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Samenvatting 

Titel van de Masterproef: Op voorhand nadenken over later? Onderzoek naar toekomstige 

levensplanning van ouderen in Vlaanderen 

Promotor: Docent mr. Edwin Wouters 

Samenvatting:  

Door de vergrijzing wordt de bevolking steeds ouder. Om deze extra jaren met zoveel 

mogelijk levenskwaliteit door te brengen, moeten we er ons tijdig op voorbereiden. Dit 

onderzoek haalt verschillende belangrijke thema’s voor de oude dag aan zoals woonsituatie, 

nieuwe technologie, financiële situatie en levenseinde. De onderzoeksvraag die we hier 

trachten te beantwoorden is: ‘welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij 

ouderen over deze thema’s?’ Aan de hand van vijf focusgroepen bevraagden we achtenveertig 

ouderen tussen zevenenvijftig en achtentachtig jaar oud. Het onderzoek leert ons ten eerste dat 

ouderen liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Soms is een verhuis echter 

onvermijdelijk. Omdat verhuizen moeilijker wordt naarmate de leeftijd toeneemt, is het 

belangrijk om er op tijd over na te denken. Ouderen die de stap zetten, kiezen meestal voor 

een appartement. Ook een serviceflat blijkt populair, maar deze woonvorm is enorm duur. 

Ouderen zijn het er dan ook over eens dat er te weinig betaalbare alternatieve woonvormen 

bestaan, al geven ze toe er nauwelijks van op de hoogte te zijn. Vervolgens hechten ouderen 

belang aan nieuwe technologie teneinde te functioneren in de huidige maatschappij. Nieuwe 

technologie bevordert immers de integratie in de maatschappij en de zelfredzaamheid van 

ouderen. Daarnaast zijn alle ouderen het eens dat het pensioen onvoldoende is om de 

verworven levensstandaard te behouden. Daarom is het belangrijk om op tijd te sparen of een 

andere bron van inkomsten, zoals een eigendom, te verwerven. Tenslotte hebben de meeste 

ouderen al nagedacht over het levenseinde. Beslissingen omtrent euthanasie, crematie of 

begrafenis zijn vaak reeds gemaakt. Toch is een loutere beslissing hieromtrent niet voldoende 

om zeker te zijn dat nabestaanden er ook effectief rekening mee houden. De beslissing moet 

officieel vastgelegd worden. De stap om dit te doen blijkt vaak moeilijk en daarbovenop 

geven sommige ouderen aan over onvoldoende informatie te beschikken over de gebruikte 

procedures.  

 

Sleutelwoorden: Vergrijzing, Vroeger nadenken over later, Woonsituatie, Nieuwe 

technologie, Financiële situatie, Levenseinde.  
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Inleiding 

In navolging van het project ‘Vroeger nadenken over later’ van de Koning 

Boudewijnstichting richtte de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling [LBV], een 

sociaal-culturele vereniging van 50-plussers, in februari 2013 het project Jong en Oud Samen 

Sterk [JOSS] op. Hiermee willen ze mensen van alle leeftijden sensibiliseren rond het thema 

‘Vroeger nadenken over later’ en willen ze hen aanzetten tot nadenken over de latere 

levensplanning. We worden in onze huidige samenleving geconfronteerd met een vergrijzing 

waardoor het grootste deel van de bevolking de derde, en in toenemende mate ook de vierde 

leeftijd zal bereiken. Om deze extra jaren gelukkig, op een bevredigende wijze én met zoveel 

mogelijk levenskwaliteit door te brengen, moeten we ons hierop tijdig voorbereiden (Cobbaut 

& Goris, 2014). LBV vraagt zich in dit opzicht af wat de ervaringen en toekomstige 

verwachtingen zijn vanuit diverse leeftijdsperspectieven, maar met de nadruk op ouderen. 

LBV wil te weten komen of en op welke manier ouderen reeds bewust nadenken over de 

latere levensjaren en welke gedachten ze hieromtrent hebben. 

 

LBV klopte aan bij de Wetenschapswinkel van de Universiteit Antwerpen voor onderzoek 

omtrent dit thema. Studente sociologie, Sofie Quirynen, pikte het onderwerp op in het kader 

van haar masterproef. Als promotor vroeg zij docent Mr. Edwin Wouters. Aan de hand van 

vijf focusgroepen werden achtenveertig senioren tussen zevenenvijftig en achtentachtig jaar 

oud bevraagd omtrent hun idee over de latere levensfase.  

 

Deze masterproef start met een literatuurstudie die eerst verder ingaat op de vergrijzing en 

haar problematiek. Vervolgens legt deze paragraaf enkele theorieën omtrent ouder worden uit 

en tenslotte wordt het concept ‘vroeger nadenken over later’ verduidelijkt. In het tweede deel 

van de paper start het empirische luik dat de data en methoden van het onderzoek toelicht. 

Deel drie geeft de resultaten weer. Tenslotte bevat deel vier van deze masterproef een 

conclusie met betrekking tot het gevoerde onderzoek met een terugkoppeling naar de 

literatuurstudie.  
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1 Literatuurstudie 

1.1 Vergrijzing 
Tot aan de 18de eeuw bleef de wereldpopulatie nagenoeg stabiel. Nadien kwam er een 

verandering in de leeftijdsstructuren waarbij zowel de totale omvang van de bevolking als het 

relatieve aandeel van ouderen binnen de bevolking enorm begon toe te nemen (Victor, 2010). 

De moderne samenleving duidt de relatieve toename van ouderen aan met de term 

‘vergrijzing’. Ze is te verklaren door verschillende demografische veranderingen waardoor 

een hoog sterfte- en geboortecijfer evolueerde naar een laag sterfte- en geboortecijfer. Deze 

veranderingen speelden zich in België, net zoals in de rest van West-Europa, af vanaf de 19de 

eeuw (Victor, 2010).  

 

Een eerste demografische verandering hield een daling van het sterftecijfer in waardoor de 

levensverwachting bij de geboorte enorm toenam en in de voorbije anderhalve eeuw zelfs 

bijna verdubbelde (zie grafiek 1). In 2011 bedroeg de levensverwachting in België voor 

vrouwen 82,9 jaar en voor mannen 77,8 jaar. Dit is zowel voor beiden ongeveer 10 jaar meer 

dan vijftig jaar eerder (FOD Economie, 2013).  
 

Grafiek 1: Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, 1880-2011, België. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FOD Economie - sterftetabel en levensverwachting 

 

De verandering naar een steeds ouder wordende bevolking is een gevolg van de economische 

en sociale vooruitgang tijdens de overgang van een agrarische naar een industriële 

samenleving (De Pater, 2009). De belangrijkste ontwikkelingen van de industriële 
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samenleving die deze ouder wordende bevolking verklaren, zijn het toenemende materieel 

welzijn en de sterke medische vooruitgang (Victor, 2010).  

 

Doordat het geboortecijfer in deze periode nog steeds heel hoog was, groeide de bevolking in 

de periode kort na deze demografische verandering aanzienlijk. Vanaf de tweede helft van de 

19de eeuw daalde echter het totale vruchtbaarheidscijfer per vrouw [TVC] waardoor ook het 

geboortecijfer daalde en het relatieve aandeel van ouderen sterk toenam. Dit is een tweede 

demografische verandering die de vergrijzing van de samenleving verklaart. Ze krijgt ook wel 

de term ‘ontgroening’. Een eenduidige verklaring voor deze ontgroening bestaat niet. 

Sommige onderzoekers menen dat het nut van een groot aantal kinderen daalde door het 

verminderen van familiale productiesectoren (Lesthaeghe, Meeusen, & Vandewalle, 1998). 

Ook voor latere zorgen voor de ouders waren kinderen minder noodzakelijk door pensioenen 

en sociale voorzieningen (Victor, 2010). Een andere verklaring is de hoge kost van het 

grootbrengen van kinderen in de, op opleiding gebaseerde, kenniseconomie. De focus lag dan 

eerder op de levenskwaliteit van de kinderen dan op het aantal kinderen (Victor, 2010). 

Andere onderzoekers verklaren het fenomeen eerder door de veranderde maatschappelijke 

positie van de vrouw die steeds meer deelnam aan de arbeidsmarkt. De vrouw kon het aantal 

kinderen nu op een meer bewuste manier bepalen dankzij de beschikbaarheid van de 

anticonceptiepil. Hierbij konden ze rekening houden met individuele wensen 

(Schoenmaeckers, 2011). Waarschijnlijk moeten we de verklaring van het dalende TVC 

echter multifactorieel zien en zijn het verschillende factoren die hier gezamenlijk toe leidden 

(Victor, 2010).  
 

Net na de Tweede Wereldoorlog leefde dit TVC echter tijdelijk weer op. Men spreekt over 

een geboortegolf of babyboom die duurde van 1945 tot ongeveer het midden van de jaren ’60. 

Het tot op dat moment licht dalende TVC steeg in deze periode in de Westerse landen terug 

van iets meer dan 2,5 tot bijna 4,0 kinderen per vrouw. De generatie van personen die geboren 

werden in deze naoorlogse geboortegolf wordt ook wel de babyboomgeneratie genoemd. 

Deze generatie bereikt nu de leeftijd van ongeveer 55 tot 75 jaar waardoor ze stilaan verandert 

in een zogenaamde ‘opaboom’ (Evrard, 2013). Vanaf de jaren ’60 begon het TVC opnieuw 

sterk te dalen in de Westerse landen. In 1965 haalden we nog een totaal vruchtbaarheidscijfer 

van 2,6 en in 1974 daalde dit cijfer voor het eerst zelfs onder de 2,0 (Cantillon, Van den 

Bosch, & Lefebure, 2007). In België schommelt het TVC al sinds 1983 tussen 1,50 en 1,65 
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(Lesthaeghe et al., 1998). Dit is onder het vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw in 

de ontwikkelde landen.  

 

Het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014 bevestigt de vergrijzing in Vlaanderen met 

cijfers. In 2005 was 18% van de Vlaamse bevolking 65 jaar of ouder, in 2020 zal dit aandeel 

van 65-plussers gestegen zijn tot 21% (zie grafiek 2). Het aandeel van de 80-plussers was in 

2005 4% van de Vlaamse bevolking. Dit aandeel zal tegen 2020 stijgen naar 6% (Vandeurzen, 

2010). De toename van het aantal 80-plussers in de samenleving wordt de ‘veroudering 

binnen de veroudering’ of de ‘verzilvering’ genoemd. 

 

Grafiek 2: Prognose van het aandeel 65-plussers per gewest in België en voor de Europese 

Unie, 2005-2060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014 (Vandeurzen, 2010) 

 

Bovenstaande grafiek toont aan dat naast België de vergrijzing in de komende vijftig jaar ook 

voor vele andere Europese landen een uitdaging wordt. Volgens projecties van Eurostat neemt 

ze zelfs ongeziene proporties aan in niet minder dan 31 Europese landen (Lanzieri, 2011). Het 

is belangrijk om op te merken dat het vergrijzingsproces per land een verschillend verloop 

kan kennen qua tijd en snelheid. Hoe hoger de snelheid, hoe minder tijd er is voor socio-

economische aanpassingen aan de demografische veranderingen (Lanzieri, 2011).  
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1.2 Vergrijzing, problematiek of kans?  
Rond het jaar 2010 gingen de eerste ‘babyboomers’ op pensioen, dit wordt beschouwd als de 

start van de zogenaamde vergrijzingsproblematiek. Het moeilijkste punt wordt echter de 

periode vanaf ongeveer 2030, wanneer de gehele babyboomgeneratie de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt.  

 

Een steeds ouder wordende bevolking is onmiskenbaar een overwinning. We worden steeds 

ouder en velen van ons bereiken in goede gezondheid deze hoge leeftijd (Cantillon et al., 

2007). Toch spreken onderzoekers over de ‘vergrijzingsproblematiek’. Het is namelijk één 

van de grootste uitdagingen waarmee de samenleving te kampen heeft in de komende vijftig 

jaar (Lanzieri, 2011). Beleidsvoerders en internationale instellingen verwachten grote 

problemen als gevolg van de vergrijzing (Van Gorp, 2013). Een ouder wordende bevolking 

zou de verbetering van de levensstandaard afremmen. De periode van pensioen, de post-

actieve periode, wordt alsmaar langer. De vergrijzing zet hierdoor druk op zowel 

economische als sociale behoeften (Lanzieri, 2011; WHO, 2002). Lanzieri (2011) schetst 

rampenscenario’s zoals een onbetaalbare gezondheidszorg, een exponentiële toename van uit 

te betalen pensioenen, een verstarring van de arbeidsmarkt en een ontoereikende capaciteit 

van de mantelzorg.  

 

Maar de vergrijzing is naast een problematiek ook een kans. We krijgen namelijk een heel 

aantal jaren extra die door een groot deel van de bevolking in relatief goede gezondheid kan 

worden beleefd (Koning Boudewijnstichting, 2012a). Om deze kans optimaal te benutten, 

moeten overheid, werkgevers, vakbonden en burgers samenwerken (De Coninck, 2012). 

Zoals de World Health Organization het formuleert: ‘In all countries, and in developing 

countries in particular, measures to help older people remain healthy and active are a 

necessity, not a luxury’ (WHO, 2002). Op beleidsniveau moet er dus aandacht zijn voor de 

steeds ouder wordende bevolking. Ouderen hebben namelijk andere zorgbehoeften dan 

jongeren en hierop moet het beleid ook het gezondheidszorgstelsel aanpassen. Daarbovenop, 

en daarover gaat dit onderzoek voornamelijk, is het belangrijk dat we reeds nadenken over de 

extra aangereikte tijd. Op deze manier komen we niet voor onaangename verrassingen te 

staan eens het zover is en kunnen we onze levenskwaliteit op latere leeftijd zo hoog mogelijk 

houden.  
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Voor deze gedachten van beleid voeren en zelf nadenken over later is pas recent aandacht 

gekomen, maar de aandacht voor ouderen in het algemeen groeide al sterk sinds het midden 

van de 20ste eeuw. De studie van de ouderen en het verouderen wordt de gerontologie 

genoemd (Bruce & Yearley, 2006). Gerontologen ontwikkelden verschillende theorieën 

omtrent ouderen. In wat volgt, vindt u een beknopt overzicht van de gerontologie waarna we 

overgaan tot de paragraaf ‘Vroeger nadenken over later’.  

1.3 Gerontologie 
De hierboven besproken demografische veranderingen waardoor de bevolking steeds ouder 

wordt en de hiermee samenhangende problematiek, zorgde er voor dat er steeds meer en meer 

aandacht kwam voor de groep ouderen. De gerontologie is ontstaan in 1945 (Estes, Biggs, & 

Phillipson, 2003). Ze is opmerkelijk veranderd rond de jaren ’70 van vorige eeuw. Waar 

gerontologie oorspronkelijk een beleidsgerichte studie was, kreeg ze op het einde van de 20ste 

eeuw steeds meer aandacht voor de sociale constructie van ideeën over ouderen (Bruce & 

Yearley, 2006). De gerontologie evolueerde naar een interdisciplinaire wetenschap die zowel 

de biologie, de geneeskunde als de gedrags- en sociale wetenschappen omvat. Al deze 

disciplines zijn het erover eens dat het verouderen een onderdeel is van de levenscyclus en dat 

er aandacht aan besteed moet worden. Er heerst echter veel onenigheid over de definitie van 

ouderen, de waarneming van wat normale veroudering inhoudt en de private- en publieke 

verantwoordelijkheid voor het optimale, succesvolle of productieve verouderen (Estes et al., 

2003). Deze onenigheid laat zich zien in de verschillende theorieën die de gerontologie 

ontwikkelde. De biogerontologie ziet het ouder worden vooral als een medisch probleem, ze 

bestudeert het lichamelijk ouder worden.  De sociogerontologie bestudeert de ouderen vooral 

bestudeert in interactie met de samenleving (Estes et al., 2003). De laatste vijftig jaar kan 

gezien worden als een periode van concurrentie tussen de verschillende paradigma’s waarbij 

de aandacht voor sociale perspectieven, en dus de sociogerontologie, sterk aangroeide (Estes 

et al., 2003).  

 

De eerste generatie van sociogeronologische theorieën ontwikkelde tussen 1949 en 1969 

(Bengston, Burgess, & Parrot, 1997). Twee belangrijke aan elkaar tegengestelde sociale 

theorieën van de vergrijzing uit deze eerste generatie zijn de Activity Theory en de 

Disengagement Theory.  
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1.3.1 Activity	  Theory	  

Vanaf de jaren ’50 was de sociogerontologie vooral georganiseerd rond de zogenaamde 

Activity Theory (Boudiny & Mortelmans, 2011). Deze theorie stelt dat betrokkenheid in 

sociale rollen en activiteiten zorgt voor psychologisch en sociaal welzijn en dus ook voor een 

hogere levenstevredenheid (Estes et al., 2003).  Ouderen moeten hun maatschappelijke rollen 

en relaties bijgevolg in stand houden en inactiviteit vermijden. Wanneer ze door 

omstandigheden bepaalde rollen in de samenleving zouden verliezen (bijvoorbeeld bij 

pensionering), moeten zij deze compenseren door andere rollen en activiteiten (door 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te verrichten) (Marcoen, Grommen, & Van Ranst, 2006). Er 

bestaat met andere woorden een positieve relatie tussen een actieve levensstijl en een hoge 

leeftijd en persoonlijke tevredenheid met het leven (Boudiny & Mortelmans, 2011). 

1.3.2 Disengagement	  Theory	  

Na de Activity Theory kwam er een tegenovergestelde visie op het ouder worden met de 

zogenaamde Disengagement Theory. De sociale wetenschappers Cumming en Henry 

beschreven in 1961 voor het eerst de Disengagement Theory in hun boek ‘Growing Old: The 

Process of Disengagement’ (Cumming & Henry, 1961). Deze theorie ziet vergrijzing als een 

proces van onthechting. Het ouder wordende individu en de samenleving groeien steeds 

verder uit elkaar door onder meer de stopzetting van de arbeidsparticipatie (Bengston et al., 

1997; Estes et al., 2003). Men zal steeds minder activiteiten ondernemen omdat de mentale en 

fysieke capaciteiten afnemen. Op deze manier kunnen ouderen afstand nemen van de 

veeleisende maatschappelijke rollen wat leidt tot meer welzijn en geluk en wat er voor zorgt 

dat ze zich kunnen voorbereiden op hun naderende levenseinde. De maatschappij moedigt 

deze terugtrekking van de ouderen aan om zo het optimaal functioneren van de maatschappij 

te garanderen (Lynott & Lynott, 1996; Marcoen et al., 2006). Het proces van onthechting is 

dus functioneel en komt zowel de ouderen als de samenleving ten goede (Estes et al., 2003). 

 

Deze theorie benadrukt vooral de limieten van ouderen. De levensloop werd opgedeeld in drie 

delen: leren, werken en rusten. Waarbij deze laatste levensfase zich kenmerkt door 

afhankelijkheid en verlies (Townsend, Godfrey, & Denby, 2006). Vanaf de jaren ’90 kwam 

door de eerder beschreven demografische veranderingen meer en meer het besef dat de laatste 

fase van het leven niet automatisch met rust geassocieerd moet worden. Dit was ook niet 

langer mogelijk in het veranderende demografische landschap. Op dit moment ontstond het 

concept Active Ageing, gebaseerd op de Activity Theory (Boudiny & Mortelmans, 2011).  
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1.3.3 Active	  Ageing	  

Eind jaren ’90 nam de WHO de term Active Ageing over. Ze gaven er een brede betekenis 

aan van voortgaande participatie op oudere leeftijd in sociale, economische, culturele, 

spirituele en burgerlijke zaken. Het gaat dus niet louter om het participeren aan de 

arbeidsmarkt (WHO, 2002). In het beleidskader rond Active Ageing van de WHO wordt het 

begrip als volgt gedefinieerd: ‘The process of optimizing opportunities for health, 

participation and security in order to enhance quality of life as people age’ (WHO, 2002). 

 

Volgens de WHO kunnen we de vergrijzing enkel te baas wanneer het beleid aandacht 

schenkt aan Active Ageing. Dit is niet enkel positief voor de ouderen zelf, maar ook voor de 

samenleving in zijn geheel. Actief ouder worden is dus een antwoord op de 

vergrijzingsproblematiek. We moeten er echter wel rekening mee houden dat niet alle ouderen 

hieromtrent dezelfde mogelijkheden hebben. Elke oudere moet aangezet worden en de kans 

krijgen om ‘goed’ ouder te worden (Vlaamse Ouderenraad, 2012). 

 

Nu is het begrip Active Ageing algemeen bekend, maar er is nog steeds geen duidelijke 

overeenkomst over wat de term juist betekent (Ranzijn, 2010). Veel onderzoekers focussen 

vooral op het economische kader van actief zijn. Dit wil zeggen dat activiteit vooral wordt 

gemeten aan de hand van de arbeidsmarktparticipatie wat de complexiteit van de vergrijzing 

onterecht tot één enkele component reduceert (Giorgi, 2006). Dit aspect van Active Ageing, 

tezamen met activiteiten van niet-betaald werk zoals vrijwilligerswerk omschrijven Boudiny 

and Mortelmans (2011) als productief ouder worden. Een groot gemis van deze invulling van 

Active Ageing is dat ze volledig afziet van vrijetijdsbesteding hoewel ook dit gunstige 

effecten kan hebben voor de levenstevredenheid op latere leeftijd (Biggs, 2012). Kortom, 

onderzoekers bekijken Active Ageing veel te vaak enkel in het kader van gunstige effecten op 

de economische maatschappij en te weinig in het kader van gunstige effecten op de ouderen 

zelf. Hoewel sommige onderzoeken wel focussen op andere aspecten dan louter 

arbeidsmarktparticipatie, worden de meest kwetsbare ouderen vaak uit het oog verloren.  

Naast sport en andere traditionele activiteiten, hebben ook activiteiten die thuis of in 

familiekring plaatsvinden voor sommige ouderen positieve effecten (Gauthier & Smeeding, 

2000).   

 

Beleid op Europees niveau vertaalt Active Ageing door middel van drie doelstellingen. Een 

eerste doelstelling is het terugdringen van vroeg met pensioen gaan. Werknemers moeten 
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gestimuleerd worden om langer te blijven werken. Ten tweede wil men de sociale uitsluiting 

bij ouderen terugdringen door actieve deelname aan de samenleving te stimuleren. Een laatste 

doelstelling is het verbeteren van de gezondheid van oudere mensen (Vlaamse Ouderenraad, 

2012). Het beleid besteedt veel aandacht aan deze doelstellingen. Maar dit onderzoek focust 

op hoe de ouderen zelf naar Active Ageing kijken, hoe ouderen er zelf voor zorgen dat hun 

levenstevredenheid zo hoog mogelijk blijft op latere leeftijd. Het is zeer nuttig om reeds 

vooruit te kijken naar de latere levensfase. Zo anticipeert men op een periode die voldoening 

en een goede gezondheid brengt (Koning Boudewijnstichting, 2012a). 

1.4 Wie zijn ‘de ouderen’?  
Gebaseerd op de terminologie gehanteerd door De Vlaamse Ouderenraad, hanteert ook dit 

onderzoek de term ‘ouderen’. Deze term is de Nederlandse vertaling voor het Latijnse woord 

‘senioren’. ‘Senioren’ is afkomstig van het werkwoord senere wat ouder worden betekent 

(Riddle, 1870). Maar over wie spreken we nu precies wanneer we deze term gebruiken? Dé 

oudere bestaat niet, deze groep kenmerkt zich namelijk door een enorme diversiteit in onder 

meer gezondheid, participatie en onafhankelijkheidsniveau. Het is dan ook moeilijk om een 

exacte leeftijdsgrens te bepalen voor de leeftijd vanaf wanneer men ‘oud’ is. Toch moeten we 

om praktische redenen in dit onderzoek een leeftijdsgrens hanteren. In navolging van het 

Vlaams Ouderenbeleidsplan (Vandeurzen, 2010) en het rapport ‘Active Ageing: A Policy 

Framework’ van de World Health Organization (WHO, 2002) is deze leeftijdsgrens ook in dit 

onderzoek op 60 jaar vastgelegd. Dit leeftijdscriterium mag de lezer echter niet te absoluut 

beschouwen en vraagt een soepele hantering. 
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1.5 Vroeger nadenken over later  
Ouder worden biedt tal van kansen om bewust te genieten van het leven. Maar met de als 

maar ouder wordende bevolking neemt ook de periode met een verhoogd risico op 

verminderde levenskwaliteit toe (Dumoulin, Reynaert, Heylen, & Nisen, 2014). Onderzoek 

wijst uit dat hoe beter we ons voorbereiden op de latere levensfase, hoe meer kans er bestaat 

dat we die op gelukkige, bevredigende wijze beleven met voldoende levenskwaliteit (Cobbaut 

& Goris, 2014). Het is daarom belangrijk om reeds aan de toekomst te denken en deze laatste 

periode een plaats te geven in het levenstraject. Deze voorbereiding op de latere levensfase is 

echter pas recent onder de aandacht gekomen omdat het nu meer dan ooit nuttig is om vooruit 

te kijken. Eind 2012 startte de Koning Boudewijnstichting met de campagne ‘Vroeger 

nadenken over later’ (Van Gorp, 2013). Hiermee wil ze de voorbereiding op de latere 

levensjaren aanmoedigen en dialoog omtrent dit thema stimuleren.  

 

De Koning Boudewijnstichting gaat uit van vier pijlers als het gaat om nadenken over later 

(Koning Boudewijnstichting, 2012a). Ten eerste is autonomie zeer belangrijk. Hoewel er met 

het ouder worden kwetsbaarheden optreden waardoor we afhankelijk worden van anderen, 

willen ouderen hun leven toch nog zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen. Eventuele hulp 

dient hier dan ook rekening mee te houden. Een tweede pijler is de aandacht voor 

empowerment. Ouderen moeten namelijk de mogelijkheid krijgen om zelf keuzes te maken. 

Er dient bijgevolg voldoende informatie beschikbaar te zijn. Een derde pijler is durven 

communiceren. Om te voorkomen dat we onvoorbereid de laatste levensjaren tegemoet gaan, 

is communicatie en dialoog met de omgeving hierover zeer belangrijk. Een laatste pijler is 

respect voor diversiteit. Elke oudere heeft eigen specifieke wensen en verwachtingen voor de 

latere levensfase. Het is belangrijk om deze heterogeniteit niet uit het oog te verliezen 

(Koning Boudewijnstichting, 2012a).  

 

In het kader van hun campagne ‘Vroeger nadenken over later’ liet de Koning 

Boudewijnstichting al verschillende onderzoeken uitvoeren. In het rapport ‘Vroeger nadenken 

over later: Positionering en verwachtingen van de algemene Belgische bevolking over de 

planning van de latere levensjaren’ bevraagde de organisatie de ouderen over de manier 

waarop ze deze levensfase overwegen en ze zich erop voorbereiden. Uit dit onderzoek blijkt 

dat de meeste mensen het moeilijk vinden om te praten over het eigen verouderingsproces. 

Twee Belgen op drie tussen 40 en 75 jaar praat namelijk niet over hun oude dag (Koning 

Boudewijnstichting, 2012b). Nochtans vinden negen Belgen op tien het belangrijk om de 
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laatste jaren van het leven goed voor te bereiden (Cobbaut & Goris, 2014). Een gebrek aan 

dialoog verhindert de tijdige voorbereiding van maatregelen die voor een geleidelijke 

overgang naar de latere levensfase kunnen zorgen. Dit wél tijdig bespreken maakt deze 

periode van het leven minder dramatisch en rustiger (Cobbaut & Goris, 2014). Andere 

onderzoeken omtrent ‘Vroeger nadenken over later’, gesteund door de Koning 

Boudewijnstichting, peilen naar ervaringen en verwachtingen bij verschillende kwetsbare 

groepen. Zo voerden zij dit onderzoek bij personen met een handicap, personen met dementie, 

mensen in armoede en allochtonen.  

 

Dit onderzoek bekijkt ‘Vroeger nadenken over later’ vanuit een andere invalshoek. Het 

onderzoekt hoe doorsnee ouderen nadenken over de latere levensjaren. In samenspraak met 

LBV en gebaseerd op de thema’s die de Koning Boudewijnstichting gebruikte in eerder 

onderzoek,  focust deze masterproef zich op volgende onderzoeksdomeinen: woonsituatie, 

nieuwe technologie, financiële situatie en levenseinde.  

 

Het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting ‘Vroeger nadenken over later: 

Positionering en verwachtingen van de algemene Belgische bevolking over de planning van 

de latere levensjaren’ legt de focus ook op de algemene Belgische bevolking, maar dit slechts 

voor personen tot en met 75jaar (Koning Boudewijnstichting, 2012b). Bovendien voerde de 

Stichting dit onderzoek uit door middel van enquêtes waardoor een concreet en diepgaand 

beeld van hoe ouderen nadenken over de latere levensjaren uitblijft. Het gaat niet dieper in op 

de verschillende thema’s waarover men reeds kan nadenken. Het onderzoek blijft veeleer aan 

de oppervlakte door een algemeen beeld te schetsen over het al dan niet nadenken over de 

latere levensfase.  

 

De volgende paragrafen verduidelijken de vier thema’s waarop dit onderzoek focust om 

nadien over te gaan tot het empirische gedeelte van de masterproef. 
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1.5.1 Woonsituatie	  

Binnen de vergrijzing doen zich heel wat problemen voor op het gebied van de huisvesting 

van ouderen. Het is bijgevolg een zeer belangrijk thema voor de toekomst. Op de 

woningmarkt zijn ouderen alles behalve mobiel, wat wil zeggen dat zij niet of zeer zelden 

verhuizen. Oorzaken hiervoor zijn de vele herinneringen en de gehechtheid aan hun woning. 

Zij zien het huis bovendien als een vertrouwde en veilige omgeving. Tenslotte moesten ze 

vaak hard werken om een eigen huis te kunnen verwerven waardoor ze niet geneigd zijn het te 

verlaten (Vlaamse Ouderenraad, 2013).  

 

De gemiddelde Belg bouwt dus één keer en wil liefst de rest van zijn of haar leven zelfstandig 

in die woning blijven wonen, maar dit is niet altijd evident. Hij houdt zelden rekening met 

wijzigingen in gezinssituatie of in fysieke mogelijkheden. Doorheen het leven stellen zich 

immers verschillende eisen aan een woning: kinderen komen en gaan, men wordt ouder, is 

minder goed te been,… Op al deze veranderingen kan men best anticiperen om te vermijden 

dat de woning op een gegeven moment niet meer geschikt is of plots dure verbouwingen 

dienen te gebeuren (Van den Abeele, Slenders, Metten, Broeders, & Andries, 2009). Soms 

bieden eenvoudige hulpmiddelen een oplossing, maar soms zijn meer ingrijpende 

aanpassingen noodzakelijk of is verhuizen onvermijdelijk (Vlaamse Overheid, 2011).  

 

Om langer in het eigen huis te blijven wonen, kan men opteren voor thuiszorg en voor kleine 

aanpassingen waaronder domotica of een traplift. Sinds kort is ook ‘levenslang wonen’ of 

‘meegroeiwonen’ enorm onder de aandacht gekomen. Volgens Wouter Meersman, 

zaakvoerder van de intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling in Antwerpen 

‘Igean’, betekent ‘Levenslang en aanpasbaar wonen of 'meegroeiwonen' ‘dat je je huis zo 

bouwt of verbouwt dat je het gemakkelijk en met zo weinig mogelijk kosten aan de veranderde 

levensomstandigheden kan aanpassen’ (s.n., 2013). Op die manier kan een verplichte verhuis 

bij ouderdom of invaliditeit voorkomen worden. Een meegroeiwoning kan gemakkelijk en 

zonder hoge kosten worden aangepast (Vlaamse Overheid, 2011). Volgens De Donder, Verté, 

and De Witte (2007) wil de meerderheid van de Vlaamse ouderen zijn woning echter laten 

zoals ze is en wil één vierde de woning aanpassen bij het hebben van voldoende financiële 

middelen. 

 

Doordat ouderen zelden verhuizen en vaak niet bereid zijn hun huis aan te passen, zijn de 

cijfers van personen die in een onaangepaste woning wonen zeer hoog. Uit het onderzoek van 
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De Donder et al. (2007) blijkt dat de woning van een grote meerderheid van de ouderen in 

Vlaanderen matig tot ernstig onaangepast is. De grootste obstakels zijn trappen, afstand tot 

voorzieningen en diensten of een te grote woning. De meeste ouderen vinden het 

vanzelfsprekend dat ze in hun huis blijven wonen tot ze gedwongen worden om aanpassingen 

te doen of te verhuizen (Martens, Meireman, & Raymaekers, 2009). Een situatie of probleem 

moet zich opdringen alvorens ze overgaan tot planning en actie met betrekking tot een 

aanpassing of verhuis. Dit kan er echter voor zorgen dat men ergens terecht komt waar men 

niet gelukkig is, bijvoorbeeld in een Woonzorgcentrum [WZC]. De Koning 

Boudewijnstichting wil ouderen er daarom toe aanzetten om reeds op voorhand na te denken 

over aangepaste woonvormen. Tijdig verhuizen levert ouderen immers veel voordelen op. Het 

kan hen onder meer de kans bieden om langer zelfstandig te wonen. Ook bepaalt de woning in 

grote mate de ervaring van het ouder worden (Vlaamse Ouderenraad, 2013).  

 

Tussen wonen in de eigen woning en verhuizen naar een woonzorgcentrum, zijn er echter nog 

tal van andere mogelijke woonvormen die aan de noden van ouderen voldoen. Men kan 

verhuizen naar een gelijkvloerse woning of appartement waardoor gevaarlijke trappen op en 

aflopen tot het verleden behoort en waarin men nog wel volledig zelfstandig kan wonen. 

Daarnaast zijn er ook tal van alternatieve woonvormen waarbij men kan genieten van hulp of 

verzorging. De mate waarin deze voorhanden is, hangt af van de woonvorm. Een eerste 

voorbeeld hiervan is groepswonen, waarbij een aantal mensen besluiten om samen in één huis 

te wonen. Bij deze manier van wonen krijg je geen hulp of verzorging van externe personen. 

Wanneer men daar toch nood aan heeft, kan men bijvoorbeeld opteren voor een 

clusterwoning, waarbij 24/24 toezicht voorzien is, of een assistentiewoning of serviceflat, 

waarbij optioneel beroep kan worden gedaan op zorgverlening (Vlaamse Overheid, 2011). 

 

Wanneer de beslissing om te verhuizen valt, doen de jongste ouderen uit de hoogste 

inkomenscategorieën dit meestal omwille van een aantrekkelijke woonomgeving, een 

toegankelijke buurt, de aanwezigheid van vrijetijdsvoorzieningen en de aanwezigheid van 

praktische voorzieningen. De oudste ouderen daarentegen verhuizen vaker omwille van 

gezondheids- en huisvestingsproblemen. Deze laatste groep is over het algemeen minder 

kapitaalkrachtig dan de eerste en heeft daardoor minder keuze in de zoektocht naar een 

nieuwe woning. Hun nood aan betaalbare en aangepaste woningen is echter groter (De witte 

et al., 2012), maar woonvormen voor ouderen zijn enorm duur. De prijs van een 
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woonzorgcentrum bijvoorbeeld bedraagt gemiddeld 1286 euro per maand, terwijl een 

gemiddeld pensioen slechts 1119 euro bedraagt (Welzijn en Samenleving, 2012).    

 

Er is echter ook een keerzijde aan de medaille. Verhuizen blijkt naast de talrijke positieve 

effecten immers ook enkele negatieve effecten te hebben. Zo zorgt verhuizen voor een kleiner 

sociaal netwerk en grotere sociale isolatie. Ook de participatie in organisaties en verenigingen 

en het verrichten van vrijwilligerswerk remt af door een verhuis (Verté, Dury, De Donder, 

Buffel, & De Witte, 2011).  

 

1.5.2 Nieuwe	  Technologie	  

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is belangrijk in onze samenleving, maar 

niet iedereen maakt hier in dezelfde mate gebruik van. Onderzoekers spreken over een 

digitale kloof die bestaat tussen mensen die ICT bezitten en gebruiken versus mensen die dit 

niet doen (Moreas, 2007). In deze laatste groep zijn de ouderen sterk vertegenwoordigd. 

Hoewel de afgelopen jaren steeds meer ouderen online zijn, hebben ze moeite om de ICT-

ontwikkelingen bij te benen en vertonen bijgevolg een grote achterstand (De Haan, Klumper, 

& Steyaert, 2004). Volgens Eurostat gebruikte in 2009 slechts 28% van de 65-plussers het 

internet tegenover 95% procent van de 16- tot 24-jarigen of 77% van de 25- tot 64-jarigen. In 

2013 bedroegen deze percentages respectievelijk 48%, 97% en 85% (Zie tabel 1).  

 

Tabel 1: Aantal internetgebruikers de laatste 12 maanden per leeftijdscategorie in procent, 

2009 - 2013 

 2009 2013 

16 – 24 jaar 95% 97% 

25 – 64 jaar 77% 85% 

> 65 28% 48% 

Bron: Eurostat 2014 

 

Uit de tabel kunnen we afleiden dat er nog steeds heel wat ouderen zijn die nog nooit gebruik 

maakten van het internet. Volgens een studie omtrent mediabezit bij ouderen uitgevoerd door 

Mediawijs, zijn de voornaamste redenen hiertoe het ontbreken van interesse, ontbrekende 

vaardigheden, de kostprijs, en privacy- en veiligheidsoverwegingen (Boudry, s.d.). ICT is 

daarbovenop meestal slechts in beperkte mate afgestemd op de wensen van ouderen. Ze 
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klagen over een gebrek aan training en over de gebruiksonvriendelijkheid (De Haan et al., 

2004). Ouderen die de nieuwe technologie niet bezitten daarentegen, ervaren dit niet als een 

gemis. Ze staan er vaak afwerend tegenover.  

 

Naast het internet is ook de mobiele telefoon een populair voorbeeld van nieuwe technologie.  

Deze wordt door meer ouderen gebruikt dan het internet. Zo toont het onderzoek van 

Mediawijs aan dat 80% van de 65-plussers een gsm-toestel bezit. Bij 13% gaat het om een 

smartphone (Boudry, s.d.). 

 

We merken een stijgende belangstelling voor de nieuwe technologie bij ouderen. Dit is een 

positieve evolutie daar ouderen baat hebben bij de verschillende toepassingen die deze biedt. 

Nieuwe technologie zoals internet en mobiele telefonie kan namelijk de zelfredzaamheid 

bevorderen door bijvoorbeeld informatie te verzamelen of door contacten op te bouwen 

(Vlaamse Overheid, 2011). Steeds meer overheidsdiensten, instellingen en bedrijven verlenen 

hun diensten via ICT. Oude vormen van dienstverlening zijn zelfs vervangen door of 

ondersteund met ICT (De Haan et al., 2004).  

 

De reden waarom sommige ouderen wel en anderen geen gebruik maken van nieuwe 

technologie verklaren Van Dijk, De Haan, and Rijken (2000) door middel van de 

hulpbronnentheorie. Er zijn drie soorten hulpbronnen. Ten eerste bestaan er cognitieve 

hulpbronnen. Dit zijn de vaardigheden om met informatie om te gaan. Vervolgens spreken we 

over sociale hulpbronnen. Hieronder verstaan we de toegang die men heeft tot hulp van 

anderen. Tenslotte zijn er nog de materiële hulpbronnen. Deze omvatten het financiële budget 

van huishoudens. Hoe meer hulpbronnen je ter beschikking hebt, hoe sneller je gebruik maakt 

van nieuwe technologie (Van Dijk et al., 2000). Ouderen met een hoog inkomen, hoge 

informatievaardigheden en een groot sociaal netwerk zullen dus eerder gebruik maken van 

nieuwe technologie dan ouderen met een laag inkomen, weinig vaardigheden en weinig 

sociale contacten.  

 

Het gebruik van nieuwe technologie heeft dus een positief effect op een betere 

maatschappelijke integratie en het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. Met het oog op 

een hogere levenstevredenheid is het dus belangrijk dat ouderen hier in mee gaan en leren 

werken met nieuwe technologie. In 2014 zette verschillende partners waaronder De Vlaamse 

Ouderenraad en het Kenniscentrum Mediawijs.be onder het beleid van de Vlaamse minister 
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van Media Ingrid Lieten de campagne op: ‘Da’s toch handig dat internet!’. Deze campagne 

wil ouderen aanzetten om online te gaan (Vlaamse Overheid, 2014).  

 

1.5.3 Financiële	  situatie	  

Om een waardig en onafhankelijk leven te leiden, is een minimum aan financiële middelen 

noodzakelijk. Op latere leeftijd is het pensioen de belangrijkste bron van inkomsten. België 

heeft echter een van de laagste pensioenen van Europa (Moerenhout & Louagie, 2010). Het is 

vaak niet in verhouding met de reële levenskosten waardoor steeds meer ouderen onder hun 

normale levensstandaard belanden.  

 

In 2008 had 21,3% van de 65-plussers in België te maken met een armoederisico. Voor 75-

plussers was dit zelfs al 22% (Moerenhout & Louagie, 2010). Men spreekt van een 

armoederisico als men een inkomen/pensioen heeft dat lager is dan de armoededrempel 

(€1000/maand voor alleenstaanden in 2010). Vooral oudere vrouwen zouden een verhoogd 

armoederisico hebben omdat ze vaak geen of een onvolledige loopbaan achter de rug hebben 

doordat ze voor de kinderen, het huishouden en familie gezorgd zorgden. Ook gepensioneerde 

zelfstandigen zijn een risicogroep (Moerenhout & Louagie, 2010). 

 

Voor de financiële situatie van ouderen moet men niet enkel kijken naar het opleidingsniveau 

en de uitgeoefende job. Ook onder meer spaargeld, een woning hebben en eventuele 

gezondheidsproblemen spelen een grote rol. Wie doorheen de levensloop reeds een aardig 

bedrag spaarde, kan maandelijks over meer geld beschikken dan louter het pensioen. Ook wie 

een eigen woning bezit, beschikt over meer financiële middelen dan wie een woning huurt en 

dus huishuur betaalt. Naarmate de leeftijd toeneemt, heeft men tenslotte ook vaak meer 

medische of andere zorgen nodig. De kostprijs hiervan loopt snel op. In België kan 41% van 

de 65-plussers hun uitgaven voor gezondheidszorg maar moeilijk betalen (Moerenhout & 

Louagie, 2010).  

 

Maar armoede is niet enkel een kwestie van geld. Mensen die in armoede leven, krijgen vaak 

geen toegang tot mogelijkheden die anderen wel krijgen. Armoede leidt tot uitsluiting op 

verschillende domeinen. Het is bijgevolg zeer nefast voor de levenskwaliteit. Zo leven 

personen in armoede vaker in woningen van lage kwaliteit. Ook hebben ze een slechtere 

gezondheid en nemen ze minder deel aan sociale activiteiten (Moerenhout & Louagie, 2010; 
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Vandeurzen, 2010). Tenslotte voelen mensen in armoede zich eenzamer dan anderen 

(Vandeurzen, 2010).  

 

De financiële situatie speelt dus een grote rol bij de levensstandaard na het pensioen. Om na 

het pensioen niet in armoede te belanden is het belangrijk om hier tijdens de levensloop reeds 

aan te denken.  

 

Naast sparen doorheen de levensloop, kan men ook betaalde arbeid verrichten na het 

pensioen. Een arbeidsloopbaan duurt normaalgezien 45 jaar. Toch blijven er nadien ook 

mogelijkheden tot volwaardige betaalde arbeid (Vlaamse Overheid, 2011). Hierbij gaat het 

om een tewerkstelling die een belastbaar inkomen oplevert en dus niet om vrijwilligerswerk 

(met eventuele onkostenvergoeding). Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden. Zo moet 

men de beroepsbezigheid op voorhand worden aangeven en mogen de beroepsinkomsten 

bepaalde grenzen niet overschrijden (Vlaamse Overheid, 2011). 

 

1.5.4 Levenseinde	  

Naarmate de leeftijd verstrijkt, schenkt men meer aandacht aan het levenseinde en over de 

regelingen die men al kan treffen. Hierbij denken we aan erfenis, testament, schenkingen,… 

maar ook aan regelingen met betrekking tot het overlijden zelf. Uit onderzoek is namelijk 

bekend 40% van de mensen op het stervensmoment niet meer in staat is om cognitief 

bekwaam te reageren (Keirse, 2009). Daarom is het belangrijk om op voorhand te beslissen 

wat men voor het eigen levenseinde wil opdat het ook effectief verloopt zoals men het zelf 

wil.  

 

Het proces van overleg tussen arts, patiënt, familie en andere actoren over de wensen van de 

patiënt ten aanzien van zijn levenseinde beschrijven onderzoekers als ‘vroegtijdige 

zorgplanning’. Het is ‘een communicatieproces waarbij de patiënt – bijgestaan door familie – 

en de zorgverstrekker tijdig de zorg voor de toekomst bespreken en plannen’ (Van Camp et 

al., 2011). De dingen waarover bij vroegtijdige zorgplanning beslist wordt, kunnen we 

opdelen in 3 categorieën. Een eerste onderscheid dat gemaakt wordt is ‘alles doen’ waarbij 

artsen en betrokkenen er alles aan doen om het leven van de patiënt zo lang mogelijk te 

rekken. Dit gaat meestal ook gepaard met een ziekenhuisopname. Ten tweede spreekt men 

over ‘behoud van functies’. Dit houdt in dat men een beperkte behandeling geeft. Het al dan 
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niet opnemen in het ziekenhuis is een keuze die de patient maakt. En tenslotte ‘maximaal 

comfort bieden’. In dit geval gaat men enkel nog maar pijn bestrijden. In de meeste gevallen 

gaat dit niet gepaard met een ziekenhuisopname (Van Camp et al., 2011). Onder deze 

categorie valt ook de palliatieve zorg, wat patiënten die zich in de laatste fase van hun leven 

bevinden vaak verkiezen boven zware behandelingen (Van Camp et al., 2011). Tenslotte kan 

men in het kader van vroegtijdige zorgplanning ook een euthanasieverzoek doen. Hiermee 

kan een patiënt aangeven in welke omstandigheden hij graag euthanasie wilt. Ook is het 

mogelijk om een wettelijke vertegenwoordiger aan te duiden die dit kan beslissen wanneer de 

patiënt hiertoe niet meer in staat is (Van Camp et al., 2011). 

Dit zijn allemaal elementen die men op voorhand moet vastleggen. Echter, van de 65-plussers 

geeft slechts 10,5% aan ooit met een arts gesproken te hebben over de mogelijke 

behandelingen op het einde van het leven (Vlaamse Overheid, 2011). Familieleden en 

huisartsen zijn dan ook vaak niet in staat de voorkeuren van de patiënt te verwoorden als hij 

dit zelf niet meer kan (Keirse, 2009).  

 

Vroegtijdige zorgplanning heeft tal van voordelen. Ten eerste zorgt het ervoor dat de 

persoonlijke keuze van de patiënt met betrekking tot het laatste deel van zijn/haar leven en 

met betrekking tot zijn/haar dood gerespecteerd kan worden. Keuzes kunnen immers enkel 

gerespecteerd worden als men ze kent. Ten tweede kan vroegtijdige zorgplanning zorgen voor 

integratie van het levenseinde in het persoonlijke leven. Als men zich voorbereid op de laatste 

levensfase, kan men er ook controle over krijgen waardoor een gevoel van veiligheid ontstaat. 

Tenslotte bevordert vroegtijdige zorgplanning de bespreking binnen de sociale kring. Een te 

harde focus op autonomie onderwaardeert immers vaak de sociale banden. De dood 

bespreekbaar maken met de omgeving kan een verzachtende ervaring zijn. Bovendien 

bevordert dit voor deze omgeving ook het rouwproces achteraf (Keirse, 2009).  

 

Zoals Keirse (2009) het tenslotte formuleerde in zijn werk ‘Het levenseinde teruggeven aan 

de mensen. Over vroegtijdige planning van de zorg’:  

 

‘Er is weinig of niets te verliezen met het vroegtijdig voeren van gesprekken over de 

zorg die mensen wensen tijdens de laatste periode van hun leven of met het meer 

systematisch bespreken tijdens het ziekteverloop, maar er is veel verloren als dit niet 

gebeurt.’ 
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2 Onderzoeksopzet  

2.1 Onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvragen  
Het voorgaande hoofdstuk onderzocht de bestaande literatuur omtrent vergrijzing, 

gerontologie en ‘vroeger nadenken over later’. In wat volgt, komt er een beschrijving van het 

eigen gevoerd onderzoek en de resultaten. De doelstelling van dit onderzoek is nagaan of en 

in welke mate ouderen reeds nadenken over later. De algemene onderzoeksvraag daarbij luidt 

als volgt: Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen? 

 

Deze algemene onderzoeksvraag wordt onderverdeeld in volgende subvragen: 

- Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen met betrekking 

tot wonen? 

- Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen met betrekking 

tot nieuwe technologie? 

- Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen met betrekking 

tot financiële situatie? 

- Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen met betrekking 

tot het levenseinde? 
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2.2 Data en methode 
Deze studie bestaat uit een kwalitatief onderzoek waarvoor de onderzoeker vijf semi-

gestructureerde focusgroepen organiseerde. Hieronder gaan we uitvoerig in op de 

onderzoekseenheid, de gehanteerde wijze van gegevensverzameling, het benodigde materiaal 

daarbij en de wijze waarop de gegevens geanalyseerd werden.  

2.2.1 Onderzoekseenheden	  

De populatie van dit onderzoek bestaat uit Vlaamse ouderen. Wegens de samenwerking met 

LBV betreft de steekproef leden van deze organisatie. De respondenten kozen er allen 

vrijwillig voor om deel te nemen aan een workshop van LBV. Deze workshops hebben de 

eigenschappen van een focusgroep en gelden dus tevens als focusgroepen voor dit onderzoek. 

In totaal bevraagt dit onderzoek achtenveertig respondenten tussen de zevenenvijftig en 

achtentachtig jaar oud. Allen zijn woonachtig te Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. 

Onderstaande tabel schetst kort de socio-demografische gegevens van de respondenten. De 

volledige samenstelling van de focusgroepen vindt u in bijlage 2.  

 

Tabel 2: socio-demografische gegevens respondenten 

 Populatie Aantal % 

Leeftijd < 60 jaar 2 4,4% 

 60 – 70 jaar 3 6,5% 

 70 – 80 jaar 23 50% 

 > 80 jaar 18 39,1% 

 

Geslacht Man 12 25% 

 Vrouw 36 75% 

Noot: n=48 maar de leeftijd van 2 personen is onbekend.  

 

2.2.2 Dataverzamelingsmethode	  

Het onderzoek doet beroep op een kwalitatieve onderzoeksmethode via focusgroepen. 

Volgens de Amerikaanse socioloog Robert Merton is de focusgroep een onderzoekstechniek 

die gebruikt wordt wanneer een groep respondenten gezamenlijk iets heeft meegemaakt en 

daarover geïnterviewd wordt (Mortelmans, 2011). Mortelmans (2011) omschrijft het als volgt 

‘focusgroepen brengen mensen die een gemeenschappelijk kenmerk delen samen, om onder 
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leiding van een moderator te praten over een bepaald onderzoeksthema’. Dit onderzoek 

beschouwt het ouder worden als een gezamenlijke factor waarrond focusgroepen werden 

georganiseerd. Een van de doelen van focusgroepen die Mortelmans (2011) opsomt, is het 

verkrijgen van inzichten in de denkwijzen van mensen over een bepaald thema. Dit is exact 

wat we in dit onderzoek doen. We willen namelijk inzicht krijgen in de denkwijze van 

ouderen over de latere levensfase. De methode van focusgroepen geeft de kans om 

bijkomende vragen te stellen en om in te spelen op interessante, onderzoeks-gerelateerde 

onderwerpen die de respondenten aanhalen. De meerwaarde van focusgroepen tegenover 

interviews is echter de diversiteit. Doordat we verschillende meningen tegelijk bevragen, kan 

er discussie of consensus ontstaan. Ook verkrijgen we bij focusgroepen op relatief korte tijd 

veel informatie.  

 

Concreet voor dit onderzoek bestond de dataverzameling uit vijf focusgroepen die 

plaatsvonden in een tijdspanne van ongeveer drie weken (25 april 2014 tot 13 mei 2014). Ook 

op 16 juni 2014 vonden er nog enkele focusgroepen plaats, maar deze werden omwille van de 

beperkte bruikbaarheid niet opgenomen in de analyse (zie 4.2 beperkingen en aanbevelingen).  

2.2.3 Materiaal	  

De topiclijst, gebruikt bij de focusgroepen, werd in samenspraak met LBV opgesteld. Over 

elk thema werd een hoofdstelling en een extra stelling voorgelegd aan de ouderen. Om een 

nieuw thema in te luiden, werd telkens een kort filmpje getoond dat de problematiek van dat 

thema in kaart bracht. In totaal kwamen er vier thema’s aan bod: wonen, nieuwe technologie, 

levenseinde en financiële situatie. Een overzicht van de volledige lijst met stellingen vindt u 

in bijlage 1. Iedere focusgroep duurde ongeveer twee keer veertig minuten, met een pauze van 

twintig minuten tussenin.  

2.2.4 Data-‐Analyse	  

Elke focusgroep werd met toestemming van de respondenten op dictafoon opgenomen. Voor 

het verwerken van de kwalitatieve gegevens van dit onderzoek werden de focusgroepen na 

afname letterlijk uitgetypt. 

 

Als basis voor de kwalitatieve analyse in deze masterproef wordt de Grounded Theory, zoals 

besproken in de werken van Glaser en Strauss, genomen (Mortelmans, 2011). Dit is de 

grootste kwalitatief analytische benadering en daardoor is ze ook de meest dominante 

methode om een kwalitatieve analyse uit te voeren. Centraal in deze Grounded Theory 
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methode staan theorie en procedures. De bedoeling is om via empirisch materiaal data te 

verzamelen en theorieën te vormen. Dit gebeurt volgens een bepaalde procedure waarbij data 

steeds opnieuw met elkaar vergeleken wordt (Mortelmans, 2011). Eerst worden de verkregen 

data gefilterd waardoor enkel de relevante data overblijven. Vervolgens worden deze stukken 

aan elkaar gerelateerd en worden er thema’s, categorieën of concepten opgebouwd 

(Mortelmans, 2011). Tenslotte worden aan de hand van deze concepten, theorieën gevormd.  
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3 Onderzoeksresultaten 

Onderstaande paragrafen geven het onderzoeksrapport weer. De bespreking van de 

onderzoeksresultaten wil een globaal beeld schetsen van de wijze waarop ouderen nadenken 

over de latere levensfase met betrekking tot de thema’s woonsituatie, nieuwe technologie, 

financiële situatie en levenseinde. Er werd gekozen voor een narratief rapport waarbij er 

uitvoerig gebruik gemaakt wordt van citaten van de respondenten om de resultaten te 

illustreren (Mortelmans, 2011).  

3.1 Woonsituatie 
De focusgroepen over het thema wonen verliepen vrij vlot. De ouderen hebben elk hun eigen 

uitgesproken mening met betrekking tot hun woonsituatie en hoe ze deze in de toekomst al 

dan niet willen veranderen.  

 

De meeste ouderen geven aan liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te 

blijven wonen. Wanneer volledig zelfstandig wonen om gezondheidsredenen niet meer 

mogelijk is, kiezen ze voor allerlei soorten hulp. Deze hulp gaat van de kinderen die nu en 

dan inspringen tot thuisverpleging of zelfs dagopvang. Eén van de grootste struikelpunten om 

in het eigen huis te blijven wonen is het feit dat de ouderen nog moeilijk trappen op en af 

kunnen. Om dit probleem op te lossen en om toch in het eigen huis te kunnen blijven wonen, 

zouden sommige ouderen bereid zijn om hun woning aan te passen. In deze context werd er 

gesproken over het installeren van een traplift of het huis reorganiseren zodat men volledig 

beneden kan wonen. Naast trappen doen zijn er ook nog andere struikelpunten die niet zo 

makkelijk op te lossen zijn en waardoor vaak wel de overstap gemaakt wordt naar een andere 

woonvorm. Ten eerste is het alleen komen te staan zonder partner voor vele ouderen een 

drijvende factor om te verhuizen. Men voelt zich na het overlijden van de partner eenzaam en 

het huis wordt veel te groot.  

 

‘Ik woonde in een zeer groot huis, veel te groot voor mij alleen. En als mijne man 

overleden is, heb ik direct gedecideerd. Als hij overleden was, was ik daar niet meer 

op mijn gemak, veel te groot.’ 
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Nadat men alleen komt te staan, houdt men meestal ook nog maar één van de twee inkomens 

of pensioenen over. Dit heeft als gevolg dat de kost om het huis te onderhouden vaak te groot 

wordt. Ook het werk dat een huis met vaak ook nog een tuin met zich meebrengt, komt 

allemaal terecht op de schouders van één persoon. Fysiek is men niet meer altijd in staat om 

dit werk te verrichten.  

 

Voor heel veel ouderen is verhuizen vroeg of laat onvermijdelijk. Het is een enorme overstap 

die af en toe gepaard gaat met problemen. We moeten er wel rekening mee houden dat 

verhuizen moeilijker wordt naarmate men ouder wordt. Hoe ouder men wordt, hoe moeilijker 

men namelijk afstand kan doen van zijn/haar bezit en hoe slechter men zich kan aanpassen.  

  

‘Ge moogt ook niet te lang wachten om te verhuizen want dan kunt ge nen boom niet 

meer verplanten. Maar als ge jonger zijt, kunt ge u wel aanpassen en kan nen boom 

wel verplant worden.’ 

 

Ouderen geven dan ook aan dat verhuizen eigenlijk dient te gebeuren uit 

voorzorgsmaatregelen en dat men niet mag wachten tot een verplichte verhuis zich opdringt. 

De vrije keuze, het zelf in handen nemen, kan immers ook de aanpassing aan de nieuwe 

woonst bevorderen.  

 

‘Het bewust zelf willen doen of het moeten doen, dat is ook wel een heel belangrijk 

verschil. Van de mensen die het niet vrijwillig doen, dan is het moeilijker om zich aan 

te passen.’  

 

Bovendien kan men bij een vrijwillige verhuis zelf kiezen waar men wil gaan wonen. Als men 

te lang wacht daarentegen, loopt men het risico op een verplichte opname in bijvoorbeeld een 

Woonzorgcentrum [WZC].  

 

‘Feitelijk heb ik gezegd als ik het nu niet doe en binnen een jaar val ik bijvoorbeeld in 

mijnen hof, dan gaan ze mij oppakken en gaan ze mij ergens steken waar ik misschien 

niet content ben (…) en dan moet ge wel. Dus kunt ge het maar beter zelf decideren.’ 

  

Als men wil verhuizen, kan men kiezen voor een kleinere woning zoals een appartement, 

maar ook andere, alternatieve woonvormen kunnen overwogen worden. Volgens vele ouderen 
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is een serviceflat de ideale woonvorm om de oude dag in door te brengen. Een serviceflat zou 

als het ware een paradijs zijn waar men veel vrijheid heeft en waardoor men zelfs zou 

‘verjongen’.  

 

‘Als mijne man gestorven is drie jaar geleden (…) ben ik onmiddellijk mij gaan laten 

inschrijven in een serviceflat in de Tijgerstraat. (…) Ik heb een prinsessenleven nu.’ 

  

Verhuizen naar een serviceflat is daarbovenop een veilige oplossing. Men krijgt hulp en de 

gezondheidssituatie wordt opgevolgd.  

 

‘Bij mij is het uit veiligheidsoverwegingen gebeurd (…). Ik weet als ik niet meer kan in 

een serviceflat, dat ze mij gaan overbrengen naar een home (…) en dat ik ga verzorgd 

worden he. Ik weet dat er een verpleegster gaat komen, dat ze vanalles met mij gaan 

doen, maar ik zou het zelf niet meer kunnen.’ 

 

Echter is iedereen het erover eens dat een serviceflat, ongeacht dat de vaste kosten van een 

woning wegvallen, enorm duur is. De ouderen zijn het er dan ook over eens dat er te weinig 

betaalbare alternatieve woonvormen bestaan en ook over dat er te weinig informatie 

beschikbaar is over de woonvormen voor ouderen die wel bestaan.  

 

Bij zware hulpbehoevendheid kan men verhuizen naar een woonzorgcentrum (WZC). Bij de 

aanvraag tot opname in dergelijk WZC wordt een zogenaamde KATZ-schaal gebruikt. Men 

moet een bepaalde score met betrekking tot hulpbehoevendheid behalen op deze KATZ-

schaal om toegelaten te worden. Men kan dus niet vooraf plannen wanneer men naar een 

WZC verhuist, maar men kan zich wel al inschrijven zodanig dat als de moment komt, je 

meer kans hebt dat je er ook effectief binnen geraakt.  

 

‘Als ge zegt van ‘misschien, misschien niet’, ga gaan kijken. (…) En laat u 

opschrijven. Want den dag komt hé, dat het absoluut niet meer gaat en dat er geen 

plaats gaat zijn en dat ze met u gaan rondhuppelen van het één rusthuis naar het 

ander. En dan hebt ge het niet meer zelf in handen. Ge hebt geen keuze dan, ge moet 

het zelf in handen pakken.’  
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Waar vele ouderen schrik hebben om hier terecht te komen omdat het volgens hen ‘het einde 

van de rit’ is, menen anderen dat er een verkeerde opvatting heerst over een WZC en dat ze 

heel sterk verbeterd zijn tegenover enkele jaren geleden.  

 

‘Mensen die zeggen he (…) ‘ik zou nog liever doodgaan als dat ik vertrek’, maar ze 

hebben nog allemaal een voorstelling van rusthuizen van over dertig jaar (…). Zo van 

die rusthuizen waar dat ge binnen ging, waar dat het overal stonk. ‘ 

 

3.2 Nieuwe Technologie 
Wat nieuwe technologie betreft, splitsen de ouderen zich op in verschillende kampen. Langs 

de ene kant zijn er ouderen die vinden dat je voor de nieuwe technologie moet openstaan, dat 

je mee moet met de tijd. Kennis van nieuwe technologie wordt immers al maar meer geëist 

vanuit de maatschappij. In de media bijvoorbeeld, wordt veelvuldig verwezen naar nieuwe 

technologie.  

 

 ‘Als ge nu niet mee kunt, dan zijt ge nen analfabeet he, als ge dat niet hebt.’  

 

De ouderen die er voor open staan, geven aan dat ze er wel degelijk mee meekunnen, maar dat 

het bij hen langer duurt voordat ze de technologie onder de knie hebben dan bij de jeugd. 

Ouderen leren geleidelijk aan, nieuwe ontwikkelingen vergen tijd. Kennis over nieuwe 

technologie wordt bij ouderen vooral opgedaan door ermee te experimenteren, door 

computerlessen te volgen of door de kinderen of kleinkinderen.   

 

Een andere groep ouderen zou wel willen meekunnen met de nieuwste technologische 

ontwikkelingen, maar ze vinden het te moeilijk. De evolutie gaat veel te snel om bij te kunnen 

houden. Vaak beginnen ze er ook niet mee omdat ze vooraf al schrik hebben dat ze het toch 

niet kunnen.  

  

‘Er komt altijd maar nieuw en nieuw en nieuw en nieuw, en ik denk dat dat voor 

sommigen toch een beetje te rap gaat, allee voor mij ook hoor.’  

 

Een laatste groep ouderen heeft totaal geen interesse voor nieuwe technologie. Ze hebben 

geen geduld om er mee vertrouwd te geraken en ze vinden dat het voor ouderen niet meer 
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nodig is om er nog mee te leren werken. Volgens hen missen ze immers niets wanneer ze niet 

over de nieuwe technologieën beschikken.  

 

‘Dat die jongeren daar voor open staan dat is normaal he, die moeten voort. Maar 

voor ons is dat toch niet meer nodig.’ 

 

Door de opsplitsing in verschillende kampen ontstaat er een zogenaamde digitale kloof tussen 

ouderen die er wel gebruik van maken en ouderen die er geen gebruik van maken. De ouderen 

spreken zelfs over discriminatie tegenover mensen die niet beschikken over nieuwe 

technologie. Hierbij moet ook de financiële kant in het achterhoofd gehouden worden. De 

aanschaf en het gebruik van nieuwe technologie is immers niet gratis.  

 

‘Ge moet het ook betalen he. Ik heb wel Telenet, maar geen internet. Das een straatje 

zonder einde he, nu dat en dat en dat en om den duur zit ge met ik weet niet hoeveel 

dat ge moet betalen.’ 

 

Naast de verschillende visies over het al dan niet meekunnen of meewillen met de nieuwe 

technologie, werden in de focusgroepen ook verschillende voor- en nadelen hiervan onder de 

aandacht gebracht. Zo zou nieuwe technologie zoals het gebruik van een computer, een 

aangenaam tijdverdrijf zijn. Ook zou het (internationaal) contacten makkelijker maken. 

 

‘Je kan daar ook nog sociale contacten mee hebben. Bijvoorbeeld ik heb (…) 

regelmatig contact met mensen waarmee ik 50 jaar geleden in het atheneum gezeten 

heb. Wel, da zou ik dus, moest de computer niet hebben bestaan, dan zou ik dus 

waarschijnlijk nooit niet meer met die mensen enig contact gehad hebben.’  

 

Verder biedt een computer een grote hulp bij het opzoeken van informatie. Naast de computer 

zou ook het beschikken over een gsm-toestel tal van voordelen met zich meebrengen. 

Ouderen voelen zich hierdoor namelijk veiliger omdat ze weten dat ze iemand kunnen 

bereiken als er iets gebeurt.  

 

‘Ik vind daarvoor een gsm, dat vind ik makkelijk. Maar dat neemt ge mee in geval dat 

ge dat nodig hebt, niet voor daar ne ganse dag mee te spelen. Maar met een gsm zijt 

ge veilig vind ik, ge kunt iemand bereiken.’  
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Ook de verschillende mogelijkheden die een gsm met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om te betalen op de bus, spreekt de ouderen erg aan.  

 

Naast deze voordelen vinden ouderen dat er ook een heel deel nadelen aan de nieuwe 

technologie verbonden zijn. Zo zou face-to-face communicatie zijn afgenomen en komen de 

mensen minder buiten. Ook zou nieuwe technologie een verslavende werking hebben 

waardoor veel mensen er voortdurend mee bezig zijn. Door nieuwe technologie zou zelfs, in 

tegenstelling tot wat de meesten geloven, veel efficiëntie verloren gaan.  

 

Vervolgens is ook de onveiligheid een groot nadeel, ouderen moeten immers altijd 

bedachtzaam zijn wanneer ze gebruik maken van de nieuwe technologie.  

 

‘Wat dat ik de laatste tijd een probleem vind, zeker voor senioren, met die phishing nu. 

Dus ge krijgt soms ne mail binnen, ge doet hem open, ge moogt hem niet open doen. 

Van de moment dat ge het open doet, ge hebt het zitten. Maar het is dus toch wel 

gevaarlijk. ‘ 

 

Bovendien mogen we niet vergeten dat de nieuwe technologie stralingen met zich meebrengt 

waar de ouderen toch hun bedenkingen bij hebben.   

 

3.3 Financiële situatie 
De financiële situatie is een belangrijke bekommernis van ouderen. De respondenten gaven 

unaniem aan dat het pensioen ruim onvoldoende is om te leven. Ouderen willen na de 

pensionering min of meer dezelfde levensstandaard behouden dan dat ze voordien hadden 

maar enkel het pensioen geeft hier meestal niet de mogelijkheid toe.  

 

‘Als ge natuurlijk uw levensstandaard (…) naar beneden moet halen, dan is dat een 

ramp. Maar het is ni zo evident he (…) daar moet ge inderdaad op tijd en stond 

rekening mee houden.’  

 

Vooral wanneer men zelfstandige geweest is of wanneer men niet bezit over een eigen 

woning en men maandelijks huishuur moet betalen is het pensioen ruim onvoldoende. 
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‘Misschien is het belangrijk, allee dat ze daar belang aan hechten voor de jongere 

mensen, om een huis te zetten, of een eigendom zodanig dat ge later geen huishuur 

moet betalen, dat is ook al een groot spaargeld bij.’ 

 

Bovendien wordt het ook belangrijk geacht om enkele reserves te hebben, je weet immers 

nooit wat er je in het leven te wachten staat. Om over voldoende financiële middelen te 

beschikken om de levensstandaard te behouden en enkele reserves achter de hand te hebben, 

is het dus noodzakelijk om naast het pensioen ook nog spaarcenten of een andere bron van 

inkomsten te hebben.  

 

‘Ge moet daar toch op tijd en stond aan denken en gelukkig dus dat we gespaard 

hebben want ik ga eerlijk zeggen, ik heb daar geenenkele schaamte over, dat mijn 

maandelijkse inkomen absoluut verre van volstaat om mijn levensstandaard op niveau 

te kunnen houden he. En gelukkig dus dat ik een deftig bedrag kunnen sparen heb.’  

 

We moeten dus voorzienend zijn. Maar wat we moeten voorzien weet niemand. Hoe oud we 

worden, of we ziek worden,… Het zijn allemaal factoren die we niet vooraf kunnen 

voorspellen.  

 

‘Maar ge weet niet hoe oud dat ge gaat worden, dus ge moet altijd voorzien. Ge kunt 

oud worden, ge kunt vanalles hebben,..’ 

 

Wanneer je al van tijdens je jeugd begint te sparen voor je oude dag, heb je minder zorgen als 

het zover is. Je mag niet te lang wachten met sparen, want eens het pensioen voor de deur 

staat, is het onmogelijk om het spaarpotje nog aan te spijzen. 

 

‘Het begint in de jeugd he, dat ge er aan moet denken, en dat doet ge gewoonlijk niet 

he.’  

 

Sparen moet je vooral zelf doen. Er zijn wel mogelijkheden zoals pensioensparen, maar de 

opbrengst hiervan is onvoldoende. Sparen blijkt voor de huidige generatie jongeren echter 

moeilijker dan voor de jongeren van een tweetal generaties geleden. 
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‘Je moet weten als ge nog jong zijt (…) dat het belangrijk is om ne spaarpot aan te 

leggen, maar die spaarpot aanleggen is nu nog moeilijker dan vroeger.’  

 

Het is dus niet altijd gemakkelijk om reeds op voorhand te sparen voor de latere levensjaren 

maar wie er op zijn minst al over nadenkt is al een stap dichter bij een oplossing. 

 

Naast nadenken over middelen om de eigen levensstandaard te kunnen behouden, denken vele 

ouderen ook na over het financieel kunnen bijstaan van de kinderen. Want die, en vooral de 

kleinkinderen, zullen het enorm zwaar hebben. Men kan in dit opzicht bijvoorbeeld geld 

schenken aan de kinderen of kleinkinderen om successierechten te vermijden.  

 

‘En een belangrijke bekommernis toch ook van senioren is van wat kan ik eigenlijk 

doen om nu of later mijn kinderen te helpen?’  

 

3.4 Levenseinde  
Het levenseinde lijkt nog heel ver weg maar ouderen moeten onder ogen durven zien dat de 

situatie snel kan veranderen. Veel ouderen hebben er al over nagedacht. Plannen zoals een  

wilsverklaring euthanasie laten opstellen, het lichaam aan de wetenschap schenken, willen 

sterven met palliatieve sedatie en begraven dan niet gecremeerd willen worden zijn al door 

velen gemaakt. Andere ouderen willen er echter nog niet aan denken en hebben dus ook nog 

geen plan voor hun levenseinde. Ze vinden het niet nodig om al over na te denken en zullen 

wel zien wat er komt als het zover is.  

 

Onder het motto aangehaald door één van de respondenten: ‘je moet geen dagen toevoegen 

aan uw leven maar leven toevoegen aan uw dagen’ heeft het geen zin om je leven zo lang 

mogelijk te rekken. Waar sommigen de vergelijking maken tussen euthanasie en zelfmoord, 

vinden anderen het een waardevolle dood. Veel ouderen hebben dan ook besloten om een 

wilsverklaring met betrekking tot euthanasie te laten opstellen. De ouderen zijn vooral pro-

euthanasie omdat ze niet willen afzien.  

 

‘Ik denk, terwijl ik nu van mijzelf zeg dat ik van mijn leven hou, en ik kom in de situatie 

dat ik ontzettend afzie, dan weet ik niet of ik nog dezelfde houding zou aannemen, dat 

weet ik niet.’ 
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‘Ik ben niet bang van de dood maar ik ben bang van lijden, van af te zien.’ 

 

Maar ook het niet afhankelijk willen zijn van anderen en de zware beslissing niet willen 

overlaten aan de kinderen zijn drijfveren om de wilsverklaring te laten opstellen.  

 

‘Wie dat het echt wil he, die zou dat moeten op papier zetten. En dan zouden degenen 

die achter komen het zo lastig niet hebben. Want ze zouden het zelf ook willen dan. 

Maar nu heb ik mij altijd afgevraagd van: ‘zou zij het gewild hebben dat ik dat 

besloten heb?’ 

  

Het is echter vooral bij de beslissing gebleven, het effectief actie ondernemen om de 

wilsverklaring op te stellen, wordt altijd maar uitgesteld. De belangrijkste redenen hiervoor 

zijn angst en te weinig kennis omtrent de procedure.  

 

Tenslotte geven vele ouderen aan dat ze er pas over beginnen nadenken wanneer ze alleen 

komen te staan, wanneer ze ziek worden of wanneer er iets gebeurt met vrienden of familie.  

 

‘Ik denk, zolang dat ge niet ernstig ziek zijt, dat ge er niet aan wilt denken. Maar als 

ge echt ziek zijt, en bedlegerig zijt,…’ 

 

Ook de leeftijd bepaalt of men er al mee bezig is of niet.  

 

‘40, 50, 60 jaar, dat heeft mij nooit niks gedaan. En den dag dat ik er 70 ben 

geworden… Is dat nu mijn moeder een schoonmoeder die op 70 en 72 zijn gestorven? 

Misschien dat dat meespeelt.’  

 

Tenslotte geven ouderen aan dat de gezondheid bij elk thema een belangrijke rol speelt. Als 

we de gezondheid niet hebben, kunnen we geen plannen maken.  

 

 ‘Weet ge wat onze grootste zorg is? Gezondheid. En als we de gezondheid niet hebben 

he, kunnen we moeilijk plannen maken.’  
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4 Discussie en conclusie 

Dit hoofdstuk bespreekt eerst de resultaten die uit de focusgroepen naar voor kwamen 

gekoppeld aan de besproken literatuur. Vervolgens komen enkele beperkingen van het eigen 

onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek en voor het beleid aan bod. Het hoofdstuk 

eindigt met een algemene conclusie van deze masterproef.   

4.1 Bespreking resultaten 
Hier volgt een algemene samenvatting van de resultaten, teruggekoppeld aan het 

literatuuronderzoek. We beperken ons tot de elementen die het meest noemenswaardig lijken 

in functie van de onderzoeksvragen.  

 

- Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen met betrekking 

tot wonen? 

- Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen met betrekking 

tot nieuwe technologie? 

- Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen met betrekking 

tot financiële situatie? 

- Welke opvattingen over de latere levensfase heersen er bij ouderen met betrekking 

tot het levenseinde? 

4.1.1 Woonsituatie	  

In de literatuur werd reeds vermeld dat ouderen niet of zeer weinig verhuizen. Vaak zijn ze 

zeer gehecht aan hun woning en willen ze hier dan ook zo lang mogelijk blijven wonen. De 

meerderheid van de respondenten in dit onderzoek acht dit ook voor hen van toepassing. Ze 

willen namelijk zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen. We moeten 

anticiperen op de veranderingen die het leven met zich meebrengt. Dit kan in eerste instantie 

door eenvoudige hulpmiddelen in huis aan te brengen, maar soms zijn er ook meer 

ingrijpende aanpassingen nodig of zelfs een verhuis. Waar de literatuur meent dat ouderen 

hierdoor vaak in een sterk onaangepaste woning wonen omdat ze niet bereid zijn om 

aanpassingen te doen, geven de respondenten in dit onderzoek aan dat ze wel degelijk 

aanpassingen zouden laten uitvoeren of hulp zouden inschakelen, moest dit zich opdringen en 

dat ze zouden verhuizen naar een beter aangepaste woonvorm als dit echt noodzakelijk zou 

zijn. Vele ouderen kiezen er in dit opzicht voor om te verhuizen naar een appartement. De 
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literatuur bespreekt naast appartementen, ook verschillende alternatieve woonvormen voor 

ouderen, van groepswoningen tot clusterwoningen en assistentiewoningen. De respondenten 

daarentegen zeggen dat er veel te weinig informatie beschikbaar is over deze verschillende 

woonvormen. Wel zijn ze allemaal op de hoogte van het bestaan van serviceflats en vinden ze 

dit de ideale woonvorm om de oude dag in door te brengen. Net zoals de literatuur, geven ook 

de ouderen echter aan dat woonvormen voor ouderen over het algemeen enorm duur zijn.  

Wanneer er gewacht wordt tot een verhuis zich opdringt, is er een kans dat men het niet meer 

zelf in handen heeft naar waar men verhuist en loopt men echter het risico dat men ergens 

terecht komt waar men niet tevreden is. Vervolgens benadrukken de respondenten dat 

verhuizen moeilijker wordt naarmate je ouder wordt. Hoe ouder je bent, hoe slechter je je 

immers zou kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving. Ook een verplichte verhuis zou 

nefast zijn voor deze aanpassing, daarom dient verhuizen eerder te gebeuren uit 

voorzorgsmaatregel dan uit noodzaak. Daarom is het belangrijk om er op voorhand bij stil te 

staan en er niet mee te wachten tot men niet meer anders kan. Het moment waarop ouderen 

over gaan tot planning, is meestal nadat hun partner overleden is. Ze worden hierdoor 

eenzaam en zowel de kost als het werk om de woning te onderhouden wordt hierdoor te groot.  

4.1.2 Nieuwe	  Technologie	  

ICT is in de huidige samenleving zeer belangrijk geworden. Volgens de literatuur zijn 

ouderen echter sterk vertegenwoordigd in de groep mensen die hierover niet beschikken. De 

redenen die ze hiervoor aangeven zijn geen interesse, ontbrekende vaardigheden, de kostprijs 

en privacy- en veiligheidsoverwegingen. De respondenten in dit onderzoek gaven vooral 

ontbrekende interesse aan als reden maar ook de kostprijs en de veiligheid kwamen in de 

focusgroepen aan bod. Echter kan ICT een zeer positief effect hebben op de 

levenstevredenheid bij ouderen. Het zorgt voor een betere maatschappelijke integratie en het 

bevordert de zelfredzaamheid waardoor men langer zelfstandig kan functioneren. Naast deze 

voordelen vinden de respondenten nieuwe technologie ook zeer handig voor het opzoeken van 

informatie. Vervolgens is ook het gevoel van veiligheid dat bijvoorbeeld een gsm met zich 

meebrengt een positief aspect ervan. Waar veel respondenten aangeven dat je mee moet gaan 

met de tijd en dus moet openstaan voor ICT, zijn er anderen die zich er niet voor interesseren. 

Deze laatste groep ervaart het niet bezitten van ICT ook niet als een gemis. De respondenten 

die wel leerden werken met de nieuwe technologie benadrukken dat het moeilijk is en dat de 

evolutie heel snel gaat. Meestal kunnen ze er na een tijdje wel mee werken, maar het 

leerproces gaat heel geleidelijk aan.  
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4.1.3 Financiële	  Situatie	  

Op latere leeftijd is het pensioen de belangrijkste bron van inkomsten. Maar dit pensioen is 

vaak niet in verhouding met de reële levenskosten waardoor ouderen een verhoogd 

armoederisico hebben. Ook de respondenten geven aan dat het pensioen ruim onvoldoende is 

om de levensstandaard te behouden. En deze levensstandaard na het pensioen min of meer op 

dezelfde hoogte kunnen houden als voor het pensioen is iets wat alle respondenten belangrijk 

achten. Vervolgens geven de respondenten aan dat het niet enkel voor deze levensstandaard is 

dat men genoeg financiële middelen dient te hebben, ook het hebben van enkele reserves 

vinden ze belangrijk. Je weet immers nooit wat je tegen komt in het leven.   

Naast het pensioen spelen ook het spaargeld, het beschikken over een eigen woning en zelfs 

de gezondheid een grote rol bij het geld dat men ter beschikking heeft op latere leeftijd. Om 

na het pensioen niet in armoede te komen en om ervoor te zorgen dat men de levensstandaard 

min of meer kan behouden, is het belangrijk om hier reeds tijdens de levensloop over na te 

denken en op tijd te beginnen sparen. De respondenten geven aan dat het voor de jeugd nu 

nog moeilijker is geworden dan vroeger om te sparen. Daarom geven ze een wijze les mee aan 

de jongeren van nu. Volgens hen is het heel belangrijk dat deze jongeren een woning proberen 

te kopen om zo het betalen van levenslange huur te vermijden. Enkele ouderen willen ook 

over voldoende financiële middelen bezitten om hun eigen kinderen financieel te kunnen 

steunen. 

4.1.4 Levenseinde	  

Het levenseinde is een zwaar thema voor de latere levensfase. Toch hebben vele respondenten 

al een bepaald scenario in hun hoofd van wat ze voor het eigen levenseinde willen. Het is 

belangrijk om hieromtrent beslissingen te maken om er zeker van te zijn dat het ook gebeurt 

volgens de eigen wensen. Beslissingen kunnen genomen worden over de erfenis, het 

testament, eventuele schenkingen,… Maar ook omtrent het overlijden zelf. Bij dit laatste 

spreken we over vroegtijdige zorgplanning wat inhoudt dat men vooraf beslist welke 

behandeling men op het einde van het leven wilt krijgen. Ook euthanasie valt onder deze 

vroegtijdige zorgplanning. In de literatuur lezen we dat slechts 10,5% van de Vlaamse 65-

plussers reeds met hun arts heeft gesproken over de vroegtijdige zorgplanning. Ook de meeste 

respondenten geven aan dat ze er al wel over hebben nagedacht maar dat ze de effectieve actie 

om het officieel te laten vastleggen niet ondernemen. De redenen die ze hiervoor aangeven 

zijn vooral angst en onwetendheid over de procedure. Andere respondenten willen er nog niet 

aan denken en zullen wel zien wat er komt eens het zover is. Nochtans heeft het tal van 



 40 

voordelen wanneer men hier reeds beslissingen over genomen heeft. Zo is men er zeker van 

dat de persoonlijke keuze gerespecteerd zal worden en krijgt men een zeker gevoel van 

controle en veiligheid omtrent het einde van het leven. De beslissing zorgt voor het 

bespreekbaar maken van dit onderwerp wat zowel door jezelf als door de omgeving als 

positief wordt ervaren. Met betrekking tot de beslissing voor euthanasie zijn de belangrijkste 

redenen die de respondenten aangeven het niet willen afzien, niet afhankelijk willen zijn en de 

zware beslissing niet willen overlaten aan de nabestaanden. 

Het moment dat de respondenten aangeven wanneer ze over deze beslissing beginnen 

nadenken is bij het overlijden van hun partner, als ze alleen komen te staan en wanneer er iets 

gebeurt met vrienden of familie.  

 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de respondenten de gezondheid aangeven als centraal 

aspect bij alle de thema’s. Wanneer we de gezondheid niet hebben, kunnen we geen plannen 

maken volgens hen.  

 

4.2 Beperkingen en aanbevelingen  
Dit onderdeel focust op de beperkingen van het onderzoek, het geeft weer welke elementen 

niet optimaal verliepen. Ook formuleert het aanbevelingen die in acht genomen kunnen 

worden bij gelijkaardig onderzoek. Tenslotte komen ook aanbevelingen met betrekking tot het 

beleid aan bod.   

 

Vooreerst bespreekt deze thesis slechts vier thema’s. Namelijk woonsituatie, nieuwe 

technologie, financiële situatie en levenseinde. Een algemeen beeld over ‘Vroeger nadenken 

over later’ kan hierdoor niet weergegeven worden. In de focusgroepen kwamen 

oorspronkelijk echter ook de thema’s: Relatie met kleinkinderen, partnerrelatie, gezondheid 

en vrijwilligerswerk aan bod. Omwille van verschillende redenen zoals tijdsgebrek tijdens de 

focusgroepen, beperkte bruikbaarheid van de resultaten en beperkte ruimte in de thesis 

werden deze thema’s niet opgenomen in dit onderzoek. Het zijn echter wel belangrijke 

thema’s als het gaat over ‘Vroeger nadenken over later’ daarom kan het ook interessant zijn 

om deze thema’s in een volgend onderzoek wel aan bod te laten komen.  
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Verder kan het in toekomstig onderzoek interessant zijn om een opdeling te maken tussen de 

verschillende leeftijdscategorieën aangezien de oudste ouderen en de jongste ouderen 

waarschijnlijk een verschillende visie hebben op de aangehaalde thema’s.  

 

Vervolgens moet ook de beperkte representativiteit van dit onderzoek in acht worden 

genomen. De focusgroepen vonden allen plaats met leden van LBV uit Vlaams-Brabant en 

Oost-Vlaanderen waardoor we met een bepaald doelpubliek zitten dat niet veralgemeend kan 

worden naar alle ouderen. Dit onderzoek is echter eerder gevoerd met het oog om in de diepte 

te graven en minder met het oog op een veralgemening te kunnen bewerkstelligen.  

 

Ook moeten we de vraagtechniek tijdens de focusgroepen in acht nemen. Aangezien de 

onderzoeker hier maar weinig ervaring mee had, moet rekening gehouden worden met het 

niet-professionele karakter hiervan. 

 

Tenslotte volgt een aanbeveling gericht naar het beleid. Vele ouderen gaven in het onderzoek 

aan dat ze te weinig op de hoogte zijn van ten eerste alternatieve woonvormen en ten tweede 

de procedures omtrent euthanasie. Om de latere levensfase te kunnen plannen is kennis van 

deze zaken echter noodzakelijk. Daarom zou het een positief effect hebben op ‘Vroeger 

nadenken over later’ als er extra inspanningen worden verricht om over deze aspecten meer te 

communiceren naar de bevolking.  

 

4.3 Conclusie 
Met een kwalitatieve methode onderzocht deze masterproef op welke manier Vlaamse 

ouderen reeds nadenken over hun latere levensfase. In deze masterproef wordt echter geen 

allesomvattend beeld beoogd van het concept ‘Vroeger nadenken over later’, daarvoor 

onderzoekt dit werk te weinig thema’s. Wel geeft het een beeld van hoe ouderen denken over 

woonsituatie, nieuwe technologie, financiële situatie en levenseinde. In de literatuur vonden 

we heel wat informatie over deze vier thema’s, maar hoe ouderen erover denken komt zelden 

aan bod. Dat benadrukt de noodzaak van dit onderzoek.  

 

Belangrijk om weten is dat de respondenten uit dit onderzoek geen afgespiegeld beeld van de 

ouderenpopulatie geven. Het is een beperkte steekproef van leden van Lbv. Dit hoeft echter 
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geen inbreuk te doen op de geldigheid van het onderzoek daar er vooral beoogd werd een 

diepgaand beeld te schetsen over ‘Vroeger nadenken over later.  

 

Dit gezegd zijnde, kunnen we op basis van onze bevindingen besluiten dat de meeste ouderen 

het weldegelijk belangrijk achten om reeds over de laatste levensfase na te denken. Vooral 

met betrekking tot de thema’s wonen en financiële situatie is dit volgens hen een noodzaak 

om de levenskwaliteit zo hoog mogelijk te kunnen houden. Ook over het levenseinde hebben 

de meeste ouderen al beslissingen genomen, hoewel het voor hen moeilijk lijkt te zijn om 

hieromtrent ook officiële stappen te ondernemen. Wat nieuwe technologie betreft zijn de 

meningen sterk verdeeld. Sommige ouderen achten het belangrijk om hierin mee te gaan, ook 

op de oude dag, waar andere het ontbreken van nieuwe technologie niet als een gemis 

beschouwen. Deze laatste groep geeft dan ook aan dat het beschikken over nieuwe 

technologie niet perse bijdraagt aan een hogere levenskwaliteit.  

 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de situatie snel kan veranderen. Het is niet omdat 

ouderen vandaag een bepaalde mening hebben over de verschillende thema’s, dat deze 

mening morgen nog hetzelfde zal zijn.  
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Bijlage 1 – Stellingen focusgroepen 
 

Wonen 

-Vanaf een bepaalde leeftijd verlaten ouderen best hun woning om kleiner te gaan 

wonen, zodat hun huizen vrij komen voor jonge gezinnen. 

-Er zijn weinig betaalbare alternatieve woonvormen (bv: kangoeroewonen, 

assistentiewoningen, groepswonen,  …) 

 

Levenseinde 

-Iedereen heeft een plan voor zijn levenseinde. 

-Iedereen heeft het plan voor zijn levenseinde op papier laten zetten. 

 

Nieuwe technologie 

-We zijn zeer afhankelijk van nieuwe technologie, maar senioren kunnen hiermee 

totaal niet meer mee. 

-De nieuwe technologie belemmert het menselijk contact. 

 

 Financiële aspect 

-Het beheren van de eigen financiën is een belangrijke bekommernis van ouderen. 

-Enkel leven op basis van het verkregen pensioen is niet mogelijk. 
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Bijlage 2 - Deelnemerslijst  
 

NAAM WOONPLAATS LEEFTIJD GESLACHT 

Jeanine Van Mossevelde Gentbrugge ‘30 V 

Mariette Lammens Gentbrugge ‘31 V 

Rolande Van Poucke Gentbrugge ‘29 V 

Laurence Flamant- Van Poucke Gent ‘48 V 

Yolande De Backer Gent ‘32 V 

Godelieve De Vrieze Gent ‘41 V 

Robert Ronea Gentbrugge ‘26 M 

Robrecht Schatteman Merelbeke ‘41 M 

Jeanine De Cock Gavere  V 

Lucie De Bock De Pinte ‘31 V 

Eliane Martens Gent ‘41 V 

Chris Sedyn Wetteren ‘49 V 

Luk De Vos Oudenaarde ‘43 M 

Aimee De Vos  Gent ‘55 V 

Chris Cardijn Gent ‘44 V 

    

Julienne De Gieter  Schepdaal ‘37 V 

Angele Broekaert Schepdaal ‘32 V 

Marie-Josée Vandermaeter Dilbeek ‘44 V 

Gaby Moerenhout Dilbeek ‘33 V 

Gilberte Van Oudenhove Residentie Koning Albert ‘35 V 

Hilda Van Eeckhoudt Itterbeek ‘42 V 

Simonne Steenhout Dilbeek ‘34 V 

Marie-Josée De Leeuw Schepdaal ‘41 V 

André Goessens Groot-Bijgaarden ‘26 M 

Margot Mertens Groot-Bijgaarden ‘38 V 

G. Moreels Groot-Bijgaarden ‘29 M 

Ivonne De Bolle Groot-Bijgaarden ‘33 V 

Vander Rasdem Dilbeek ‘32 M 
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Magda De Walsche Dilbeek ‘39 V 

Marc Crabbe Ternat ‘56 M 

Nicole Royer Groot-Bijgaarden ‘42 V 

Jules Claikens Dilbeek  M 

Allan Rosseel Schepdaal ‘38 M 

Singece Dilbeek ‘28 V 

Dhoosche Dilbeek ‘34 M 

Elisa Barbe Itterbeek ‘28 V 

Irene Van Regemeuter Dilbeek  ‘39 V 

Julie Schelck Groot-Bijgaarden ‘26 V 

Claudine Cochez Lennik ‘46 V 

Jacqueline De Vleeschauwer Schepdaal ‘32 V 

Irma Timmermans Buizingen ‘43 V 

Daniel Rabert Buizingen ‘42 M 

Monique Degryse Dilbeek ‘39 V 

Rosanna Matthys Asse ‘44 V 

Monique Jacobs Dilbeek ‘42 V 

Jean Vandermaeten Dilbeek ‘35 M 

Christiane Lateur  Dilbeek ‘39 V 

Nicole Decker Groot-Bijgaarden ‘43 V 

 

 

 

 


