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DEEL 6: ZORGEN VAN BABYBOOMERS 
   geanonimiseerde <inkijkjes> in de zorgen van 70-Plussers  

  Gerard B. Kosse -- Ludgerlichting 1962-1967 

Amsterdam, in de Nationale Week van Zorg en Welzijn 11-16 maart 2019 

 

“WIJ HEBBEN TOCH GEEN ECHTE ZORGEN…?!”   

De verbaasde uitdrukking op het gezicht van een hartelijke, 

zwaarlijvige medepatiënt in de wachtkamer van de Afdeling 

Cardiologie van het AMC zal ik niet licht vergeten. Ondanks 

haar hartritmestoornis gaf deze leeftijdsgenoot mij 

bovenstaand antwoord toen ik haar verleden jaar vroeg of 

ze zich zorgen maakte. Ze gaf vervolgens te kennen dat ze 

niets te klagen had. Die stoornissen ‘horen er gewoon bij’, 

lichtte ze toe toen ik haar erop wees dat ze toch niet voor 

niets de afdeling Cardiologie bezocht. De praatgrage dame 

in kwestie bleek Janneke1 te heten en had zelf jaren lang als 

hoofdzuster gewerkt in een groot ziekenhuis.   

 

Al pratende over het dagelijkse leven en ons geluk als 

<moderne 70-plussers> kwam ik vervolgens op het idee om 

toch dieper in te gaan op mijn vermoeden dat wij, ouderen, 

ons wel degelijk zorgen maken, ondanks het feit dat we daar niet zo gemakkelijk over praten met 

onbekenden of met de eigen partner. Bovendien bleek het bij nader inzien logisch om ook eens te 

onderzoeken waarover we - terugkijkend -- eigenlijk spijt hebben.  ‘Veel gezondheidsklachten 

ontstaan nu eenmaal door verkeerd gedrag’, lichtte Janneke toe.  ‘En daar hebben we nu, op onze 

oude dag, misschien spijt van!’  

 

VERDIEPING EN VERHELDERING VAN TWEE ZAKEN DIE 70-PLUSSERS RAKEN 

Van het een kwam het ander. Dus besloot ik <ZORGEN & SPIJT BIJ 70-PLUSSERS> eens nader te 

onderzoeken en uit te diepen in een serie gesprekken met leeftijdsgenoten. Het zijn tenslotte twee  

belangrijke existentiële kwesties die zich steeds indringender aan ons ouder geworden 

bewustzijn opdringen. Ons besef van de eigen sterfelijkheid en het snel naderende levenseinde 

dwingt ons er immers toe om op allerlei manieren onze LEVENSBALANS op te maken.  

Hoe ik een bescheiden onderzoek verrichtte naar de beleving van <zorgen & spijt> middels een 

17-tal half-gestructureerde interviews met grootstedelijke leeftijdgenoten, wordt uiteen gezet in 

                                                           
11 DE NAMEN VAN MIJN GESPREKSPARTNERS IN DEZE BIJDRAGE 
Omwille van de privacy van de geïnterviewde 70-plussers worden in deze tekst gefingeerde namen gebruikt. 
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de Bijlage. Ook lees je daar in paragraaf 2 meer over de begripsinhoud van <zorgen en spijt>. 

Vooral <spijt> en de ermee verwante begrippen <leedwezen, schuldbesef, berouw en wroeging> 

zijn onderwerpen die in onze hedendaagse Happy-go-Lucky-leefstijl taboe zijn…! Spijt is een 

delicaat onderwerp. Daarom werk ik dat uit in een aparte bijdrage: nr 7 van deze serie! 

 

UNIEKE ZORGEN VAN BABYBOOMERS  

Alle zorgen die je hieronder in beeld ziet gebracht, schijnen niet of nauwelijks voor te komen bij de 

hoger opgeleide Nederlandse Babyboomers. Niemand maakte gewag van geldzorgen, niemand 

wilde absoluut een nieuwe (dure) auto, horloge, of nog grotere kast van een huis. En mijn 

respondenten maakten zich er ook geen zorgen om hoe ze die gadgets konden onderhouden of 

afbetalen. Babyboomers blijken vrij van materiële zorgen! Dat was bij de ons voorgegane 

generaties beslist niet het geval! 

Die hadden het niet breed en konden daardoor ook weinig doen om hun vele gezondheidszorgen 

op te heffen. Er zat vroeger niets anders op dan die <ouderdoms-kwalen> voor lief te nemen!  

 

Het OBJECT van ons gepieker en van onze mentale onrust veroorzakende besognes is in de loop 

van de recente geschiedenis duidelijk verschoven naar psychologische en relationele aspecten!   

Hoger opgeleide Babyboomers maken zich tegenwoordig vooral zorgen over de onderwerpen die 

ik hieronder in 3 paragraafjes - in volgorde van afnemende-pijnlijkheid -  kort bespreek: 

 

ZORG 1: CONSEQUENTIES VAN AFNEMENDE EIGEN GEZONDHEID: 

1.1 Opvallend vaak kwam dit onderwerp naar voren. In allerlei toonaarden vroeg men zich 

ongerust af wat hen persoonlijk “straks (nog meer) te wachten staat qua gezondheid?”  

Bij doorvragen bleek dat mannen erg bang voor zorgafhankelijkheid te zijn. Vrouwen veel minder. 

Dat bleek vooral het geval bij respondenten met een <matige> gezondheid - zie Kenmerk 102  

                                                           
2 VINDPLAATS VAN FEITELIJKE RESPONDENTKENMERKEN IN DE BIJLAGE 
De scores van alle respondenten zijn in 26 kenmerken/aspecten samengevat in paragraaf 3.4  van de Bijlage  
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1.2 Bij doorvragen bleek dat deze bezorgde mannen weinig vertrouwen hadden in Zorginstellingen. 

De verhalen in de Massa Media over onverschilligheid, verwaarlozing en andere wantoestanden in 

de kostbare Zorginstellingen bleken goed te zijn doorgedrongen. “Als het maar even kan, dan wil 

ik daarom thuis worden verzorgd”, klonk het dan ook herhaaldelijk.  

 

1.3 Maar met bovenstaande wens trad een dilemma aan het licht: Deze matig gezonde mannelijke 

Babyboomers wilden hun eigen, bejaarde partner namelijk helemaal niet met die zorg belasten. 

Juist vanwege hun opvallend positieve waardering c.q. tevredenheid met de eigen partner (zie 

Kenmerk 6 in de Bijlage), wilden men die partners niet opzadelen met de zware zorglasten. Men 

gunde zijn partner -- “ook na mijn dood”-- nog een fijn aantal levensjaren! Bovendien vroegen de 

drie gay respondenten in in dit onderzoekje zich hardop af of hun partner wel opgewassen was 

tegen die mentale en lichamelijke belasting. En ze voegden er aan toe: “Het is bovendien 

verschrikkelijk deprimerend om je eigen partner zo te zien aftakelen!”.  

 

1.4  Bij negroïde Babyboomers lag dit zorgpunt geheel anders: De 4 negroide respondenten die 

bevraagd werden gaven aan geen enkel probleem te hebben met het idee zichzelf te laten 

verzorgen door hun bejaarde partner of kinderen. Ook gaven ze aan dat zij zelf zo’n zorgtaak voor 

hun partner “natuurlijk!” op zich zouden nemen als de situatie dat vereiste. “Bovendien zijn de 

kinderen er ook nog! En kunnen we meestal nog wel dansen”, was hun algemene opinie.  

 

1.5 Ook de eventueel nabije, eigen kinderen en kleinkinderen kwamen niet in aanmerking. “Die 

leven hun eigen leven”, was de veelgehoorde opmerking. Bovendien speelt in deze afwijzing van 

zorg door de eigen kinderen waarschijnlijk ook mee dat de meeste Babyboomers -- zowel de  

mannen als de vrouwen-- nogal ontevreden waren over hun kroost (zie Kenmerk 25). Ook heeft de 

helft van de respondenten <onvoldoende contact> met de eigen kinderen (zie Kenmerk 7). 
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ZORG 2: DE NADERENDE DOOD -- HOE NU VERDER?  

2.1  De blanke respondenten bleken opvallend goed op de hoogte te zijn van de cijfers die het CBS 

regelmatig publiceert over zaken als levensverwachting en het te verwachten aantal redelijk 

gezonde jaren dat 70-plussers tegemoet kunnen zien. De kleurlingen bleken veel minder 

geïnformeerd. 

 

2.2 Het aan aftakeling en toenemende zorgafhankelijkheid verwante thema van <de eigen dood of 

de dood van zijn/haar partner> bleek echter voor zowel de blanke als de gekleurde mannelijke 

respondenten een heikel punt dat moeilijk of niet openlijk bespreekbaar is. De helft van de 

mannelijke respondenten bleek dit onderwerp zelfs nooit openlijk met zijn partner te hebben 

besproken (zie Kenmerk 19 in de Bijlage). Soms wel met een vriend. 

 

2.3 Bij de vrouwen lag dat heel anders: in 7 van de 9 gevallen hadden ze dit pijnlijke onderwerp 

zelf bij hun eigen partner aan gekaart. Daarbij kwamen dan zaken aan de orde als: Blijft de 

langstlevende wel of niet in het eigen huis wonen? Kan er in de buurt van vrienden of de kinderen 

een alternatieve woning worden gevonden? Ook waren er inlevende adviezen waaruit bleek dat 

men de achterblijvende partner veel goeds gunde:  “Blijf liever niet alleen!” en “Geniet nog zo lang 

mogelijk van het leven” “Voel je vrij. Wij hebben tenslotte toch ook een mooi leven samen gehad!”  

 

2.4 Dat <positieve gun-aspect> tussen twee Babyboomer-partners blijkt ook uit hetgeen de 

respondenten invulden bij de vraag in hoeverre men tevreden was met zijn/haar partner. Bij meer 

dan de helft was dat namelijk het geval. Zie Kenmerk 6 in de Bijlage.  

 

ZORG 3:  ANGST VOOR DEMENTIE….VOORAL BANG VOOR DEMENTIE BIJ ZICHZELF 

 

3.1 “Jezelf zo verliezen, lijkt me verschrikkelijk!” Deze 

en soortgelijke opmerkingen werden vooral door de 

mannelijke gesprekspartners geplaatst. Vrouwen 

kwamen daar minder vaak spontaan mee op de 

proppen. Beide groepen respondenten hadden het in 

eerste instantie vooral over zichzelf: Hoe zijzelf zouden 

lijden onder het besef zichzelf, hun geliefden,  en “de 

weg” kwijt te gaan raken. Bovendien bleek men 

meestal (onterecht) aan te nemen dat men al in de 

beginfase van dementie incontinent  zou worden en 

dus “met vuile luiers” zou moeten rondlopen.  

 

3.2 Hoe om te gaan met de (toenemende) dementie van de eigen partner bleek een onderwerp 

waar zowel de mannen als de vrouwen genuanceerd over hadden nagedacht. Velen hadden er ook 

brochures over gelezen. Maar ook hier gold weer dat beide partners nagenoeg nooit afspraken 

hadden gemaakt over praktische zaken als: Tot hoe ver zorg jij nog voor mij? Wanneer draag je de 

zorg over aan een psychogeriatrische verpleegafdeling? Hoe houden we elkaar in de gaten? Hoe 

bespeuren we de eerste signalen van dementie bij elkaar? 
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3.3 Tijdelijk als mantelzorger je eigen demente partner verzorgen, bleek een onderwerp te zijn 

waarover men slechts een  vaag idee had. Iedereen keek er als een berg tegenop. Desondanks gaf 

nagenoeg elke respondent aan die taak “zeker in het begin” zo lang mogelijk op zich te willen 

nemen. “Als er tenminste ook verdere hulp van buiten komt”, voegden alle mannen er aan toe. 

Verder viel me op dat de helft van de Babyboom-vrouwen op de hoogte bleek te zijn van het 

bestaan van allerlei cursussen voor mantelzorgers. “Onze huisarts zal ons daar wel bij helpen”… 

  

 

TOT SLOT 
MIJN GESPREKSPARTNERS GAVEN NA AFLOOP VAN HET GESPREK VAAK AAN DAT ZE WELISWAAR 

ALLEEN MAAR OVER HUN ZORGEN-EN-ZO HADDEN GEPRAAT, MAAR DAT ZE NIET DE INDRUK 

WILDEN WEKKEN DAT ZIJ HUN OUDE DAG BELEEFDEN ALS <KOMMER EN KWEL>.  INTEGENDEEL! 

HUN LEVENSMOTTO BLEEK VOORAL: <VIVE LA VIE -- ZOLANG HET NOG KAN!>  

 

< SPIJT VAN BABYBOOMERS> KOMT AAN DE ORDE IN DEEL 7 VAN DE SERIE  

“ACHTER DE GERANIUMS..?”  
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BIJLAGE 

ONDERZOEKSGEGEVENS VAN “ZORGEN EN SPIJT VAN BABYBOOMERS> 
 

1. ONDERZOEKSTYPERING  
Het betreft hier een bescheiden oriënterend, kwalitatief onderzoek zonder representatieve pretenties 

onder een willekeurig tot stand gekomen groepje van 17 hoger opgeleide leeftijdsgenoten; dus onder 70-

plussers. Tijdens een open, individueel gesprek van minimaal 1,5 tot 2,5 uur in een neutrale omgeving (AMC-

restaurant of een rustig café-restaurant zoals La Place in Amsterdam ZO en Boerderij Meerzicht in het 

Amsterdamse Bos) werden door mij aantekeningen gemaakt van hetgeen mijn gesprekspartner spontaan 

en desgevraagd ter berde bracht. Tot slot vatte ik elk gesprek samen teneinde mijn gesprekspartner de kans 

te geven mijn conclusies te corrigeren en aan te vullen. Na afloop van elk gesprek werd samen een 

geanonimiseerd sociaal-demografisch vragenlijstje ingevuld . De antwoorden worden in paragraaf 3.4 

samengevat. De 17 gesprekken vonden plaats in de periode 6 mei 2018 t/m 28 februari 2019 

 

2. TWEE IN ELKAAR OVERLOPENDE PRINCIPALE VRAAGSTELLINGEN  
Ik gebruikte twee openingsvragen die steeds in iets andere vorm werden herhaald/verdiept:  

1. MAAKT U ZICH TEGENWOORDIG (NOG) ERGENS ZORGEN OVER?  

 1.1 ZICH ZORGEN MAKEN: Welke zorgen hebt U? Waar maakt U zichzelf zorgen om? Waarom?  

  Aan wie maakt U kenbaar dat U zich zorgen maakt over x,y,z?. 

 1.2 ONTZORGEN: Bent U zelf mantelzorger? Zo ja, voor wie? Hoe gaat dat? Hebt U al nagedacht 

over wat er gebeuren moet als Uw zorgverlening mocht wegvallen door ziekte of wat dan 

ook?  Hebt U er ook met uw zorgontvanger over gesproken?  Hoe ervaart die andere 

persoon het feit dat U “dit en dat” voor hem/haar doet?  

1.3 ZORG ONTVANGEN: Welke zorgen of taken worden U door Uw partner of anderen uit 

handen genomen? Waarom? Door wie? Wat vindt U daarvan? En wat vindt die zorgverlener 

ervan? 

1.4 GEVOELSMATIGE ASPECTEN VAN <ZORGEN>:  Verdriet? Leed? Vreugde? Leerwinst? 

Woede? Afhankelijkheid/machteloosheid? Ergens spijt van? Onrecht? 

 

2. WAAR HEBT U ACHTERAF, NU U DE 70 AL RUIM BENT GEPASSEERD, SPIJT VAN? 

De alternatieve (herhaal)formuleringen en verdiepingen zijn hieronder gerangschikt naar de mate 

waarin er in toenemende mate onaangename emoties en besef van verkeerd-te-hebben-

gehandeld mee vergezeld gaan: verdriet, leedwezen, berouw en zelfverwijt, gewetensangst, 

gewetenswroeging, droefheid, schuldbesef/zondebewustzijn, boetvaardigheid.  

Ik ging uit van de standaard-definitie van <spijt>: Spijt is het onaangename gevoel, dat zich van ons 

meester maakt, wanneer wij tot het besef komen, verkeerd gehandeld te hebben.      

. 2.1 SPIJT is de zwakste vorm van het bovengenoemde onaangename gevoel en 

handelingsbesef. 

A) Waar hebt U spijt van? Wat zou U het liefst anders gedaan hebben dan toen U dat deed? 

B) Wat hebt U niet gedaan terwijl U nu denkt dat U dat toch liever wel had willen of moeten 

    doen? 

2.2 LEEDWEZEN is sterker negatief geladen. Er is dan sprake van dat we iets hebben gedaan 

waarvan we weten dat we daardoor iemand anders nadeel of verdriet hebben bezorgd: 

opzettelijk, of door stomme onnadenkendheid/egoïsme, of door onze onvoorzichtigheid. 

 A) Als U nu op Uw leven terugkijkt, bekruipt U dan wel eens het nare gevoel dat U één of 

     meer personen verdriet hebt gedaan? Vertel - details…Wat doet U nu met dat besef? 

B) Hebt U bepaalde mensen dusdanig teleurgesteld of benadeeld dat dit U nu spijt?  
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2.3 SCHULDBESEF/BEROUW is nog negatiever geladen dan <leedwezen>. Opvallend is dat wij 

bij dit gevoel niet alleen weten dat we verkeerd hebben gehandeld en anderen nadeel en/of 

verdriet hebben berokkend, maar dat we er ons ook langdurig en vaak schuldig over voelen. 

We hebben daarbij het pijnlijke  besef dat we “te ver” zijn gegaan; dat we maatschappelijke 

normen en/of wetten met voeten hebben getreden. Ook zouden we onze misstap graag 

ongedaan willen maken als dat (nog) kon. En we weten van onszelf dat we nooit en te 

nimmer dezelfde misstap nogmaals zullen begaan. We hebben dus berouw! 

 A) Herkent U het verschijnsel dat een misstap-uit-je-eigen-verleden zo maar uit ons  

      geheugen opduikt en terug blijft komen? Details… 

 B)  Wat zou U nooit en te nimmer meer op dezelfde manier doen als ‘toen’ (in het verleden)? 

       Details…. 

2.4 WROEGING is de allervervelendste vorm van berouw. We worden dan vaak, langdurig en 

aanhoudend gekweld  door onze misstap en het ermee gepaard gaande berouw. Ons 

knagende geweten laat ons dan niet met rust. Allerlei psychosomatische klachten kunnen 

ermee gepaard gaan. Denk maar aan zaken als slapeloosheid, onrust, depressieve 

gevoelens, lusteloosheid, slechte eetlust, enzovoort. 

 A) Welke vervelende kwestie of andere zaak liet of laat zich moeilijk uit Uw hoofd 

      verdringen?  Details…. 

B)  Denkt U aan bepaalde nare zaken van vroeger als U herhaaldelijk de slaap niet kunt  

      vatten?  Details…. 

 

3. GESPREKSPARTNERS / ONDERZOEKSPOPULATIE 
 

3.1 TOTAAL 

In totaal hadden zich 19 gesprekspartners aangemeld voor 

deelname. Twee mensen vielen echter door ziekte en 

familieomstandigheden uit. Er bleven 17 <hoger opgeleide 

gesprekspartners>  over, waarvan er één al na een kwartiertje 

afhaakte, omdat hij “met alle respect voor homo’s”, niet dacht 

dat zulke mensen het leven van hetero’s begrijpen. Hij vulde 

na enig aandringen wel de anonieme vragenlijst in.  

 

3.2  WERVING 

Tijdens mijn frequente bezoekjes en behandelingen aan het 

AMC in 2017 en 2018 kwam ik herhaaldelijk in de wachtkamers 

in gesprek met een drietal leeftijdgenoten die ook hoger 

opgeleid bleken te zijn. Deze twee heren en één dame bleken 

bereid zelf mee te doen aan een gesprek over <zorgen en spijt 

op onze leeftijd> Ook leverden ze uit eigen familie-,  vrienden- en bekendenkring nog 12 gesprekspartners 

waarvan 2 uitvielen. Van (echt)paren mocht er maar één persoon deelnemen. De resterende vier 

deelnemers heb ik geworven uit eigen bekendenkring.  

 

3.3  VERTROUWELIJKEID & ANONIMITEIT 

Op voorhand gaf ik te kennen dat de gesprekken in een neutrale omgeving zouden plaats vinden en dat ik 

alleen hun voornamen wilde kennen. Ook zegde ik toe alle verdere persoonsgegevens en gespreksinhoud 

te zullen anonimiseren en de door mij gemaakte aantekeningen te zullen vernietigen nadat ik die verwerkt 

had in een bijdrage “voor de alumni-media van het internaat waarop ik vroeger zat”.  Elke deelnemer kreeg 

tenslotte de toezegging een geprint exemplaar van die tekst te zullen ontvangen via één van de drie 
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contactpersonen; echter zonder vermelding van het precieze alumni-publicatiekanaal waarin het zou 

verschijnen. Dit om buitenstaanders zoveel mogelijk te weren van onze club-media Postvakh3 en H3.  

   

3.4   KENMERKEN VAN DE ONDERVRAAGDE GESPREKSPARTNERS / ONDERZOEKSPOPULATIE 

De 26 kenmerken / aspecten zijn gekozen op grond van “vermoede invloed” op het hebben van zorgen 

en/of spijt. Of de aantallen-per-kenmerk representatief zijn voor de situatie van hoger opgeleide 70-

plussers in  Nederland  is niet nagegaan.  
REGEL KENMERK GESLACHT OPMERKING 

man vrouw 

1. AANTAL NAAR GESLACHT    

01 Totaal aantal deelnemers (17) 8 9 aanvankelijk gaven zich  er 19 op  

02 Gemiddelde leeftijd - jaren 73,5 75,5 afgerond op een half jaar  

2. SEKSUELE ORIENTATIE    

03 Seksuele oriëntatie: hetero 6 8  

04 Seksuele oriëntatie: homo/lesbo 2 1  

3. BURG.STATUS    

05 Samenwonend met 1e  partner  6 5  

06 Samenwonend met 2e of 3e partner 1 1 minstens gedurende afgelopen 5jr 

07 Alleenstaand/nooit samengewoond 1 3  

08 Ooit eerder gescheiden   2 1 enige overlap met regel 06  

09 Weduwe/weduwnaar 1 2 idem 

4. RACIALE GROEP    

10 Blank (Kaukasisch) 6 7  

11 Kleurling 2 2 Negroïde of gemengd zwart-wit 

5. NAGESLACHT    

12 In bezit van 1 of meer kinderen 5 7 Opvallend: 1 homo had ook kids 

13 Nooit kinderen gehad 3 2  

14 In bezit van 1 of meer kleinkinderen 5 6 incl 1 adoptie-kleinkind  

15 Niet / nooit kleinkinderen gehad 3 3 2 vrouwen betreurden dit heel erg! 

6. WAARDERING/TEVREDENHEID MET HUIDIGE  PARTNER  
16 Zeer goed  1 2 Schoolcijfers 9 of 10 

17 Goed 2 3 Schoolcijfers 7 - 8   

18 Voldoende 2 0 Schoolcijfer 6 

19 Onvoldoende 2 1 Schoolcijfer 5 of minder 

20 Niet van toepassing 1 3  

7. CONTACT MET NAGESLACHT    
21 Voldoende en naar tevredenheid 3 4 Voldoende: qua frequentie  

22 Onvoldoende en/of slecht 2 3 Slecht: qua intimiteit en openheid 

23 Niet van toepassing 3 2  

8. CONTACT MET VRIENDEN EN ANDEREN    
24 Voldoende en naar tevredenheid 4 5 Qua frequentie en diepgang 

25 Onvoldoende en/of slecht 4 3 Idem 

9. MENING OVER FINANCIELE MIDDELEN = BESTEEDBAAR GEZINS-INKOMEN 
26 Ruim voldoende 7 6  

27 Voldoende 1 2  

28 Onvoldoende 0 1  

10. GEZONDHEID ZOALS ZELF ERVAREN -- onafhankelijk van medische diagnoses/klachten  

29 Prima of Goed 3 4 Men stelt zich geen beperkingen  

30 Matig / eigenlijk iets onvoldoende 4 4 Enige beperkingen   

31 Slecht 2 1  
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DEBAT: HERINNERINGEN ZONDER ZORGEN 
REGEL KENMERK GESLACHT OPMERKING 

man vrouw 

11. RELIGIE / LEVENSBESCHOUWING    
32 Doet (meer dan 25 jr) nergens aan 4 4 Vroeger wel lid van een kerk 

33 Praktiserend en/of lid van kerk of HV 1 1 HV= Humanistisch Verbond 

34 Niet praktiserend, wel geloof in iets 2 3  

35 Nooit gelovig geweest; nu ook niet 1 1  

12. POLITIEKE ZELF-KARAKTERISTIEK    
36 Links of links-van-het-midden 1 0  

37 Midden 5 7  

38 Rechts of rechts-van-het-midden 1 2  

39 Niets ingevuld / onbekend 1 0 “Ik stem niet meer” 

40 Ik was vroeger linkser of rechtser 4 2  

41 Mijn politieke opstelling bleef gelijk  4 5  

42 Niets ingevuld over opschuiving 0 2  

13. LIDMAATSCHAP VAN HOBBYCLUB(S)    

43 Ja 2 4 Sport, koken,  

44 Neen 5 4  

45 Onbekend / niet ingevuld 1 1  

14. BEZIT & GEBRUIK VAN MOBIELTJE EN/OF COMPUTER  
46 JA 7 7 Veel contact met (klein)kinderen 

47 NEEN 1 2  

15. WEKELIJKS MINIMAAL 1 X VRIJWILLIGERSWERK (TOTAAL MINSTENS 4 UUR/WEEK) 

48 JA 3 3  

49 NEEN 3 3  

50 Soms wel meer uren/week  2 3  

16. ARBEID TEGEN BETALING/VERGOEDING? Licht toe  
51 JA (Helpt soms in bedrijf van kids) 2 0 Vooral invallen bij drukte 

52 NEEN - Nooit 6 8  

53 Niets ingevuld / onbekend 0 1  

17. TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE WONING   

54 JA 4 4  

55 NEEN 2 3 Technische aanpassingen nodig 

56 Ik vrees “straks niet meer ok” 1 1 Zoekend naar Serviceflat o.i.d.  

57 Ik zou kleiner willen wonen 1 1 Maar nog niet zoekend  
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REGEL KENMERK GESLACHT OPMERKING 

man vrouw 

18. VEILIGHEID -- VOORAL BUITENSHUIS    

58 Ik voel me altijd en overal veilig  5 2  

59 Ik voel me soms niet veilig 3 4 Vooral ’s avonds op stille straat  

60 Ik voel me vaak niet veilig 0 3 Ook overdag; en als ik alleen thuis ben 

19. <DE EIGEN DOOD OF DE DOOD VAN PARTNER> ALS GESPREKSTHEMA BINNENSHUIS 
61 NOOIT 4 2  

62 EEN ENKELE KEER 2 4  

63 LANG GELEDEN - NU NIET MEER 2 3  

64 ALLEEN MET VRIENDEN - thuis niet 3 2 DUS WEL BUITENSHUIS! 

20. MENING OVER DE TOEKOMST VAN DE JONGE GENERATIES: “Hun toekomst is zo goed als zeker… 

65 …beter dan ons eigen leven was” 3 1  

66 …slechter dan ons eigen leven was” 5 5  

67 …net zo goed en slecht als het onze” 0 2  

68 Geen mening / weet niet 0 1  

21. MENING OVER HET EIGEN UITERLIJK = UITERLIJKE VERSCHIJNING (niet lichamelijke klachten) 
69 Tevreden   5 5  

70 Ontevreden - maar ik doe het er mee 3 2  

71 Zeer ontevreden 1 2 Zou  

72 Cosmetische ingrepen ondergaan?: 

JA 

NEEN 

   

73 0 3  

74 8 6  

22. MENING OVER DE EIGEN MOBILITEIT (MOTORIEK) -- rekening houdend met de eigen wensen 

75 Ik heb lichte  belemmeringen 4 4 Gewrichtsklachten (knieën, rug)  

76 Ik wordt ernstig belemmerd 2 1 Moet rolstoel o.i.d. gebruiken 

77 Ik ondervind geen belemmeringen 2 4  

23. OBJECTIEVE FEITEN OVER HET EIGEN GEHOOR  -- wel of niet geïndiceerd voor gehoortoestel  

78 Ik gebruik vaak een gehoortoestel 1 2  

79 Ik gebruik soms een gehoortoestel 2 3  

80 Ik gebruik nooit een gehoortoestel 4 4  

81 Niets ingevuld 1 0  

24. FUNCTIONERINGS-KLACHTEN NAAR SOORT -- spontane antwoorden op een open vraag 

82 GEHOOR is onvoldoende 3 5 Ondanks eventueel apparaat 

83 VISUS is onvoldoende 3 3 Ondanks eventueel bril-gebruik 

84 SMAAK is onvoldoende 2 3  

85 RUIKEN is onvoldoende 4 4  

86 MOTORIEK is onvoldoende 3 2  

87 VERGEETACHTIGHEID hindert 2 3 1x: “Word ik dement?”  

88 HART klachten - divers 3 2  

89 DIABETES-2 - suikerziekte  1 2  

90 PROSTAAT - onzekere diagnose 1 nvt  

91 Geen opmerkingen over tastzin, thermoceptie (temperatuurzin) en nociceptie (pijnzin) 

25. TEVREDENHEID OVER HET RESULTAAT VAN DE OPVOEDING AAN EIGEN KINDEREN 

92 Zeer tevreden 0 1  

93 Tevreden 1 1  

94 Ontevreden 3 4  

95 Zeer ontevreden 4 3  

96 Niet van toepassing 2 1  
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REGEL KENMERK GESLACHT OPMERKING 

man vrouw 

TOELICHTING waarom <zeer ontevreden>: Ze komen te weinig op bezoek. Ze zijn veel te egoïstisch, ze 

voeden onze kleinkinderen verkeerd op: 2x. Te materialistisch: 3x. Geen respect 

26. BEROEPSUITOEFENING VOORAFGAAND AAN PENSIOEN -- hoger niveau 

97 Leraar 2 1  

98 Manager KMB 1 1  

99 Leidinggevende Zorg/Verpleging 1 2  

100 Arts 1 0  

101 Laborant Farmaceutische Industrie 1 0  

102 Chef de Bureau groot kantoor 1 1  

103 Directeur eigen bedrijf 1 0  

104 Chef Mode-inkoop 0 1  

105 Geen beroep; wel HBO-opleiding  0 3 Altijd huisvrouw geweest 

 

4. GESPREKSVERLOOP -- WEDERZIJDS CONTACT,  DIEPGANG EN OPENHEID  
Eigen observatie&ervaring en uitlatingen van mijn gesprekspartners wijzen op het volgende beeld: 

1.1 ALGEMEEN: het contact met 5 (van de 8) mannelijke deelnemers was goed tot zeer goed. Dat was ook 

het geval met alle 9 vrouwelijke gesprekspartners. De meesten gaven ongevraagd te kennen het gesprek te 

hebben ervaren als “prettig” , “eye openend” ,  “verhelderend”. Men vond desgevraagd dat ze hun eigen 

mening goed tot zeer goed hadden kenbaar gemaakt.  Ikzelf vond dat men ‘openlijk durfde te praten’.  

 

1.2 ONVOLDOENDE: Het klikte niet tussen mij en 3 van de 8 mannelijke deelnemers. Dat kwam de 

diepgang en openheid van hun uitlatingen niet ten goede. Met deze drie mensen duurde het gesprek dan 

ook niet langer dan 45 minuten. Wel vulden alle mannen de vragenlijst in. Ook de deelnemer die al na een 

kwartiertje afhaakte, omdat hij toen besefte dat ik gay ben en gays volgens hem niets of weinig begrijpen 

van het leven van hetero’s .  

 

5. ACHTERAF BEZIEN: WAT HAD OOK GEVRAAGD MOETEN/KUNNEN WORDEN  

 
Achteraf realiseer ik me dat ik wat vergeetachtig ben geweest. Immers, het had handig en verhelderend 



12 
 

geweest kunnen zijn om veel systematischer (in de vragenlijst) te vragen naar zaken die het <algemene 

levens-gevoel> (=dominante basisstemming) van de gesprekspartners in beeld brengen. Dus bevraging over 

zaken als: 

1. De mate waarin men zich gelukkig voelt en tevreden is met het eigen leven 

2. De mate waarin ernstige zorgen of spijtgevoelens hun geluk-beleving negatief beïnvloeden 

3. Het al dan niet gebruik hebben gemaakt van psychologische, therapeutische diensten  

4. De eventuele aanwezigheid van depressies en andere klachten bij zichzelf, partner of 

(klein)kinderen 

5. Vereenzaming-zoals-zelf-ervaren & het daadwerkelijk aantal keren dat men contact had met 

anderen dan de eventuele eigen partner.  

6. Het al dan niet voorkomen van één of meer klachten die figureren in de bekende lijst TOP TIEN 

KLACHTEN VAN OUDEREN: bij zichzelf, bij eventuele partner, en bij eventueel nageslacht. Die 

klachten kunnen immers van directe invloed zijn op het ontstaan van zorgen en het hebben van 

spijt over eerder of momentaan gedrag. Dus had ik navraag kunnen doen over: 

1. Zwakker wordende spieren 

2. Visus 

3. Gehoor 

4. Zwakker wordende beenderen (osteoporose) 

5. Overgewicht en diabetes -- metabolisme-syndroomziekte 

6. Kanker 

7. Hart- en vaatziekten 

8. Depressie 

9. Dementie 

10. Polyfarmacie 

Zelf vul ik dit lijstje aan met twee klachten die je in de wachtkamers van artsen en ziekenhuizen vaak 

hoort van de patiënten: 

11.  Aanhoudende moeheid / te snel vermoeid om te doen wat je wilt doen 

       12.  Frequente en vaak lang aanhoudende spier- of hoofdpijn & reumatische gewrichten  

  

 


