde van de bewoners zwaar hulpbehoevend; ín 26 oorden zijn de licht
hulpbehoevenden in de meerderheíd.
ook op deze vraag kwam kriÈiek: er ontbrak een definiEring van het
begrip hulpbehoevendheid; 11 oorden hebben deze vraag dan ook nieË
beantwoord.

3.5. De activiteiten.

Niet alleen in de levensbeschouwelijke, maar ook in de algemene oorden
blÍjken uiÈgebreide nogelijkheden te worden geboden om inhoud te geven
aan de eigen levensbeschouwing.
PasÈores en dominees brengen huisbezoeken, er vinden in de meeste oorden
regelmatig (kerk)diensten en bijeenkomsten plaatsen en aan christelíjke
feestdagen ¡sordt in a1le oorden aandacht besteed.
De invullÍng van het rrmaaÈschappelijk karakter" van het oord wordt in
nindere mate benadrukÈ. Bewoners worden zo vríj rnogelijk gelaten, íeder
moet de nogelijkheíd hebben om de eigen leefsfeer te continueren.
om bewoners betrokken Ëe houden bij waÈ er buiten heÈ oord gebeurt,
worden in veel oorden allerleí activiteiten in huis georganiseerd,
vinden er bijeenkomsten (waaronder ook politieke bijeenkonsÈen) plaats
en worden wijkfuncties ontwikkeld, zodat bejaardenoordber¿oners en
zelfstandig wonende ouderen met elkaar in konËakt kunnen blijven.
De bewonerscommissies worden in het merendeel van de bejaardenoorden
betrokken bij de organisatie van de activiteÍten.
Daarnaast zijn de bewonerscommissies in de meeste oorden actief bij het
organi-seren van ontspannende en recreatieve acÈiviteiÈen.
BÍj bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden maken in de meesÈe
oorden de bewonerscommissies gebruik van hun recht op inspraak.

Ook ís nagegaan of het oord een actief beleid voert en de eigen
rnedewerkers inzet bij het organiseren van de verschillende soorten
activiteiten.
uit de beantwoording van deze vraag blijkt dat in alle oorden
ontspannings- en recreatieve actíviteiten worden georganiseerd met inzet
van eigen medewerkers. In de meeste levensbeschouwelÍjke, maar ook in
een kwart van de algemene oorden wordt tevens inzet geleverd bij het
inhoud geven aan levensbeschouwelijke en godsdienstige actj.viteiten.
rn nagenoeg alle oorden is het beleid er tevens op gericht ruimte te
bíeden voor organisatie van en deelname aan verschill-ende soorten
acÈiviteiten in huis.
Deelname aan activiteiten buitenshuis, vooral op ont.spannend en
recreatief t.errein, maar ook op sociaal curtureel en godsdienstig
terrein worden eveneens vaak gesÈimuleerd.
rn bijna alle bejaardenoorden zijn buitenstaanders welkorn bij
ontspannende en recreatieve activiteíten. Dit geldt in iets mindere mate
voor de godsdíenstíge en sociaal culturele activíteiÈen.
Slechts in 5 oorden (3 algemene en 2 bijzondere) wordt deelname e¡./of
organisatie van levensbeschouwelijke act.ivíÈeiÈen niet gestimuleerd
vanuit het bejaardenoord.
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EOOFDSTTIK 4 CONCLUSIE EN DISCUSSIE.

4.1. Aandachtspunten vooraf.

De respons op de enquete onder de bejaardenoorden mag hoog genoemd
worden.
Gezien ook de hoeveelheid materiaal dat werd meegestuurd zou kunnen
worden geconcludeerd dat bejaardenoorden grote bereidheid hebben getoond
t.a.v. dit onderwerp inzicht van zaken te geven. Toch kan hierbij ook inrelativerende zin een en ander worden opgemerkt. Bij vragenlijsten over
onderwerpen a1s heË onderhavige speelt het gevaar van de "sociarewenselijkheidrt bij de beantwoording. Het doel van het onderzoek wasinzícht te verkrijgen in de wij ze Íflaarop bejaardenoorden zichprofileren. Men mag ervan uitgaan dat béj"rid.rroo.d.en veel belanghechten aan de eigen beeldvorning naar buiten. zo goed nogerijk, envooral zo geIüensÈ roogelÍjk over te komen kan hebbei r""g"ãp""i¿-bij hetinvullen van de vragenlijst.
Desalniettemin hebben we de indruk gekregen dat ook de directies belanghechten aan een duidelijke profileri_ng van hun oord.

4.2. De profilering.

Het onderzoek heeft zich toegespitst op twee deeraspecten van deprofilering van bejaardenoorden, te weÈen:

âo Het opnamebeleid en de opname.
b. Het leefklinaaÈ.

ZoweL de levensbeschouwelijke- a1s de sociaal-culturele profilering zaL
op die punten ¡¿orden besproken.

a- Levensbeschouwelijke profilering.

r belangríjk opnamecriterium dan
urgenÈie, aard van de problenatiek en verbondenheid met de naaste omge-ving; op een enkel oord na, laten alle oorden rneÈ levensbeschouwelijke
signatuur ook andersdenkenden Èoe, in sommige gevallen onder het
voorbehoud dat men de signatuur van het oord respecteren moet.
0p grond hiervan kan men stellen dat eventuele levensbeschouwelijke
profilering zÍch nieÈ erg nadrukkelijk uiÈ via de opname en heË opname-
beleid.

Ad b. Het leefklimaar:
De verdelíng van de bewoners over de verschillende levensbeschouwingen
komt in groÈe lijnen overeen met de signatuur van elk oord. l"fen geeit
(door niddel van onder andere diensten en bÍjeenkomsten) duidelijk
invullÍng aan het levensbeschouwelijk karakÈer van het oord. Daarbij
wordt ook ruimte geschapen voor invulling van de díverse levensbe-
schouwÍngen, ook van die r¡elke afwÍjken van de signatuur van het oord.
Het beleid ten aanzien van acÈiviÈeiten voor/door ber¿oners wordt níet ofnauwelijks beinvloed door de signatuur van het oord; er wordt wel in
sonmige oorden gesproken over een voor de bepaalde levensbeschouwing
typische grondhouding van heÈ personeel.
ondanks de genoemde grondhouding van personeel, is er weínig verschil
Èussen de oorden met verschillende signatuur wat betreft het acÈivi-
Èeitenbeleid ten aanzien van de bewoners.
Als er sprake is van een levensbeschouwelijk leefklimaaÈ, wordt datwaarschijnlijk veroorzaakÈ door de grote concentratie mensen met een-zelfde levensovertuiging in een oord.
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b. Sociaal-culturele profilering.

ijke kenmerken geldt als een minderbelangrijk opnamecriterium dan urgenÈie, aard van dã problenatiek en
verbondenheíd net de naaste omgeving. Maatschappelijke kenmerken hraaropgeselecÈeerd zou worden' werden__nauwelÍjks genoernd (een enkel oord gafaan versraafden en t'a-socialen" liever niet op te nemen).
ook sociaal-culturele profilering uít zich niet expliciet via de opnameen het opnanebeleid.

Ad b. Het leefklinaat:
Voor een Ínstellíng specifieke maatschappelijke kenmerken van de bewo-nersbevolki-ng, worden niet geconstateerd.
De vraag naar sociaar-econonische status leverde weinig op,voornamelijk door het niet (willen) beantwoorden van de viaag. Over deínvulling die men geeft aan het maatschappelijke karakÈer vaá het oordheefÈ men weinig te vertellen. Er wordt in sonìige gevarlen gesproken
van het belang van continulteit in het leefklÍmaat of het de bewonersbetrokken houden bij wat er rrbuitentt gebeurÈ. IIet beleid ten aanzien vanactivÍteiÈen voor/door bewoners vertoont zo weinlg onderlinge verschil-1en, dat men daarin de eventuele sociaal-culturele verschillen ook nietterug vindt.
Als er sprake is van een te achterhalen sociaal-cultureel leefklimaat,
dan blijkt uit de resultaten niet duidelijk wat dat voor feitelijkegevolgen heeft voor het leven Ín de bejaardenoorden.

4.3. Overige discussiepunten

4.3.a. Inspectie versus directies.

I'Ianneer we de door de inspectie beantwoorde vragen meË d.e door de direc-Èie gegeven antr¿oorden vergelijken, brijkt er een d.iscrepantie tebestaan tussen beide bronnen als het gaãt o.rer het opnauebeleid.
De visie van "binnenuitr' (directies) verschilde in sonmige gevallen vandie van ttbuÍtenaftt (inspectle). Zo maakten directies vaker dan deinspect,ie melding van het best,aan van opnamecommissies. ook is erverwarring over wanneer wel of niet bestuur en bewonerscommissie bij hetopnamebeleid betrokken zijn.
I{anneer het gaat over selectiecriterÍa, profilering van levens-
beschouwing en sociaal-culturele achtergronden en hulpbehoevendheid,
ontbreekt dÍe discrepantie. De door de directies gegeven antwoorden
stemmen overeen meË die van de ínspectÍe op deze terreinen.

4.3.b. Iùensen gelndiceerden versus opnamebeleid oorden

Als we de uitkomsten van de vragen rond de opnamecriteria vergelijken
met de motieven van gelndiceerden zoals beschreven door Steverink(1987), zien wij een st,erke overeenkomst. Voor gefndi.ceerden is een oordin vertrouwde omgeving belangríjker dan een oord neÈ dezelfde
levensbeschouwing en sociaal-cultureel leefklimaaÈ. Ook bij de oorden
speelÈ verbondenheid met de omgeving van het oord een groÈere rol dan
levensbeschouwing.
Maar waarom volgt de verdeling van de bewoners over de verschillende
levensbeschouwingen keurig de signatuur van het oord? Zoud.en zoweLgelndiceerden als directies anders handelen d,an zeggen te handelen?
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Bejaarden kiezen voor een oord dat aanspreekt, met "aardige" mensen. Kan
het zijn dat mensen met eenzelfde levensbeschouwelijke acht.ergrond zo
indirect de voorkeur krijgen?
I'rlerkt een indi-catiecommissie sturend bij de keuze van een bejaarde voor
een oord met dezelfde levensbeschouwing?
Misschien heeft dit alles te maken met het beleid van de oorden in het
verleden of met de geÏndiceerden uit het verleden (de be¡soners van nu).
Het zou kunnen daÈ er in het verleden ander, meer "zuil"gericht denken
was. Het ontstaan van bejaardenoorden meÈ een bepaalde signatuur in een
gemeente of streek kan niet los worden gezien van de toen heersende
levensbeschouwelijke verhoudingen in die gemeente of streek.
ZaI er in de nabije toekomst al sprake zijn van grooÈschalige ontkerke-
lijking onder de bejaarde bevolkíng?
In structurele zin heeft de ontzuiling reeds ingezet, in culturele zinin veel minder zichtbare mate.
Deze discrepantie verdient veel aandachÈ, omdat het provincÍaal beleid
geinteresseerd is in de levensbeschouwlijke profilering van de oorden.
I'Iaarschijnlijk kan voor een groot deel de verklaring gevonden worden ínhet feit dat ouderen in eerste instantie kiezen voor een oord fn dedirecte ongeving. Deze omgeving is bekend, vrienden en kennissen hronen
er of zljn ook reeds in hetzelfde bejaardenoord opgenonen.
UiË het onderzoek naar de herkomst van de bewoners van bejaardenoorden(I.0.D.r 1986) bleek dat het overgrote merendeel van de bãwoners uit
dezelfde gemeenÈe afkornstig was als r¡aar het oord was gevestigd.
De vraag is we1 of in gemeenten waar in het nabije verleden veelttimport" naar toe is gekomen en heÈ oorspronkelijke karakter van de
gemeente zich sterk heefÈ gewij zigd., het aanbod aan soorÈ
bejaardenoorden nog steeds overeenstemt met de vraag.

Belangrijke beErokkenen bij de opname zíjn, naast, directie en bestuur,
de arÈs/nedisch adviseur en heÈ hoofd verzorging/verpleging. volgens
verwachting zou er daarom bij de selectie van nieuwe be¡troners een zvaat-
tepunt liggen op eritería als urgentie en aard van de problematiek.
Dit blijkt ook het geval. Zowel licharnelijk als sociaal hulpbehoevenden worden
opgenomen. Veel directies klagen evenwel over het overheidsbeleid dat
het aantaL zwaar hulpbehoevenden doet È.oenemen. Dit is echter niet
alleen gevolg van het overheidsbeleid: ook gelndiceerden zeiden
opname zo Lang nogelljk uiË te stellen (SÈeverÍ.nk, 1997).

4.3.c. Eet oord en zijn bewoners.

Uit de vragen over de in huis georganiseerde actÍviteiten zou men kunnen
concluderen dat de directies belang hechten aan een actief en sËÍmule-
rend klinaaÈ. Maar men zou ook kunnen stellen dat hierbij bij uitsÈek
sprake is van door niddel van de antwoorden gehoor geven aan de algemeen
geldende wenselíjkheid op diÈ terrein. De praktijk zou ninder rooskleu-rig kunnen zijn. Toch zijn wij geneigd op grond van de door de oorden
meegesÈuurde documentatie te ze11en dat men werkelijk l¡aarde hecht aan
een acÈief leefklimaat.
De dj-recties zelf geven aan, vaak moeite te hebben meÈ heÈ activeren van
de bewoners, mede door de (personeels)bezuinigingen. De ÍnspectÍe ver-
neldde dat er soms sprake is van een duidelijk beleid van hät personeel
ten voordele van de zelfredzaamheid van de bewoners. Een nood of een
deugd ?

In de ogen van de directies schieten bewonersconmissi.es vaak te kort.
Deze worden genoend als slechts gericht op het 'rhuis-tuin-en-keuken ge-
beurent' in plaats van op acÈieve belangenbehartiging. Dit laatste hoeftniet zo pessimisÈisch te zijn als het klinkt. Het doel- van een oord. is
uiÈeindelijk wonen. De rroonsfeer is belangrijk. ook het schijnbaar
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4.4. Tenslotte.

Uit het voorgaande kan men opmaken dat er
levensbeschouwelijke en sociaal-culturele
het opnanebeleid.

onbelangrijke verjaardagsgeschenkje van de bewonersconmissie beïnvloedtdie woonsfeer. (Langer en Rodín, 1976). Dus is praÈen over wat men vaakkleinerend "onbenullíge dingent' noemt, interessant voor de bewoners.

nauwelijks sprake is van
profileríng bíj de opname en

vJe kunnen tevreden zijn over de hoge respons en de verkregen hoeveelheídmateriaal' maar heraas zijn er op basis van deze gegevens weínig feiterijkeverschillen tussen leefklinaat in d.e oorden aan te geven.
De discrepantie tussen opnamebeleid en motieven van gelndiceerden voorkeuze van bejaardenoorden (steverink, rggT) enerzijds en de bij de sig_natuur van e1k oord passende levensbeschouwelijke bewonersopbãuw ander-zijds, is aanzienlijk. onderzoek onder de bejaãrde bewoners van deoorden zou hier verhelderend kunnen werken. TensloËte is het een belang-rijke discrepantie met nogerijke gevolgen voor de t,oekomst en daarommeer aandacht waard.
Bij het rnstituut voor toegepaste sociale wetenschappen in Nijnegen(r.T.s.) is nen bezig net hei ontr¡ikkelen van een meetinstrument voorheÈ leefkli'maat in verpleeghuizen en verzorgingstehuizen (van ¡reert enBeuken 1987). Bij de operationalisering van -tr"i u"gtíp leefklimaatwerden, naast vari-abelen als de sociaal sÈructurele en cult.urele kenmer-ken van bewoners en personeel en d.e zorg-organisatorÍsche en beleid-voerings-variabelen ook fysiek/bouwkundig-váriabelen in heÈ nodel be-Ërokken.
Ten behoeve van dít instrumenÈ zÍjn onder and.ere ook vragenlijstenontwikkeld voor bewoners, personeel en buitenstaanders, welke nog op hunvaliditeit en beÈrouwbaarheíd noeten worden getoetst.In een volgende f.ase zaL men hier met name het instrument ten behoevevan de Ineting van de beleving van de omstandigheden door bewoners verdertoetsen en relateren aan de uitkomsten die rnen heeft verkregen over defysiek/bouwkundige omgeving.
Het verdient aanbeveling deze ontwikkelingen te volgen, zodat in detoekomst nogelijk gebruÍk genaakt kan worãen van de ervaringen die netdÍE neetinsÈrument zijn opgedaan.
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