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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoek ‘Thuiswonende ouderen met dementie’. Het onderzoek is uitgevoerd in de
periode februari 2019 en juni 2019, in het kader van afstuderen voor de opleiding HBO
Verpleegkunde. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Gemeente Súdwest-Fryslân, waar dit
onderzoek bij zal dragen aan een pilotstudie in samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar en
de GGD Fryslân. Voor de uitwerking van dit onderzoek wil ik alle deelnemers bedanken die mee
wilden werken aan dit onderzoek. Ook wil ik graag mijn afstudeerbegeleider Nadine Wilczak en mijn
opdrachtgever Klaus Boonstra bedanken voor de goede begeleiding tijdens het schrijven van dit
onderzoek.

Iris van der Veen
Surhuisterveen, 16 juni 2019
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Samenvatting
Aanleiding:
De bevolking is aan het vergrijzen. Door deze stijging zullen er steeds meer ouderen met dementie
zijn. In het programma Vitale Regio Fryslân zijn er 8 pilots opgezet in de gemeente Súdwest-Fryslân
om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, dit onderzoek zal hier een onderdeel in zijn.
Doelstelling en onderzoeksvraag:
Na dit onderzoek is het bekend wat de verwachtingen van ouderen met beginnende dementie van de
externe fysieke omgeving zijn. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘’Wat verwachten ouderen met
beginnende dementie van de externe fysieke omgeving in de gemeente Súdwest-Fryslân?’’
Methode:
Voor de uitvoering van het praktijkonderzoek zijn 6 ouderen met beginnende dementie geïnterviewd
in de vertrouwde omgeving. Er is gekozen voor semi gestructureerde interviews omdat we te maken
hadden met een kwetsbare doelgroep. De vragen werden gesteld op een gestructureerde manier
met mogelijkheden tot doorvragen.
Resultaten:
Vanuit het praktijkonderzoek komt naar voren dat ouderen obstakels ervaren in het gebruik van
wegen en paden. Zo zijn de wegen niet altijd vlak waardoor er een verhoogd valgevaar is voor
ouderen met een beperkt functioneren. Ouderen komen in het donker de deur niet meer uit omdat
zij zich niet prettig voelen in het donker. Er wordt veel gebruik gemaakt van huidige voorzieningen en
activiteiten in de omgeving. Voorzieningen als zorg en basisonderwijs achten ouderen aanwezig in de
omgeving. De kerk is voor ouderen ‘een baken in zee’, oftewel een herkenningspunt. Een groene
omgeving wordt door de ouderen als belangrijk bevonden.
Conclusie:
Ouderen in gemeente Súdwest-Fryslân verwachten een toegankelijke, groene, goed onderhouden,
veilige, schone en rustige omgeving die bekend voor hen is.
Discussie: In de discussie wordt een verklaring voor de resultaten gegeven. Hier worden een aantal
tegenstrijdige uitkomsten tussen literatuur en praktijk benoemd, maar ook de overeenkomsten.
Opvallend is dat groen in de literatuur niet naar voren is gekomen. Een overeenkomst tussen
literatuur en praktijk is het handhaven van vlakke wegen en paden, maar ook voldoende verlichting.
Echter zijn deze resultaten niet generaliseer baar voor de volledige gemeente in Súdwest-Fryslân,
gezien het hier om een kleine populatie gaat die woonachtig is in een omgeving waar burgers voor
elkaar staan.
Aanbevelingen: Het bevorderen van de veiligheid in de omgeving is van belang. De huidige
voorzieningen moeten worden behouden. Het woonaanbod in de omgeving moet aantrekkelijk zijn
om zo de leefbaarheid te vergroten. Tevens draagt dit bij aan het behoud van het basisonderwijs dat
voor ouderen belangrijk is. Tenslotte moet er meer aandacht worden besteed aan het behoud van
groen in een omgeving.
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Inleiding
Het onderzoek vindt plaats bij de opleiding HBO Verpleegkunde van de NHL Stenden Hogeschool te
Leeuwarden. Het betreft een onderzoek over thuiswonende mensen met dementie. Dit onderzoek
wordt gedaan in samenwerking met Gemeente Súdwest-Fryslân, Zorgverzekeraar De Friesland en de
GGD Fryslân.

Probleemanalyse
De bevolking is aan het vergrijzen. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg hiervan flink
toenemen. Daarom krijgt het onderwerp Dementie steeds meer aandacht in de maatschappij. ‘’De
vergrijzing van de bevolking wordt eveneens geassocieerd met een toenemende mate van
afhankelijkheid en comorbiditeit. Om de gezondheidszorg kwaliteitsvol en betaalbaar te houden is
een gestructureerde zorgaanpak van ouderen met dementie noodzakelijk’’ (Deckers et al., 2012).
Verschillende domeinen hebben invloed op de volksgezondheid in Nederland. Deze bestaan uit het
sociale, psychische en fysieke domein. Uit eerder beschreven onderzoek is gebleken dat de nieuwe
omgevingswet zorg en welzijn een plek biedt in het ruimtelijk-economisch domein waardoor er
verbinding plaatsvindt met de domeinen volksgezondheid (Van Bree, 2016). ‘’De omgevingswet
treedt vanaf 2021 in werking, en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving.’’(Aan de
slag met de omgevingswet, z.d.-a).
Om ouderen met dementie zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving is het van belang
dat de omgeving waarin zij wonen dementievriendelijk is (Loket Gezond Leven, z.d). Hierbij is het van
belang dat er niet alleen gekeken wordt naar hun thuissituatie maar ook naar externe factoren die
deel uitmaken van de fysieke omgeving. ‘’Daarom slaan De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân
met de gemeenten de handen ineen’’(De Friesland Zorgverzekeraar, z.d.). Dat gebeurt in het
programma Vitale Regio Fryslân welke in 2017 is gestart. In dit programma worden gemeenten
uitgenodigd om pilots te ontwikkelen gericht op preventie in samenwerking met andere partijen. In
totaal kunnen binnen het programma 8 pilots worden uitgevoerd. Het onderzoek over de externe
fysieke omgeving van thuiswonende mensen met dementie zal één van deze pilots zijn. Dit
onderzoek wordt door de GGD in Súdwest-Fryslân en de Gemeente Súdwest-Fryslân gedragen. ‘’De
GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij
de Friese burger’’ (GGD Fryslân, z.d.). Vitaliteit en gezondheid zijn belangrijk voor alle Friese
inwoners. Naast deze grotere maatschappelijke bewustwording, kan er ook rekening worden
gehouden met mensen met dementie in de wijze waarop huizen en wijken zijn ingericht.
Voor de gemeente Súdwest-Fryslân en de GGD Fryslân is het van belang te ondersteunen bij de wens
van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dat kan alleen als de
fysieke omgeving aansluit bij de verwachtingen en behoeften van deze burgers. Dit onderzoek zal
zich toespitsen op de externe fysieke omgeving. Dit betreft een onderzoek naar waar de
buitenomgeving aan moet voldoen volgens de behoeften van ouderen met beginnende dementie.
Deze verwachtingen zijn nog niet bekend. Dit komt omdat het begrip externe fysieke omgeving
alleen verwoord is in een beleidsdocument van de Gemeente Súdwest-Fryslân (persoonlijke
communicatie, 6 maart 2019). Vanuit deze zienswijze wordt in dit onderzoek een pilot gestart d.w.z.
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wordt onderzocht wat de verwachtingen zijn van ouderen van hun externe omgeving. Dit onderzoek
zal zich toespitsen op de variabele infrastructuur en bouwwerken, beide zijn onderdeel van de
externe fysieke omgeving. Onder infrastructuur wordt in het algemeen verstaan wijkvoorzieningen
en veiligheid in de directe omgeving van de kwetsbare burger. Onder bouwwerken wordt de
constructie van materiaal dat direct of indirect verbonden is met de grond bedoeld. Er is gekozen
voor deze variabelen omdat zij onderdeel zijn van het buitenleven van burgers. Een externe
omgeving die aansluit bij ouderen met beginnende dementie laat toe hun meer zelfredzaam te zijn.

Verpleegkunde relevantie
Lambregts, Grotendorst, & Van Merwijk (2016) hebben het beroepsprofiel voor verpleegkundigen
geschreven waarin zeven rollen worden benoemd die verpleegkundigen kunnen uitvoeren. De
opleiding Bachelor of Nursing leidt namelijk op tot breed inzetbare verpleegkundigen. Deze rollen
kunnen in verschillende contexten ingezet worden. Het competentieprofiel van de verpleegkundige
bestaat uit de volgende rollen: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP
professional, gezondheidsbevorderaar, organisator, en kwaliteitsbevorderaar (Lambregts et al. 2016).
In dit onderzoek werd er gekeken naar wat de verwachtingen van ouderen met beginnende
dementie waren met betrekking tot de externe fysieke omgeving. De verpleegkundige was in dit
onderzoek relevant als, zorgverlener, kwaliteitsbevorderaar, en gezondheidsbevorderaar. Het
kernbegrip “zelfmanagement versterken” behoort onder de rol als zorgverlener en sluit volledig aan
bij de relevantie van dit beroep tijdens dit onderzoek (Lambregts et al. 2016). De verpleegkundige
voert de rol als kwaliteitsbeoefenaar uit tijdens dit onderzoek door de verwachtingen van de externe
fysieke omgeving te monitoren en te screenen, waardoor er kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden
voor ouderen met beginnende dementie die thuis wonen. De verpleegkundige als
gezondheidsbevorderaar komt in dit onderzoek te pas door middel van het preventiegericht werken
tijdens het onderzoek.

Probleem, doel en vraagstelling
Probleemstelling:
Voor de gemeente Súdwest-Fryslân is het van belang te weten wat de verwachtingen zijn van
ouderen met beginnende dementie over hun externe fysieke omgeving. Deze verwachtingen zijn niet
bekend bij ouderen die woonachtig zijn in de gemeente Súdwest-Fryslân.
Doelstelling:
Na dit praktijkonderzoek is bekend wat de verwachtingen zijn van ouderen met beginnende
dementie over hun externe fysieke omgeving. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen die de Gemeente
Súdwest-Fryslân gaat gebruiken voor verdere beleidsplannen om de externe fysieke omgeving te
kunnen aanpassen waardoor ouderen meer zelfredzaam zijn.
Onderzoeksvraag:
Wat verwachten ouderen met beginnende dementie van de externe fysieke omgeving in de
gemeente Súdwest-Fryslân?
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Literatuurvragen
1. Wat wordt er verstaan onder beginnende dementie?
2. Uit welke variabelen bestaat de externe fysieke omgeving?
3. Hoe kan de externe fysieke omgeving het zelfstandig thuis blijven wonen ondersteunen?

Leeswijzer
Het onderzoek is opgedeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 bevindt zich het theoretisch kader.
Hierbij is eerst de zoekstrategie bepaald. Aan de hand van de gevonden resultaten over het
onderwerp in bestaande studies wordt de literatuurdeelvraag beantwoord. In hoofdstuk 2 bevindt
zich de onderzoeksmethode. Hierin krijgt het praktijkonderzoek vorm door middel van de
omschrijving van de methode en de ontwikkeling van het meetinstrument. In hoofdstuk 3 zijn de
meetresultaten te vinden. De resultaten zijn beschreven aan de hand van de topics met enkele
citaten van de respondenten. Hoofdstuk 4 betreft de conclusie en discussie van het
praktijkonderzoek. Afrondend zijn in hoofdstuk 5 de aanbevelingen voor de praktijk te vinden.
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1. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk is de volledige uitwerking van de literatuurvragen te vinden. Vooraf is er een
begrippenlijst opgesteld om de complexe begrippen toe te lichten voorafgaand de theorie. Hierna
vindt de zoekstrategie plaats waarmee artikelen zijn verworven. En vervolgens worden de drie
literatuurvragen uitgewerkt. Ter afronding wordt er een conclusie geschreven van alle
literatuurvragen en vervolgens de implicaties van het literatuuronderzoek voor het te verrichten
praktijkonderzoek.

1.1. Begrippenlijst
Dementie: Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de
hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim
vijftig ziektes (Alzheimer Nederland, 2015).
Externe fysieke omgeving: Onder de externe fysieke omgeving behoren de volgende elementen:
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel
erfgoed en werelderfgoed (Aan de slag met de omgevingswet, z.d.-b).
Omgevingswet: De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de
leefomgeving. Vanaf 2021 treedt de wet in werking (Aan de slag met de omgevingswet, z.d.-a).
World Health Organization (WHO): ‘’WHO werkt wereldwijd om de gezondheid te bevorderen, de
wereld veilig te houden en de kwetsbaren te dienen’’ (World Health Organization [WHO] , z.d.).
DSM-5: ‘De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een classificatie voor
psychische stoornissen, ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric
Association (APA)(American Psychiatric Association, 2013)’’.

1.2. Zoekstrategie
Voor de uitwerking van de deelvragen is er gezocht met behulp van Nederlandse en Engelse
trefwoorden. De trefwoorden die het meest gehanteerd zijn bij de zoekstrategie zijn ‘dementie’ en
‘fysieke omgeving’. Deze termen komen ook voor in de centrale vraag en benoemen in concrete
termen waar dit onderzoek over zal gaan. De Engelse trefwoorden die het meeste gehanteerd zijn
tijdens het zoeken zijn ‘environment’ en ‘dementia’. De trefwoorden zijn te vinden in bijlage 1.
Vervolgens zijn er een inclusie- en exclusiecriteria opgesteld (bijlage 2). Met de trefwoorden is er
vervolgens gezocht in de databases PubMed en Google Scholar. Er is gekozen voor deze databases
vanwege de bekendheid en het overzicht van de database. Als toevoeging is er ook gebruikt gemaakt
van de website Google. Voor het zoeken in PubMed is er gebruik gemaakt van de booleaanse
operatoren AND en OR als toevoegsel in de zoekstreng. Dit is een manier om de resultaten bij
zoekopdrachten te verbeteren. In bijlage 3 is de relevantietabel per deelvraag te vinden, waarin de
zoekstrategie is verwerkt. Voor het literatuuronderzoek is er gebruik gemaakt van de BIG 6 methode
en de sneeuwbalmethode van Verhoeven (2014). De BIG 6 methode bestaat uit zes stappen om
literatuur op te zoeken. De zes stappen die zijn gebruikt hebben betrekking op probleemdefiniëring,
gebruikte websites, zoekstrategie, selectie van informatie, bepalen van de rangorde en het
beschrijven van het resultaat (Verhoeven, 2014). De sneeuwbalmethode is in de relevantietabellen
opgenomen. Dit staat beschreven als primaire en secundaire bronnen. Bij de sneeuwbalmethode
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wordt het resultaat van een zoekronde grondig bestudeerd. Hierna worden de literatuurverwijzingen
in boeken en artikelen gebruikt als aanknopingspunten om verder te zoeken. Voor het beantwoorden
van de literatuurvragen is er gebruik gemaakt van 11 wetenschappelijke artikelen, 2 Engelstalige en 9
Nederlandstalige artikelen. De gebruikte artikelen zijn te vinden in bijlage 5.0. De gebruikte artikelen
per deelvraag worden gescoord op level of evidence. Dit is gedaan aan de hand van de tabel 'levels of
evidence' volgens het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO (2007) te vinden in bijlage 4.
De mate van bewijs is voor één artikel A1, twee artikelen B, zes artikelen C, en voor twee artikelen D.
Verder wordt per bron de onderzoekspopulatie, onderzoeksmethode en het resultaat benoemd in
bijlage 5.

1.3.1. Literatuurvraag 1
Wat wordt er verstaan onder beginnende dementie?
Dementie is een ziektebeeld die de komende jaren steeds meer zal toenemen door de vergrijzing.
Dementie is de verzamelnaam voor meerdere ziektes. De bekendste hiervan zijn de ziekte van
Alzheimer, Vasculaire dementie, en Frontotemporale dementie. De Diagnostic and statistical manual
of mental disorders 5de editie (American Psychiatric Association, 2013), een handboek voor de
diagnostiek van psychiatrische stoornissen, omschrijft dementie als een neuro cognitieve stoornis.
Dementie kenmerkt zich door de volgende symptomen volgens de American Psychiatric Association
(2013); klachten van het geheugen, andere cognitieve stoornissen (bijv. afasie of apraxie), of
beperkingen in het dagelijks functioneren door de cognitieve stoornissen. Deze klassering is ook te
vinden in de NHG-Standaard Dementie, dit zijn richtlijnen voor het medisch beleid van de huisarts.
Waarin de ziekte voorheen werd beschreven in verschillende fasen, wordt dit nu benoemd als de
uitgebreide (major) of beperkte(mild) neuro cognitieve stoornis (American Psychiatric Association,
2013). De mate waarin de ziekte zich uit kan per vorm en mens verschillen. Bij beginnende dementie
wordt er gesproken van een milde neuro cognitieve stoornis. Een milde neuro cognitieve stoornis
wordt volgens Mayo (z.d.) gediagnosticeerd op basis van bewijs van de cognitieve achteruitgang,
vermindering van de prestaties van cognitieve taken, en moet zeker worden doorverwezen voor
gestandaardiseerde neuropsychologische tests. Een betrouwbare test die als hulpmiddel kan
gebruikt worden om de mate van dementie te bepalen is de minimal mental state examination
(MMSE), die de oriëntatie, inprenting, kortetermijngeheugen, taal, herkenning en visuoconstructie
meet (De Lepeleire, Gorissen, Vermandere, & Schoenmaker, 2009). Iemand met een milde neuro
cognitieve stoornis heeft problemen met het geheugen of met een andere hersenfunctie, maar kan
vaak nog zo goed als normaal functioneren in het dagelijks leven (American Psychiatric Association,
2013). Het belangrijkste onderscheid tussen de uitgebreide en beperkte neuro cognitieve stoornis
volgens de American Psychiatric Association (2013) is dat personen met de diagnose uitgebreide
neuro cognitieve stoornis een aanzienlijke afname functieverlies ervaren waardoor zij de
zelfstandigheid verliezen als gevolg van ernstige cognitieve stoornissen, terwijl personen met een
milde neuro cognitieve stoornis slechts een bescheiden achteruitgang ervaren.
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Echter is en blijft de eerste stap het opmerken van signalen van dementie, er wordt ook op signalen
van naasten ingegaan omdat de patiënten niet altijd zelf met de hulpvraag komen. Het is soms
moeilijk de diagnose dementie te stellen, omdat de patiënten hun klachten niet goed kunnen uiten
(Moll van Charante et al., 2012). Vroegtijdige diagnostiek bij dementie is belangrijk om een goed
behandeltraject op te stellen met multidisciplinaire zorg. Er is geen directe behandeling gericht op
dementie en het verminderen van de symptomen. Volgens Mayo (z.d.) is er bij de inzet van een
multidisciplinaire aanpak sprake van het stabiliseren van de cognitieve functie en de kwaliteit van
leven te handhaven. Hierbij zal de patiënt intensieve begeleiding van hulpverleners krijgen
(thuiszorg, casemanager). Als thuis wonen niet meer gaat omdat iemand 24 uur per dag zorg of
toezicht nodig heeft, kan iemand vanuit de wet langdurige zorg (WLZ) verblijf krijgen in een instelling.
Hiervoor is er een indicatiebesluit van het CIZ nodig. Iemand met een WLZ-indicatie kan kiezen
tussen zorg in een instelling zoals een verpleeghuis of intensieve zorg thuis. Hierbij geldt dat de
levering van zorg thuis verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de kosten van verblijf in een
instelling. (Alzheimer Nederland, z.d.) Opname in een instelling duidt op een gevorderd stadium van
dementie.

1.3.2. Literatuurvraag 2
Uit welke variabelen bestaat de externe fysieke omgeving?
De externe fysieke omgeving omvat meerdere variabelen in een wijk. Het begrip fysieke omgeving
wordt beschreven in de nieuwe omgevingswet die in 2021 in werking zal treden. In deze wet wordt
de fysieke omgeving opgedeeld in een aantal domeinen. De domeinen zijn als volgt: ‘’bouwwerken,
infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en
werelderfgoed’’ (Aan de slag met de omgevingswet, z.d.-b). Dit verwijst naar de zichtbare, materiële,
en natuurlijke elementen van de omgeving, zoals de aanleg van straten en voetpaden, de publieke
ruimte, de positie van de buurt t.o.v. omliggende buurten, het verkeer en de aanwezigheid van
voorzieningen (Buffel, Demeere, De Donder, & Verté, 2011).

Onder bouwwerken behoren een constructie van hout, metaal, steen, of ander materiaal dat direct
of indirect verbonden is met de grond. In de externe fysieke omgeving kunnen we hierbij denken aan
monumenten, zitplekken, prullenbakken, lantaarnpalen en bewegwijzering (Fysieke leefomgeving,
z.d.). Het uiterlijk van een gebouw behoort ook onder bouwwerken. Onder de fysieke kant van een
buurt behoren ook goed begaanbare trottoirs en nabije basisvoorzieningen voor ouderen, zodat zij
ook tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven mobiliseren in de omgeving. Hier spreken we dus
over de infrastructuur in een omgeving. Infrastructuur omvat namelijk alle voorzieningen in een wijk
of gebied, en de aanwezige verbindingen (wegen) hiervan (Pharos & Platform 31, z.d.). De fysieke
omgeving heeft effect op gezondheid, maar ook op de leefbaarheid van de buurt, ontmoeting en
participatie. Dit is benoemd in het stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS) van Pharos en
Platform 31 (z.d.).

Volgens de World Health Organization (WHO) (2017) vormt de fysieke omgeving in de buurt ook een
belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke omgevingen. Daarom is de
WHO een onderzoek gestart naar de leeftijdsvriendelijke omgeving. Een aantal punten die belangrijk
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zijn in de fysieke omgeving van ouderen zijn: ‘’een aangename, propere, wandelbare en veilige buurt
met groene ruimtes, voldoende rustplaatsen, toegankelijke gebouwen en voorzieningen vormen
slechts enkele stukken van de puzzel leeftijdsvriendelijke omgeving’’ (WHO, 2017).

Echter behoren niet alleen de objectieve elementen tot de fysieke omgeving. Als aanvulling of
onderbouwing van elementen in de fysieke omgeving kunnen we spreken over het subjectieve
oordeel dat een ieder kan hebben (Knol, 2005). De combinatie van deze twee elementen kunnen zich
uiten in bijvoorbeeld: sociale onveiligheid in een buurt, geluidsoverlast door het verkeer, de ervaring
van een schone buurt, wandel vriendelijkheid en vertrouwde omgeving (Buffel et al., 2011). Iedereen
kan de omgeving weer anders ervaren hebben. Deze ervaringen kunnen beïnvloed worden door de
kwaliteit van de fysieke omgeving. De kwaliteit kan bepaald worden door factoren als:
‘’samenstelling koop/huur woning, of de sociaal economische status (SES) van de omgeving‘’ (Knol,
2005). ‘’Een hoge woonomgevings-kwaliteit gaat gepaard met positieve oordelen over de buurt en
zijn sociale cohesie’’ (Knol, 2005, p. 34).

1.3.3. Literatuurvraag 3
Hoe kan de externe fysieke omgeving bijdragen aan meer ondersteu0ning voor burgers met
dementie?
Bij het streven naar de grootst mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun
naasten, is het uitgangspunt dat zij zo lang en zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in een
vertrouwde omgeving. ‘’Het design van de buurt kan helpen om een veilige en comfortabele
omgeving te bieden waarin mensen met een terugval een goede levenskwaliteit en een gevoel van
onafhankelijkheid kunnen behouden’’ (Mitchell & Burton, 2006).Uit het onderzoek van Mitchell &
Burton (2006) bleek dat dementievriendelijke buitenomgevingen vertrouwd, leesbaar,
onderscheidend, toegankelijk, comfortabel en veilig moeten zijn. Dit zal dan ook leidend zijn voor de
invulling van de buitenomgeving voor deze doelgroep.
In het onderzoek van Kamphuis, Schop-Etman, Oude Groeniger en Van Lenthe (2014) wordt
geconcludeerd dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de fysieke omgeving samenhangt met leefstijl,
sociale verbindingen en redzaamheid. De wensen van de ouderen met dementie kunnen worden
aangesloten op het design in een buurt waardoor er mogelijkheden komen voor deze doelgroep om
zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te leven. De uitkomsten van eerder onderzoek kunnen
verdeeld worden onder de variabelen infrastructuur en bouwwerken.
In het stimuleringsprogramma GIDS van Pharos en Platform 31 (z.d.) wordt verwezen naar een “leef
plekmeter”. Dit is een methode die gebruikt kan worden om te kijken of de fysieke omgeving aansluit
bij de wensen en behoeften van de burgers. ‘’De leef plekmeter helpt om een buurt, wijk, of
dorpskern te beoordelen’’ (Pharos & Platform 31, z.d.). De thema’s die aansluiten bij de externe
fysieke omgeving van mensen met dementie zijn: ‘’bewegen, openbaar vervoer, verkeer en parkeren,
straten en openbare ruimtes, voorzieningen, sociale contacten, veiligheid, schoon en netjes, en
meedoen en meepraten’’ (Pharos & Platform 31, z.d.). Deze thema’s kunnen worden onderverdeeld
bij infrastructuur en/of bouwwerken, beide elementen van de externe fysieke omgeving. De overige
thema’s die vermeld staan in het meetinstrument van Pharos en Platform 31 (z.d.) zoals natuur en
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groen; wonen; werk en werkgelegenheid, speelplekken voor kinderen en identiteit van de leefplek
zijn geen onderdeel van de externe fysieke omgeving die betrekking heeft op kwetsbare oudere
burgers met een beperkte zelfredzaamheid (persoonlijke communicatie, 6 maart 2019).
Voor ouderen met dementie is het van belang dat er bekende objecten of bouwwerken aanwezig zijn
in de externe fysieke omgeving. Dit vergroot het gebruik en plezier van de omgeving voor deze
doelgroep omdat mensen met dementie zich vooral dingen herinneren van vroeger. Moderne
objecten worden niet herkend (Fleming, Bennett, Preece, & Phillipson, 2017). Bouwwerken die voor
de oudere met dementie een toegevoegde waarde kunnen hebben aan de zelfredzame omgeving
zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van voldoende herkenbare zitplaatsen. Denk hierbij aan de
traditionele bankjes (Buffel et al. 2011).
Ook het plaatsen van duidelijke bewegwijzeringsborden, met leesbare letters en voldoende contrast
tussen de tekst en de achtergrond op de borden behoren onder het domein bouwwerken. Hierdoor
raken ouderen met dementie minder snel de weg kwijt (Alzheimer Nederland, 2015), waardoor de
veiligheid binnen een woonwijk toeneemt. De inrichting van een wijk moet voorzien zijn op de
mogelijkheid tot desoriëntatie van iemand met dementie. Tijdens het onderzoek van Mitchell en
Burton (2006) zochten ouderen met dementie tijdens hun wandeling naar oriëntatiepunten om hun
locatie en route te bepalen – de zogenoemde blikvangers. Het belang van voldoende belichting in de
buurt heeft ook impact op de mate van veiligheid voor deze doelgroep. Volgens Kamphuis et al.
(2014) kunnen enkele structuurelementen in de gebouwde omgeving mensen aanzetten tot meer
bewegen. Maar obstakels in de looplijn kunnen de mobiliteit van deze doelgroep ook beperken.
Daarom moet de gebouwde omgeving voorbereid zijn op de verminderde mobiliteit. De plaatsing
en/of aanpassing van deze constructies zijn van belang voor de oudere met dementie. Het inrichten
van de omgeving, kan voor de oudere met dementie kenmerken leveren die als herkenningspunten
kunnen functioneren (Kamphuis et al., 2014).
De infrastructuur is niet altijd voorzien op de uitdagingen van een vergrijzende bevolking. De afname
van mobiliteit kan een oorzaak zijn van isolatie en eenzaamheid. De diversiteit aan opvattingen over
de fysieke woonomgeving blijkt onmiskenbaar samen te hangen met de persoonlijke mobiliteit.
Vooral minder mobiele ouderen wijzen tijdens het onderzoek van Buffel et al. (2011) naar enkele
hinderpalen en drempels, zoals versperde voetpaden. Om dit te voorkomen kunnen de wegen
worden aangepast aan de gehinderde mobiliteit. De voorkeur gaat uit naar vlakke voetpaden zonder
obstakels in de looplijn. Heldere looplijnen, die ruim genoeg zijn om moeiteloos te kunnen
voortbewegen (Mitchell & Burton, 2006). Dit betreft het thema bewegen.
Het verkeer en parkeren behoort ook onder de infrastructuur. Tijdens het onderzoek van Mitchell en
Burton (2006) raakten deelnemers met dementie verward en gedesoriënteerd van het schrikken van
plotselinge geluiden als schreeuwende mensen, zware voertuigen of sirenes van hulpvoertuigen.
Ouderen met beginnende dementie kunnen geluidsoverlast ervaren waardoor zij verward raken, dit
moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Eén ander observatiepunt was dat ouderen met dementie
eerder naar eenvoudige, goed verbonden straat lay-outs met ongecompliceerde kruispunten liepen
die het gemakkelijkst te gebruiken en te begrijpen zijn (Mitchell & Burton, 2006). In het onderzoek
van De Witte et al. (2013) wordt ook toegankelijk (aangepast) openbaar vervoer benoemd als
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bijdrage om lange afstanden te overbruggen. Een toegankelijke omgeving zonder veel obstakels,
trappen of hellingen met voldoende veilige oversteekplaatsen kan ouderen stimuleren om meer
buiten te komen.
De aanwezigheid van voorzieningen in een omgeving kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven
voor iemand met dementie. Hiermee krijgt iemand de mogelijkheid om sociaal betrokken te zijn in de
maatschappij en langer thuis te blijven wonen (Fleming et al., 2017). Denk hierbij aan dagbesteding,
zorgvoorzieningen, een winkel voor de basisbehoeften, andere ontmoetingsplekken, maar ook
openbare toiletten. Hoe minder tijd het vergt om buurtvoorzieningen te bereiken, hoe hoger de
tevredenheid over de leefomgeving zal zijn (De Witte et al., 2013). Dit draagt ook bij aan de
gezondheid van de oudere met dementie, waardoor sociaal isolement en eenzaamheid kan worden
voorkomen. Volgens het onderzoek van De Witte et al. (2013) is één van de meest voorkomende
problemen die ouderen in de leefomgeving ervaren: te weinig voorzieningen in de wijk. Door het
bezoeken van deze voorzieningen kan men ook meedoen en meepraten in de wijk.

1.4. Conclusie literatuuronderzoek
Mensen met beginnende dementie hebben een beperkte (mild) neuro cognitieve stoornis. De
diagnose wordt gesteld door de huisarts door middel van een minimal mental state examination
(MMSE). Tijdens deze test wordt er onder andere beoordeeld of iemand beschikt over voldoende
cognitief vermogen om consequenties op lange termijn te overzien. Iemand met de diagnose
beperkte neuro cognitieve stoornis ervaart nog geen functieverlies. Om de kwaliteit van leven ook
voor deze doelgroep zo groot mogelijk te houden, is het streven zo goed mogelijk blijven
functioneren in een vertrouwde omgeving. De fysieke omgeving heeft effect op gezondheid maar
ook op de leefbaarheid van de buurt, ontmoeting en participatie. De domeinen infrastructuur en
bouwwerken kunnen aangepast worden op basis van de beperkingen die iemand met beginnende
dementie in de externe fysieke omgeving ondervindt. Enkele aanpassingen vanuit de literatuur zijn:
voldoende rustplaatsen, aanwezigheid openbare toiletten, heldere looplijnen, wegen/paden zonder
obstakels, voldoende voorzieningen in de nabije omgeving, veiligheid d.m.v. belichting, bekende
traditionele objecten plaatsen of duidelijke bewegwijzering. Uit de literatuur blijkt dat men de
externe fysieke omgeving kan meten aan de hand van een ‘leef plekmeter’ waarin 14 thema’s aan
bod komen. De volgende thema’s hebben raakvlakken met de doelgroep benoemd in dit onderzoek:
‘’bewegen, openbaar vervoer, verkeer en parkeren, straten en openbare ruimtes, voorzieningen,
sociale contacten, veiligheid, schoon en netjes, en meedoen en meepraten’’. Deze thema’s worden
gebruikt bij het vaststellen van variabelen voor het meetinstrument.

1.5. Implicaties van het literatuuronderzoek voor het verrichten van het
praktijkonderzoek
Uit het literatuuronderzoek zijn een aantal onderzoek variabelen gekomen. Variabelen zijn
onderzoekseenheden die een verband vormen en meerdere waarden kunnen aannemen (Fischer &
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Julsing, 2014). Deze variabelen zijn gebruikt voor het maken van het meetinstrument in de vorm van
een kwalitatief interview. De onderzoek variabelen zijn verwerkt in een operationaliserings-schema
(bijlage 6.0.) Als hoofdkop staat: ’Ouderen met beginnende dementie’. Het gaat hier namelijk om de
doelgroep ouderen met beginnende dementie. Bij deze doelgroep werd gekeken naar wat de
verwachtingen waren van de externe fysieke omgeving. Dit was het onderzoeksdoel dat in kaart is
gebracht tijdens het praktijkonderzoek. Hoofdvariabelen die vielen onder de externe fysieke
omgeving zijn infrastructuur en bouwwerken. Deze hoofdvariabelen werden weer verder verdeeld in
sub variabelen of sub topics. De sub variabelen van infrastructuur waren: bewegen, openbaar
vervoer, verkeer en parkeren, voorzieningen, en meedoen en meepraten. De sub variabelen die
onder bouwwerken behoorden waren: sociale contacten, voorzieningen, veiligheid en bewegen.
Onder de sub variabelen bevond zich overlapping. Echter werden de variabelen onder beide
domeinen anders geïnterpreteerd. De variabelen werden gebruikt bij het ontwikkelen van het
meetinstrument voor het praktijkonderzoek.
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2. Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de onderzoeksmethode van het praktijkonderzoek en wordt
beschreven op welke manier de praktijkvraag wordt beantwoord. Dit is gedaan aan de hand van de
literatuur van Verhoeven (2014), Fischer en Julsing (2014) en Baarda, De Goede en Teunissen (2005).

2.1. Soort onderzoek
Er is kwalitatief onderzoek gedaan waarin de kennis, ervaring en meningen van de ouderen met
beginnende dementie naar voren kwamen. Kwalitatief onderzoek verwijst naar de wens om de
materie diep te kunnen bestuderen volgens Fischer en Julsing (2014). Het in kaart brengen van
wensen, verwachtingen, behoeftes en/of toekomstige ontwikkelingen vormen het onderwerp van
kwalitatief onderzoek. Het betreft een beschrijvend onderzoek (Fischer & Julsing, 2014). Beschrijvend
omdat er voor de eerste keer in de gemeente Súdwest-Fryslân geïnventariseerd werd wat ouderen
met beginnende dementie nodig hebben en verwachten van hun externe omgeving. Uit de literatuur
blijkt dat er al enige voorkennis is over het onderwerp. Dit onderzoek vormt een advies voor het
programma Vitale Regio in gemeente Súdwest-Fryslân.

2.2. Onderzoek populatie
De onderzoekpopulatie voor het praktijkonderzoek waren ouderen met beginnende dementie die
woonden in de plaatsen Koudum, Molkwerum, Warns, Stavoren en Hindeloopen. Voor het
includeren van deelnemers voor dit onderzoek zijn er in- en exclusiecriteria opgesteld (Bijlage 7.0.).
Belangrijke criteria voor het includeren van deelnemers waren: ouderen met de beginnende vorm
van dementie, geen functieverlies, waarvan de minimal mental state examination (MMSE) bekend is,
en thuiswonend. Het was van belang dat de ouderen met beginnende dementie voldoende
wilsbekwaam waren om deel te nemen aan dit onderzoek. Deelname was geheel vrijwillig. Bij een
kwalitatief onderzoek is de omvang van de onderzoekspopulatie minder belangrijk dan bij
kwantitatief onderzoek. Het was vooral belangrijk dat er verzadiging van informatie optrad
(Verhoeven, 2014). De respondenten zijn selectief (zie paraaf 2.3) benaderd op basis van de
inclusiecriteria en bereidheid om mee te werken aan dit onderzoek. Het betreft hier een
gelegenheidssteekproef. De gewenste onderzoekspopulatie lag tussen de 5 en 10 respondenten.
Uiteindelijk bestond de onderzoekspopulatie uit 6 respondenten.

2.3. Dataverzameling
Vooraf is er contact geweest met de gebiedsteammedewerker (aandachtsgebied: dementie) om
informatie te verkrijgen over de betrokken partijen. Hierna is er contact gelegd met de Zorgboerderij
Veldzicht in Parrega die dagbesteding voor mensen met dementie verzorgen. Er zijn 3 respondenten
geïnterviewd bij zorgboerderij Veldzicht die voldeden aan de in- en exclusie criteria. Overige 3
respondenten zijn in de thuissituatie geïnterviewd. Inclusie vond plaats in overleg met de
casemanager dementie en de bereidwilligheid tot deelname. Het eerste contactmoment, over het
onderzoek met de respondenten, vond plaats via de casemanager en eigenaar van de zorgboerderij.
Het contact verliep telefonisch en via de mail. Omdat dit betrouwbare en bekende personen waren
voor de doelgroep, had dit een positieve werking op de respons (Fischer & Julsing, 2014). Om de
deelnemers te benaderen is er een uitnodiging opgesteld, deze uitnodiging is te vinden in bijlage 8.0.
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In de uitnodiging is een toestemmingverklaring toegevoegd. In deze verklaring wordt toegelicht wat
het doel was van het praktijkonderzoek, dat deelname vrijwillig was en dat het interview opgenomen
werd. Er is zorgvuldig met de informatie van de respondenten omgegaan. Deze werd anoniem
verwerkt en uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. Dit is ook benoemd in de uitnodiging en het
interview (Verhoeven, 2014). Hiermee is de privacy en anonimiteit gehandhaafd. De interviews
werden afgenomen in de thuissituatie of bij de zorgboerderij op een plek waar er niet kon worden
gestoord. Het interview duurde gemiddeld 45 minuten. In bijlage 10 is een tijdsplanning toegevoegd.
Dit was een ruime planning waar er rekening werd gehouden met eventuele belemmeringen voor
het verkrijgen van de resultaten. Voor de dataverzameling stonden twee weken ingepland.

2.4. Dataverzamelingstechniek
Het onderzoek werd afgelegd aan de hand van semigestructureerde interviews met de betreffende
doelgroep. Er is gekozen voor semigestructureerde interviews omdat we te maken hebben met een
kwetsbare doelgroep. De vragen werden gesteld op een semigestructureerde manier met
mogelijkheden tot doorvragen. Het interview was opgebouwd aan de hand van een inleiding, kern en
afsluiting. De inleiding bestond uit een kennismaking, uitleg over het doel, structuur, en inhoud van
het onderzoek. In de inleiding werden de topics duidelijk toegelicht. Ook werd er bij de inleiding
nogmaals benoemd dat deelname geheel vrijwillig was en er elk moment uit het onderzoek kon
worden gestapt. Bij het operationaliseren van het literatuuronderzoek zijn belangrijke variabelen
omgezet in meetbare termen. Deze variabelen worden ook wel topics genoemd. De kern is
onderverdeeld in hoofdtopics en sub topics en zijn verwerkt in het meetinstrument. De hoofdtopics
zijn: infrastructuur en bouwwerken. Vervolgens zijn de hoofdtopics onderverdeeld in sub topics.
Omdat de hoofdtopics twee vrij complexe begrippen zijn en er sprake was van een kwetsbare
doelgroep, werden deze begrippen toegelicht en werd er doorgevraagd op de subtopics d.m.v.
doorvraagwoorden. Voorbeelden van interviewvragen over de subtopic ‘bewegen’: Wat heeft u
nodig om te bewegen in uw omgeving? Van welke mogelijkheden maakt u gebruik om u te
verplaatsen? Over alle subtopics is deze vorm van doorvraagmogelijkheden gebruikt. Zie bijlage 9.
Voor het opstellen van de sub topics is er gebruikt gemaakt van een eerder beschreven meet
instrument; ‘de leefplekmeter’ (Pharos & Platform 31, z.d.). Delen van het meetinstrument benoemd
in dit onderzoek zijn ontleend aan ‘de leefplekmeter’ van Pharos en Platform 31 (z.d.) (zie bijlage
13.0). Doordat de hoofdtopics en sub topics aansloten bij de hoofdvraag van dit onderzoek namelijk:
‘’Wat verwachten ouderen met beginnende dementie van de externe fysieke omgeving in de
gemeente Súdwest-Fryslân?’’ kon deze beantwoord worden.
Het laatste deel van het interview bestond uit wandelingen in de externe fysieke omgeving om extra
informatie te verkrijgen die aansloot bij de informatie die thuis is gegeven. In de afsluiting werden de
conclusies van het interview benoemd en werd nogmaals de gegevensverwerking en waardering van
deelname benoemd (Verhoeven, 2014). Bij de afsluiting was er ruimte voor inbreng als
vragen/opmerkingen van de deelnemers. Het volledige meetinstrument is te vinden in bijlage 9.
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2.5. Validiteit meetinstrument
De validiteit van het meetinstrument heeft betrekking op wat je wilt meten en of dat kan met het
meetinstrument dat hiervoor wordt gebruikt (Verhoeven, 2014). De topics die naar voren zijn
gekomen zijn in de literatuur verwerkt als hoofd- en sub topics. Er is daardoor gericht gevraagd naar
aspecten die belangrijk zijn voor het praktijkonderzoek (Verhoeven, 2014). De diepgang tijdens de
interviews werd bepaald door middel van doorvragen. Gezamenlijk maakte dit dat er wenselijke
antwoorden werden verworven. Dit vergroot de validiteit van het meetinstrument. Er is sprake van
indrukvaliditeit wanneer het instrument een discussie kan starten, dit is niet wetenschappelijk maar
gebaseerd op een indruk (Baarda et al., 2005). Dit meetinstrument kan een discussie starten door
middel van de gebruikte complexe topics. Deze topics konden respondenten invullen naar eigen
interpretatie.

2.5.1. Betrouwbaarheid meetinstrument
Het meetinstrument is voorzien van feedback van de opdrachtgever en de afstudeerbegeleider, dit is
verwerkt in het meetinstrument. Informatie wordt als betrouwbaar beoordeeld als het resultaat van
de meting steeds opnieuw wordt bevestigd. Bij de interviews werd gestreefd naar verzadiging,
wanneer er geen nieuwe informatie meer werd verstrekt. Dit verzadigingspunt droeg bij aan de
betrouwbaarheid van het meetinstrument (Verhoeven, 2014). Daarnaast was er een
uitnodigingsbrief gestuurd waarin het doel, de duur en het belang van het onderzoek werden
toegelicht, zodat de deelnemers hier rekening mee konden houden en er voldoende tijd was om alle
informatie te vergaren.

2.6. Data-analyse
De verkregen informatie werd kwalitatief geanalyseerd aan de hand van stappen die staan
beschreven in Verhoeven (2014). Als eerste werden de gegevens van de geluidsopnames letterlijk
uitgetypt in de beschrijvende vorm. Hiervoor werd het programma Microsoft Word gebruikt. Één
uitgewerkte interview is te vinden in bijlage 16.0. als voorbeeld. De andere transcribeerlijsten zijn op
te vragen bij de opdrachtgever. Hierna vond de membercheck plaats. Dit betreft de goedkeuring van
de respondenten omtrent de dataverzameling. De gegevens werden doorgenomen en hierna
verdeeld in kleinere fragmenten. De fragmenten werden gecodeerd onder sub topics die behoren
onder de hoofdtopics. De termen werden vervolgens per respondent gegroepeerd aan de
verschillende topics om zo inzichtelijk te maken wat de respondenten hierover hebben gezegd.
Hierna werd er hiërarchie aangebracht in de termen. De codeerlijst met alle hierboven genoemde
stappen is te vinden in bijlage 15.0. Aan de hand hiervan zijn de resultaten beschreven. Hiernaast is
er in de resultaten de link gelegd met de hoofdvraag. De resultaten worden ondersteund door
citaten van de respondenten. Om structuur aan te brengen werd een samenvatting van alle gegevens
weergegeven in een overzichtelijke mind map te vinden in figuur 1 in hoofdstuk 3.2 Meetresultaten.
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2.7. Kwaliteitscriteria
De kwaliteit van het onderzoek zal worden beschreven aan de hand van verschillende criteria. Hierin
wordt de: bruikbaarheid, validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de gekozen methode
toegelicht.

2.7.1. Bruikbaarheid
Een belangrijk aspect bij praktijkgericht onderzoek is dat het onderzoek bruikbaar moet zijn
(Verhoeven, 2014). Er is naar aanleiding van een praktijkvraag een onderzoek opgesteld. Hierbij is
afbakening een belangrijk aspect geweest zodat het onderzoek bruikbaar is voor de praktijk
(Verhoeven, 2014). Door middel van goed en regelmatig contact met de praktijk werd er
gehandhaafd te voldoen aan de eisen en verwachtingen. Dit onderzoek is tot stand gekomen naar
aanleiding van het programma Vitale Regio in gemeente Súdwest-Fryslân daarom zal dit onderzoek
voor deze gemeente bruikbaar zijn.

2.7.2 Validiteit
Bij de validiteit wordt bepaald in welke mate het onderzoek vrij is van systematische fouten
(Verhoeven, 2014). Dit betreft een kleinschalig onderzoek waarbij de uitkomsten niet direct zijn te
generaliseren naar andere situaties. De antwoorden op de onderzoeksvraag zijn specifiek voor de
doelgroep in dit onderzoek benoemd. Dit heeft betrekking op de interne validiteit. De verwerkte
gegevens zijn gecontroleerd door middel van een directe membercheck. Deze check vond plaats
tijdens de wandelingen aan het einde van het interview, hier vond de controle van de gegevens
plaats. Het is van belang dat er wordt gemeten wat je wilde weten. Sociaal wenselijke antwoorden
werden uitgesloten met behulp van de doorvragen benoemd in het meetinstrument. De selectie van
de respondenten vond plaats via betrouwbare bronnen, die de meeste kennis en contact met de
doelgroep hebben.

2.7.3. Betrouwbaarheid
Onder betrouwbaarheid van het onderzoek wordt volgens Verhoeven (2014) de mate waarin het
onderzoek vrij is van toevallige fouten bedoeld. Wanneer een onderzoek bij herhaling tot dezelfde
resultaten leidt, dan is het onderzoek betrouwbaar (Verhoeven, 2014). Het onderzoek is door
verschillende partijen beoordeeld op objectiviteit en inhoud, deze feedback is verwerkt in het
document. Een externe controle van het onderzoek werd uitgevoerd door de peer reviewer. Alle
interviews werden, na toestemming van de respondent, opgenomen met behulp van
audioapparatuur, zo gaat er geen informatie verloren. Dit verhoogt de betrouwbaarheid (Verhoeven,
2014).

2.7.4. Objectiviteit
Als onderzoeker moet je afstand houden van het onderwerp en moeten de persoonlijke voorkeuren
geen rol spelen. (Verhoeven, 2014). Daarom betreft dit een onafhankelijk onderzoek waarin er geen
rekening werd gehouden met de mening van betrokkenen of de onderzoekers. Het is van belang dat
antwoorden niet worden beïnvloed door middel van gedrag, houding, of emoties van de
onderzoeker. Hierbij is het dus belangrijk een goede, neutrale en open houding aan te nemen.
Tijdens het interview wordt er gebruik gemaakt van gesprekstechnieken. Enkele gesprekstechnieken
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zijn doorvragen, luisteren, en samenvatten. Eveneens is de opdrachtgever niet betrokken bij de
dataverzameling, waardoor er geen belangenverstrengeling is.
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de eerder afgenomen interviews besproken en uitgewerkt.
Eerst worden de respondenten besproken die zijn geïncludeerd voor het onderzoek en de respons. De
resultaten worden beschreven volgens de hoofdtopics infrastructuur en bouwwerken, beide
onderdelen van de externe omgeving. Per hoofdtopic zijn sub topics onderverdeeld die eveneens
meegenomen worden in de resultaatverwerking. De sub topics zijn onderlijnd. De resultaten worden
samengevat in een mind map.

3.1.

Deelnemende respondenten

In deze paragraaf worden het aantal respondenten die benaderd zijn en deel hebben genomen aan
het praktijkonderzoek besproken. De respondenten bestonden uit 6 ouderen met beginnende
dementie woonachtig in de volgende woonplaatsen: Koudum, Molkwerum, Warns, Stavoren en
Hindeloopen in gemeente Súdwest-Fryslân. Deelnemers zijn benaderd via de zorgboerderij Veldzicht
en de casemanager dementie van de gemeente Súdwest-Fryslân. De totale geschatte populatie
bedroeg 30 bewoners met beginnende dementie in gemeente Súdwest-Fryslân. In overleg met de
casemanager voldeden 6 bewoners aan de criteria. Deze 6 bewoners zijn benaderd, de totale
respons hiervan bedroeg 100%. Uiteindelijk werd er een verzadigingspunt bereikt bij 6 interviews.
Voor dit onderzoek is er geen gebruik gemaakt van de achtergrondvariabelen omdat dat voor deze
kleine populatie de anonimiteit van de respondenten kan aantasten. De gegevens zijn dus anoniem
verwerkt en niet te herleiden naar de respondent. Ook waren deze gegevens niet relevant voor de
onderzoeksresultaten.

3.2.

Meetresultaten

Dit hoofdstuk laat de resultaten zien van de interviews die antwoord geven op de onderzoeksvraag
welke als volgt luidt: ‘Wat verwachten ouderen met beginnende dementie van de externe fysieke
omgeving om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen in de gemeente Súdwest-Fryslân?’
Hoofdtopic 1: Infrastructuur
Over het onderwerp bewegingsmogelijkheden die onderdeel zijn van infrastructuur hebben
respondenten aangegeven van verschillende bewegingsmogelijkheden gebruik te maken. Iedereen
doet dit op zijn eigen manier, de een gebruikt meer bewegingsmogelijkheden dan de ander. Het
gebruik van andere vervoersmogelijkheden, als de fiets of auto, gaat gepaard met enige angst voor
dat wat komen zal. Ook vertrouwd de eigen omgeving het gebruik van vervoersmogelijkheden van
de respondenten niet. ‘’Ik durf nog wel te fietsen, maar ik fiets niet meer. Want ik durf niet alleen.
Want als er een rat over de weg loopt dan lig je ook. En dan heb je de heup stuk, en dat wil je dan
ook niet’’ (resp 4). Zo gaven respondenten aan soms hinder te ervaren bij het uitsteken van enkele
stoeptegels in het dorp. ‘’Ja, alleen de stenen liggen niet helemaal lekker, sommigen. Dan liggen die
puntjes dus wat hoger en als je de voeten dan niet goed optilt dan lig je. Ja daar kun je goed over
struikelen’’ (resp 4). Ook worden de fietspaden geassocieerd met enkele heuvels in de paden. ‘’De
straten moeten wat vlakker worden’’ (resp 2). Een ieder is het erover eens dat de wegen en paden al
heel wat beter zijn dan vroeger, echter kunnen er nog steeds wat aanpassingen plaatsvinden in het
wegdek.
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Over het onderwerp openbaar vervoer hebben respondenten aangegeven wel gebruik te maken van
de trein. Bij navraag bij de respondenten blijkt dat in enkele steden en dorpen in gemeente SúdwestFryslân een treinstation aanwezig is. Respondenten weten dit vaak goed te vinden. Grote steden
worden dan vaak ook bezocht met de trein vanwege de goede bereikbaarheid. ‘’Je koopt een kaartje
en dan kun je uitstappen bij Leeuwarden. Dat is niet zo moeilijk’’ (resp 5). Als er onduidelijkheden op
het station zijn is er altijd hulp op het station om je hierin te begeleiden. Ook is het station vaak goed
te vinden. ‘’Dat station is hartstikke mooi, en het is mooi vlakbij’’ (resp 6). In een aantal plaatsen rijdt
er wel een bus maar deze wordt door de respondenten niet weloverwogen gebruikt. ‘’Er is hier een
busje en dat zie ik regelmatig rijden. Ik stap daar niet in, ik zie er nooit iemand inzitten’’ (resp 1). Als
slot wordt de taxi nog benoemd. Enkele respondenten worden opgehaald door een privé busje om
naar de dagbesteding toe te gaan. Om te reizen met het taxivervoer zijn wel afspraken vereist. “Nou
als het allemaal goed te regelen is, en ook graag te regelen. Als je bijvoorbeeld zegt ik wil om 5 uur in
Bolsward zijn brengt u me daar dan heen en haalt u me dan ook weer op waar ik nu ben. Het is een
halfuur rijden, en dan ben ik mooi op tijd voor de afspraak’’ (resp 2). Echter wordt er eerst gekeken
of mensen in de eigen omgeving ook het vervoer kunnen verzorgen.
Betreffende de subtopic verkeer en parkeren zijn de respondenten tevreden over de huidige situatie.
De respondenten vinden het niet erg om een stukje te lopen voor ze bij de parkeerplaatsen
aankomen. ‘’We hoeven 7 minuten te lopen naar de auto, en dat vind ik geen probleem. En als er
een vrouw slecht ter been ergens naar toe moet, dan vragen ze ons wel ofzo. Dan rijden we er even
naartoe’’ (resp 3). Indien het niet mogelijk is om dit te belopen helpen zij elkaar. Over het algemeen
is het in het verkeer rustig, hier en daar wordt er niet altijd goed gedacht aan de verkeerssnelheid.
‘’Enkelen rijden door, dan moet er wel eens worden opgetreden. Maar dat zijn bijkomstigheden zeg
ik dan. Des te sneller zijn ze ook weer voorbij’’ (resp 4).
Met betrekking tot voorzieningen wordt er veelal gesproken over de aanwezige winkels. Wat opvalt
is dat de respondenten het belangrijk vinden dat er een basisschool in de omgeving aanwezig is. Dit
met het oog naar gezinnen met kinderen, maar ook naar de bijkomstige sfeer in een woonplaats. ‘’Ik
heb er niks meer mee te maken, maar dat is voor een heleboel mensen een uitkomst. Dat de
kinderen naar de basisonderwijs kunnen en later als ze groot zijn op de fiets naar Koudum en
Workum’’ (resp 3). Niet overal is er de mogelijkheid om de basisbehoeften in de woonplaats zelf te
verkrijgen. De respondenten zijn hierop ingesteld en kunnen deze basisbehoeften nog zolang het kan
zelf in andere woonplaatsen nuttigen. ‘’Oh dat kan mij niks schelen. Ik kan overal terecht. Ik weet dat
dat zo is. Ik wist het al toen ik hier kwam wonen’’ (resp 1). De respondenten maken gebruik van de
dagbesteding zorgboerderij Veldzicht maar weten dit in eerste instantie niet te benoemen. Ook het
gebruik van zorgvoorzieningen als de thuiszorg en de huisarts is belangrijk voor de respondenten.
‘’Nou in ieder geval de zorg die we hier kunnen krijgen’’ (resp 4).
Meedoen en meepraten vinden respondenten belangrijk en zij maken gebruik van vele soorten
activiteiten die georganiseerd worden in hun omgeving, waardoor zij contact kunnen leggen met
andere mensen. Respondenten geven aan dat er met de winterdagen geregeld activiteiten worden
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georganiseerd, maar dat dit met de zomer allemaal iets minder wordt. In het algemeen wordt er veel
gebruik gemaakt van dorpshuizen, aanwezigheid van verenigingen, of andere buurtcentra.
Respondenten vinden het fijn om te worden herkend door het personeel of andere bezoekers, maar
ook om andere bekenden te treffen. ‘’Ze spreken me daar aan met mijn naam en komen met de
koffiebonen zonder dat ik wat besteld heb’’ (resp 1). Echter wordt deelname aan enkele activiteiten
niet meer haalbaar vanwege de achteruitgang in gezondheid van de respondenten. Respondenten
trekken dan het lidmaatschap zelf al in twijfel.
En voor de rest ben ik op zingen geweest, maar daar heb ik voor bedankt. Want ik begin te
trillen, en dat komt dan ook weer van de Alzheimer. En dan laat ik de dingen vallen, en dan
moet ik dat weer opzoeken en dan dat. Ik zei ik stop ermee, ik kan het niet meer doen (resp
4).
De meeste respondenten gaan met de partner naar ontmoetingsplekken toe, anderen vinden het
niet erg om deze bezoeken alleen te doen. Er worden hulpmiddelen gebruikt bij het onthouden en
herkennen van vaste dagen/tijdstippen van activiteiten. Enkele hulpmiddelen benoemd zijn de krant
of: ‘’En wij oefenen iedere keer als de zwarte kliko er is, dan is er oefeningsavond’’ (resp 3). De
respondenten zijn lid van de kerkgemeenschap en bezoeken deze dan ook regelmatig.
Respondenten hebben aangegeven over het onderwerp schoon en netjes dat het onderhoud in hun
omgeving goed geregeld is. Een aantal aspecten die benoemd worden bij deze subtopic door de
respondenten zijn: mogelijkheid tot het deponeren van vuil in containers voor de buurtbewoners,
onderhoud van de tuinen, overig vuil in de straten. Gepaard met ouderdom is er sprake van een
verminderde mobiliteit. Hierdoor zouden ouderen hinder kunnen ervaren bij het wegbrengen van de
containers, echter is dit volgens de respondenten niet van toepassing. ‘’Nou en ik neem hem voor de
buurvrouw mee. En als iedereen hem nou voor de buurvrouw die slecht ter been is meeneemt’’ (resp
3). Respondenten geven aan in een buurt te wonen waar iedereen elkaar wel wil helpen. In de zomer
wordt gemeente Súdwest-Fryslân door veel toeristen bezocht. Met de aanwezigheid van de toeristen
wordt niet al het vuil op de juiste wijze opgeruimd. Dit zorgt voor enige irritaties bij de respondenten.
‘’Ze komen allemaal bij de snackbar vandaan met een zak patat en een gehaktbal. En die hebben ze
dan op en gooien ze het zo op de grond’’ (resp 2). De oorzaak hiervan komt door de respondenten
volgens de mentaliteit van de jeugd van tegenwoordig. De respondenten vinden het belangrijk dat de
buurt er netjes uitziet en geen rotzooi is. ‘’Tenminste het is nooit een rotzooi, dat moet ook niet. Het
moet er netjes uitzien. Anders zou het mij ook niet trekken’’ (resp 5).
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Figuur 1. Mindmap Infrastructuur.

Hoofdtopic 2: Bouwwerken
Betreffende de subtopic sociale contacten wordt veelal de leugenbank in Hindeloopen benoemd.
Hier komen veel oude schippers om elkaar te ontmoeten en met elkaar een praatje te maken. De
respondenten maken hier een enkele keer gebruik van, maar dit is niet regelmatig. ‘’Ik ben ook niet
de man die daar gaat zitten en praten, dat doe ik niet. Er wordt niks verteld wat van belang is, het is
gewoon een beetje leuteren tegen elkaar. Er zijn dus bepaalde types hier die daar altijd zijn’’ (resp 1).
Verder zijn er in de gemeente Súdwest-Fryslân meerdere havens aan het water die worden bezocht
door de respondenten. Bij deze havens staan bankjes waar je over het water heen kunt kijken. Als
slot wordt een bezoek aan het parkje nog benoemd. Hier zijn vaak meerdere mensen te vinden, dit is
echter wel gerelateerd aan de weersomstandigheden. Met het mooie weer zijn er meer mensen te
vinden.
Over voorzieningen vinden de respondenten de kerk een baken in zee. Niet alleen voor de schepen
die aan komen varen maar ook voor de bewoners van het dorp. De kerk is goed herkenbaar. Veel van
de huidige gebouwen zijn opgeknapt. Vroeger waren veel huizen in de woonplaatsen verwaarloosd
en zelfs onbewoonbaar. Het opknappen van de huizen is volgens de respondenten een goede
investering omdat de huizen steeds beter en netjes er worden. De respondenten hebben dit liever
dan de bouw van nieuwe huizen. ‘’De huizen hier worden helemaal opgeknapt. Dat vind ik beter dan
van die nieuwe woningen. We hoeven hier niet van die dure woningen’’ (resp 6). Ook leegstand van
huizen is bij de respondenten niet geliefd. In Hindeloopen zijn veel huizen die worden opgekocht om
later te verhuren. ‘’Het beroerde is dan zie je een hele winter daar niks. Dat zijn geen mensen die de
gemeenschap steunen, het zijn geen mensen waar je ziet dat er dan licht brand. Niks. Er zijn dus
meer van zulke plaatsen’’ (resp 1). De nieuwbouwwijken zien de respondenten het liefst buiten het
centrum. De wijken zien er netjes uit, en er zijn veel verschillende huizen te vinden.
Over het onderwerp veiligheid worden verschillende dingen gezegd door de respondenten. De
respondenten spreken van veiligheid als er geen diefstal is of als het rustig is in de omgeving. Bij
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doorvragen blijkt dat de respondenten in het donker niet meer buiten komen omdat zij zich dan niet
veilig voelen. ‘’Ik ben gewoon niet zo laat thuis. Voor het donker thuis bedoel ik. Misschien weet ik
dan de weg niet meer. Want je moet wel een beetje de omgeving herkennen’’ (resp 4). De
respondenten zijn, wanneer zij alleen zijn, bang om de weg kwijt te raken doordat zij de omgeving
niet herkennen. De respondenten hebben dan ook al enige ervaring met het verdwalen in de
omgeving. Door middel van de bewegwijzering weten de respondenten de weg altijd nog te vinden,
dit staat duidelijk vermeld. Dit komt ook mede doordat het ‘bekend’ terrein is.
Alles is nog duidelijk aangegeven, anders zou je niet meer weg kunnen. Maar wij wonen hier
nu al heel wat jaren dan weet je wel hoe het er ongeveer uit ziet en dan weet je ook wel
waar je heen moet (resp 5).
Betreffende zaken die het bewegen kunnen belemmeren geven de respondenten aan het als een
obstakel te zien wanneer er mensen met de wegen bezig zijn en dit niet goed is aangegeven.
Hierdoor moeten de respondenten vaak een omweg maken om op plaats van bestemming aan te
komen. Na het onderhoud in de straat moet alles weer worden opgeruimd, een enkele keer blijft er
wel eens iets liggen waar de respondenten dan hinder van kunnen ervaren. ‘’Na het onderhoud in de
straten blijft er wel eens wat liggen. Nou als het scherpe punten zijn en het is net in onze looproute
dan heb ik er wel last van’’ (resp 2).

Figuur 2. Mindmap Bouwwerken.

Overig
Betreffende zaken die niet direct te herleiden zijn naar de sub topics maar toch als belangrijk worden
ervaren door respondenten wordt over het onderwerp groen veel gezegd. Een goed voorbeeld
hiervan is het groen in een buurt. De respondenten vinden de natuur belangrijk. Door een aantal
aanpassingen in de tuin kan de herkenbaarheid van een gebouw veranderen volgens respondenten.
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Ook is het aantrekkelijk voor de respondenten om ergens naar toe te gaan waar er uitzicht is op de
natuur. Dit kunnen vele voorbeelden zijn als bloemkassen, parkjes, maar ook een restaurant met een
uitzicht in de natuur, of de jachthaven. ‘’Ik moet uitzicht hebben. En dat heb je daar. Als je daar gaat
zitten dan kijk je over het land heen en dan zie je een buizerd die zoekt naar eten’’ (resp 1).
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4. Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk worden de conclusie en discussie van het onderzoek besproken.

4.1.

Conclusie

In dit hoofdstuk wordt er in de conclusie antwoord gegeven op de centrale hoofdvraag. De conclusies
zijn getrokken aan de hand van de eerder benoemde meetresultaten. Hierna wordt de relevantie van
de uitkomsten voor de praktijk besproken.

4.1.1. Conclusie op basis van de sub topics bouwwerken en infrastructuur
De ouderen verwachten in gemeente Súdwest-Fryslân dat de infrastructuur toelaat dat zij zich
veiliger en makkelijker kunnen bewegen. Door bijvoorbeeld vlakke wegen. Ouderen kunnen hier
hinder van ervaren door zich onveilig te voelen in de omgeving, wat een belemmering kan zijn bij het
voortbewegen. Qua openbaar vervoer hebben de ouderen geen directe verwachtingen. Ouderen
maken vaker gebruik van de eigen omgeving om van A naar B te komen. Hierbij helpen zij elkaar,
maar worden zij indien mogelijk ook door anderen geholpen. Echter zou er wel moeten worden
gekeken naar het persoonsgerichte vervoer voor mensen zonder een eigen netwerk. Als alternatief
vervoer wordt er het meest gebruik gemaakt van de trein. Ouderen verwachten een schone buurt die
goed onderhouden wordt. De huidige voorzieningen in de omgeving moeten worden behouden. De
ouderen verwachten dat er basisonderwijs en de mogelijkheid tot zorg aanwezig is in de omgeving.
Met betrekking tot het verkeer in de gemeente Súdwest-Fryslân verwachten de ouderen dat de
verkeerssnelheid wordt nagestreefd. De ouderen verwachten een rustige omgeving.
Wat betreft de bouwwerken in gemeente Súdwest-Fryslân verwachten zij regelmatig vernieuwing
van de huizen zodat er geen verval is. De voorkeur van ouderen gaat uit naar het renoveren van de
bouwwerken in de omgeving, in plaats van nieuwe bouwwerken. Indien er nieuwe bouwwerken
komen, verwachten ouderen dat deze buiten het centrum worden geplaatst. De ouderen verwachten
dat er geen leegstand van de huizen plaatsvindt. Dit heeft invloed op de huidige sfeer en oogt niet
aantrekkelijk in een omgeving. De ouderen vinden de aanwezigheid van de kerk belangrijk en zien dit
dan ook als een herkenningspunt. De kerk wordt veel bezocht door de ouderen. De ouderen komen
na zonsondergang niet meer buiten omdat zij zich dan niet veilig voelen in de buurt. Hierdoor
verwachten zij meer verlichting. Door de verlichting kunnen de ouderen weer punten herkennen om
veilig thuis te komen. Met betrekking tot de wegen en paden wordt er veel onderhoud gedaan. De
ouderen zien dit als een obstakel en verwachten dat het goed wordt aangegeven en alles na de tijd
weer netjes wordt achtergelaten.
Als laatst benoemden de ouderen een groene buurt belangrijk te vinden. Zij verwachten een groene
omgeving met uitzicht in de natuur.

4.1.2. Slotconclusie
‘Wat verwachten ouderen met beginnende dementie van de externe fysieke omgeving in de
gemeente Súdwest-Fryslân?’
De verwachtingen die ouderen met beginnende dementie hebben in gemeente Súdwest-Fryslân
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hebben betrekking tot een veilige en leefbare omgeving. Ten eerste kunnen de huidige voorzieningen
en activiteiten worden behouden. Er zijn voldoende mogelijkheden om mee te kunnen doen in de
maatschappij. Met betrekking tot de infrastructuur en aanwezige voorzieningen vinden ouderen het
belangrijk dat er basisonderwijs en zorgvoorzieningen aanwezig zijn in de omgeving. De wegen en
paden in de infrastructuur moeten toegankelijk zijn verwachten ouderen. Vervolgens is het belangrijk
dat bewoners zich houden aan de verkeerssnelheid in de omgeving. Betreffende de bouwwerken
vinden de ouderen dat er rekening moet worden gehouden met eventuele obstakels als
wegonderhoud, en dat er geen leegstand moet zijn. Kortom ouderen verwachten een toegankelijke,
groene, goed onderhouden, veilige, schone en rustige omgeving die bekend voor hen is.

4.1.3. Betekenis van de resultaten voor de praktijk
De resultaten van het praktijkonderzoek zijn relevant voor de praktijk in de gemeente SúdwestFryslân. Uit het onderzoek zijn concrete punten te herleiden naar de invulling van de externe fysieke
omgeving voor deze doelgroep in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze concrete verwachtingen
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor deze doelgroep. Omdat we te maken hebben met
een steeds oudere kwetsbaardere doelgroep is het van belang dat hun wensen en behoeften worden
nagestreefd bij het ontwikkelen van verdere invullingen van de omgeving. Kwetsbare ouderen willen
zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, om dit te kunnen waarborgen moet de externe
fysieke omgeving hierop worden aangesloten.

4.2.

Discussie

In dit hoofdstuk wordt de discussie besproken. Als eerst zal het praktijkonderzoek worden
vergeleken met het literatuuronderzoek. Vervolgens wordt de methode beoordeeld aan de hand van
de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het onderzoek. Hierna is er een persoonlijke
reflectie beschreven naar aanleiding van het volledige proces van praktijkonderzoek. Als laatst wordt
de inhoud van het onderzoek tot discussie gesteld.

4.2.1. Overeenkomsten en verschillen
Overeenkomsten
Er zijn een aantal verwachtingen van ouderen met beginnende dementie van de externe fysieke
omgeving uit de praktijk gekomen die overeenkomen met de aanbevelingen uit het
literatuuronderzoek. Ouderen weten de belangrijkste onderwerpen te benoemen als in de literatuur
zijn gevonden. De ouderen gaven aan dat de fiets en wandelpaden niet altijd voldoen aan de
verwachtingen. De ouderen verwachten toegankelijke en vlakke wegen, waarin obstakels zo veel
mogelijk worden voorkomen (Mitchell & Burton, 2006; Kamphuis et al., 2014; Buffel et al., 2011).
Veiligheid is belangrijk in de omgeving (Mitchell & Burton, 2006). De veiligheid kan worden
bevorderd door voldoende verlichting in de omgeving te waarborgen. De aanwezigheid van
voorzieningen in een omgeving bevorderen de kwaliteit van leven (Fleming et al., 2017; De Witte et
al., 2013). In de literatuur is dit al eerder benoemd. Onder voorzieningen wordt een breed tal van
ontmoetingsplekken verstaan maar ook activiteiten die er in een omgeving spelen. In de praktijk
blijkt dat wanneer er niet voldoende voorzieningen in een omgeving zijn de doelgroep hier van
tevoren al op is ingesteld. De kerk is voor de ouderen een baken in zee, en wordt als
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herkenningspunt in de omgeving gezien (Kamphuis et al., 2014). In de literatuur worden bevindingen
benoemd over de kwaliteit van de fysieke omgeving, en welke elementen hier van invloed op zijn
(Knol, 2005). Uit de praktijk blijkt dat ouderen verwachten dat er op verschillende manieren
onderhoud in een omgeving plaatsvindt en dit associëren met de kwaliteit. Dit betreft het onderhoud
van de huizen in de omgeving, in het specifiek het opknappen van de huizen. Maar ook het
onderhoud van het groen en opruimen van vuil is belangrijk.
Verschillen
In de praktijk is veel benoemd over het belang van groen in een omgeving. Dit is iets wat niet in de
literatuur is opgenomen en daardoor ook niet onder de 2 hoofdtopics viel. In de literatuur wordt
benoemd dat toegankelijk openbaar vervoer kan bijdragen om lange afstanden te overbruggen (De
Witte et al., 2013). Opvallend is dat in de praktijk weinig verwachtingen zijn van het openbaar
vervoer. Onderling wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om het vervoer te regelen in deze
omgeving. In deze gemeente is er nog sprake van een kerkelijke gemeenschap waarin de bewoners
elkaar helpen indien nodig, zo ook met het regelen van vervoer. Er zijn ook veel gemeentes waar het
openbaar vervoer niet goed is geregeld, dus daar kan vervoer wel essentieel van belang zijn. Deze
ouderen kunnen wel tegen de belemmeringen van het openbaar vervoer aan lopen. In de literatuur
wordt het belang van voorzieningen in een omgeving concreet toegelicht (De Witte et al., 2013).
Echter wordt er nergens gesproken over het behoud van het basisonderwijs. Uit de praktijk blijkt dat
ouderen verwachten dat het basisonderwijs wordt behouden. De verwachtingen met betrekking tot
bouwwerken zijn duidelijk uitgesproken. Deze verwachtingen zijn in de literatuur nog niet eerder
naar voren gekomen. Dit heeft betrekking tot het voorkomen van leegstand in de omgeving, de
voorkeur van renovatie in plaats van nieuwbouw, en mocht er dan toch nieuwbouw komen dan
verwachten de ouderen dat dit buiten het centrum wordt geplaatst.

4.2.2. Reflectie op methodologische keuzes
Doelgroep
De deelnemers werden benaderd door bekende personen wat de respons verhoogt. De resultaten
van de gesprekken waren door middel van audio opnamen terug te luisteren dit draagt bij aan de
betrouwbaarheid van het onderzoek. De conclusies geven enkel inzage in verwachtingen die een
interne valide karakter hebben. De conclusies zijn hierdoor beperkt bruikbaar en moeten voorzichtig
worden geïnterpreteerd. De doelgroep daarentegen is wel representatief voor een grotere groep.
De respondenten waren bekwaam om mee te doen aan het onderzoek. Ook het cognitieve
vermogen was voldoende om de vragen te kunnen beantwoorden. Zo vonden de interviews plaats in
een veilige en vertrouwde omgeving van de respondenten.
Meetinstrument
Het meetinstrument is door onafhankelijke personen beoordeeld en hun feedback is verwerkt. Het
meetinstrument dat is gehanteerd in dit praktijkonderzoek had een open karakter dat past bij een
kwalitatieve setting. Er is dus geen gestructureerde vragenlijst opgesteld. Om te voorkomen dat niet
alle informatie verkregen werd is via de hoofdtopics met vraagwoorden doorgevraagd. Er is ook
gekozen voor het gebruik van doorvraagwoorden omdat er sprake was van een kwetsbare
doelgroep. Door het gebruik van doorvraagwoorden die afgeleid zijn van de literatuur en die
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aansluiten bij het onderwerp externe omgeving zijn sociaal wenselijke antwoorden uitgesloten. Dit
vergroot de validiteit van het onderzoek omdat er hiermee is gemeten wat we wilden meten. Tijdens
de wandeling vond de directe membercheck plaats.
Data analyse
De analyse van de resultaten heeft plaatsgevonden door het gebruik van coderen op inhoudelijke
onderzoek variabelen. Deze variabelen zijn afgeleid van de literatuur en sloten aan bij de hoofd- en
sub topics die onderdeel zijn van de externe omgeving. Op deze manier zijn de verkregen resultaten
objectief verkregen, zijn geen interpretaties gedaan en kan de conclusie concreet gesteld worden.

4.2.3. Inhoudelijke discussie
De onderzoekspopulatie die heeft meegedaan aan dit onderzoek voldeed aan de criteria om hun
behoeften te uiten over hun verwachtingen van de externe omgeving. De populatie bestond uit 6
respondenten. Na 6 interviews is er verzadiging opgetreden. Hierdoor bestond de mogelijkheid om
een conclusie te trekken uit de resultaten en de hoofdvraag te beantwoorden. Echter zijn deze
resultaten niet generaliseer baar voor de volledige gemeente in Súdwest-Fryslân. Er is niet gekozen
voor een andere onderzoeksmethode omdat er al vanuit was gegaan dat dit onderzoek om een
kleine doelgroep ging. Deze resultaten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en de
aanbevelingen die hieruit vloeien alleen van toepassing zijn voor deze onderzoekspopulatie. Men
spreekt dan van interne validiteit.
In dit onderzoek is er gekeken naar de verwachtingen van de externe fysieke omgeving. Voor dit
onderzoek is er gebruik gemaakt van 2 hoofd topics: bouwwerken, en infrastructuur. Er is gekozen
voor deze hoofdtopics omdat deze het meeste aansloten bij de vraagstelling. Uit de resultaten blijkt
echter dat respondenten een groene omgeving belangrijk vinden. Deze topic wordt niet geassocieerd
met infrastructuur en bouwwerken. Een vervolg onderzoek zou de mogelijkheid bieden om hier
aandacht aan te besteden. Eveneens is het van belang een grotere populatie te betrekken in het
vervolgonderzoek, waardoor de verkregen resultaten meer betekenis krijgen en tot concrete
aanbevelingen kunnen leiden.
Bij het opstellen van de onderzoeksvariabelen is er gebruikt gemaakt van de leefplekmeter van
Pharos en Platform (z.d.). Dit meetinstrument meet variabelen die aansluiten bij de fysieke
omgeving. Niet alle variabelen zijn uit dit meetinstrument gebruikt in dit praktijkonderzoek. Er is
alleen gekeken naar de thema’s die aansluiten bij de onderzoekspopulatie. De thema’s die in het
meetinstrument van Pharos en Platform 31 (z.d.) worden benoemd zoals natuur en groen; wonen;
werk en werkgelegenheid, speelplekken voor kinderen en identiteit van de leefplek zijn geen
onderdeel van de externe fysieke omgeving die betrekking heeft op kwetsbare oudere burgers met
een beperkte zelfredzaamheid (persoonlijke communicatie, 6 maart 2019). Niet alle ouderen met
beginnende dementie wonen in een groene omgeving. Gezien ouderen boven de 65 jaar
(respondenten groep) gepensioneerd zijn is het thema werkgelegenheid niet meegenomen. De
andere thema’s zoals speelplekken voor kinderen en de identiteit van de leefplek hebben geen
betrekking op de variabelen die passen bij de externe omgeving van ouderen met beginnende
dementie.
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4.2.4. Reflectie op het eigen handelen en de uitvoering van het onderzoek
Tijdens dit onderzoek ben ik meer met een open blik gaan kijken. Ik heb geleerd om op verschillende
partijen af te stappen en het gesprek aan te gaan. Waarbij ik voorheen onzeker was betreft
telefoongesprekken. Zo merkte ik ook dat de beleidsmedewerkers van de gemeente een strak
schema hebben waar niet vanaf kan worden geweken. De opdrachtgever en de praktijkbegeleider
hebben in dit proces goede ondersteuning geboden. Tijdens het onderzoek zijn geen keuzes gemaakt
op basis van voorkeur en mening. Er is zo objectief mogelijk gebleven met geringe afstand in het
interview. Tijdens het interview zijn er sociale vaardigheden gebruikt. Een aantal voorbeelden
hiervan zijn parafraseren, doorvragen, luisteren en samenvatten. Andere vaardigheden met
betrekking tot houding en omgang die belangrijk waren bij deze kwetsbare doelgroep zijn: open
houding, vriendelijkheid, beleefdheid, en een respectvolle omgang. Hierdoor is er geprobeerd om zo
veel mogelijk bruikbare informatie te werven. Daarnaast vond er ook regelmatig overleg plaats met
de critical friends waarbij kritische feedback werd gegeven.
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5. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de verwachtingen van ouderen met dementie beschreven die zijn
voortgekomen uit het onderzoek. De aanbevelingen zijn voorgelegd en goedgekeurd door de
praktijk. Per aanbeveling wordt de relevantie, bruikbaarheid en haalbaarheid in de praktijk
beschreven.

5.1.

Aanbevelingen op de topics

Het belang van de aanbevelingen is dat ongeacht wat er gevonden is in de literatuur, deze
uitkomsten een bevestiging zijn en veelzijdig aansluiten bij de visie zoals beschreven in het
theoretisch kader. Deze verwachtingen zijn specifiek voor de gemeente Súdwest-Fryslân benoemd.
De aanbevelingen worden meegenomen in de beleidsplannen van de gemeente en/of de GGD. De
aanbevelingen worden hieronder per hoofdtopic beschreven.
Hooftopic: Infrastructuur
Aanbeveling 1. Behoud de eigen voorzieningen en gebouwen
De huidige voorzieningen in de gemeente Súdwest-Fryslân moeten worden behouden. Ouderen
maken veel gebruik van voorzieningen om mensen te ontmoeten. In het bijzonder wordt er
gesproken over het basisonderwijs. Ouderen vinden dat het basisonderwijs in de omgeving moet
worden behouden. Door het behoud van het onderwijs zullen meer gezinnen naar deze plaatsen
trekken en wordt het ook aantrekkelijk voor de jonge burgers om zich hier te settelen. Dit vergroot
de leefbaarheid in de omgeving. Deze aanbeveling is haalbaar gezien het feit dat dit om het
behouden van voorzieningen gaat. Het belang van het behoud is niet alleen toepasbaar voor deze
doelgroep, maar ook voor andere doelgroepen in de maatschappij en daardoor zeer bruikbaar.
Aanbeveling 2. Vlakke wegen en paden
Kwetsbare ouderen kunnen te maken krijgen met een beperking van het functioneren. Dit zorgt voor
een afname in mobiliteit. De veiligheid in de omgeving met betrekking tot bewegingsmogelijkheden
moet zoveel mogelijk worden gehandhaafd om valincidenten te beperken. In de toekomst wonen
ouderen steeds langer thuis waardoor dit steeds meer relevant wordt. De veiligheid kan worden
bevorderd door vlakke wegen en paden aan te leggen. Hierbij is het van belang dat de tegels
evenredig worden aangelegd. Ouderen zien uitpuilende tegels als obstakels in het verkeer. De
gemeente heeft een plicht in het handhaven van de veiligheid in een omgeving. Bij volgende
beleidsplannen voor herindeling van de infrastructuur moet hiermee rekening worden gehouden. Dit
is een specifieke aanbeveling dat hierdoor concreet is toe te passen.
Hoofdtopic: Bouwwerken
Aanbeveling 3. Meer veiligheid in de omgeving
Onder de bouwwerken in de omgeving behoort de verlichting. Enkele ouderen komen na
zonsondergang het huis niet meer uit. Dit komt door een onveilig gevoel in de buitenomgeving. Dit
onveilig gevoelig is in bepaalde situaties kenbaar gemaakt door situaties waarin ouderen
verdwaalden in het donker wegens onvoldoende verlichting. Dit zorgt in vele gevallen voor
traumatische ervaringen. Daarom is het van belang dit vóór te zijn en sociale isolatie te voorkomen
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bij ouderen. Het plaatsen van voldoende verlichting kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid en
deze situaties beperken. Voor ouderen met beginnende dementie is het van belang om de omgeving
te kunnen herkennen zodat zij weer thuis kunnen komen. Deze herkenning is er niet in het donker.
De gemeente heeft een plicht in het handhaven van de veiligheid in een omgeving. In het specifiek
voor deze doelgroep is dit van belang door de beperkingen in de omgeving bij een verminderd
daglicht.
Aanbeveling 4. Obstakels van bewegingsmogelijkheden beperken
Zoals eerder aangegeven is er bij ouderen een afname in functioneren. Obstakels in de wegen en
paden kunnen belastend zijn voor de ouderen. Door deze obstakels zoeken de ouderen andere
routes om op de bestemming aan te komen. Dit brengt vaak meerdere kilometers met zich mee dat
door de verminderde mobiliteit niet bevorderlijk is voor het huidige functioneren. Een veelal
benoemd voorbeeld is het wegonderhoud. Dat er wegonderhoud moet plaatsvinden is iets waar wij
niet onderuit kunnen maar wel op kunnen anticiperen. Het is van belang vooraf goed aan te geven
waar en wanneer er onderhoud zal plaatsvinden zodat de ouderen hier rekening mee kunnen
houden. Mocht het wegonderhoud volbracht zijn, moeten alle elementen weer in dezelfde staat
worden achtergelaten. Dit is haalbaar omdat dit om kleine aanpassingen in de omgeving gaat.
Aanbeveling 5. Woon aanbod aantrekkelijk maken
De ouderen verwachten een leefbare woonomgeving waarin verschillende doelgroepen samen
kunnen wonen. Hierbij is het van belang leegloop zoveel mogelijk te beperken. Om de leefbaarheid
te bevorderen is het van belang de omgeving aantrekkelijk te maken. Meer mensen in de omgeving
verhoogt de leefbaarheid. Het recente woonaanbod moet zoveel mogelijk worden behouden volgens
de ouderen. De voorkeur gaat uit naar woningen blijvend opknappen in plaats van nieuwbouw.
Indien dit niet mogelijk is moeten de nieuwbouwwijken buiten het centrum worden geplaatst.
Overig:
Aanbeveling 6. Behoud groen
Ouderen vinden de natuur en het groen in een omgeving belangrijk. Ouderen bezoeken plekken
eerder als er de mogelijkheid is tot uitzicht op een groene omgeving. Voorbeelden hiervan zijn
parkjes of moestuinen. Maar ook een restaurant of café met uitzicht in de natuur krijgt de voorkeur.
Door het creëren van een groene omgeving kan dit voldoen aan de tevredenheid van de ouderen.
Deze verwachting heeft invloed op het welbevinden van de ouderen, dat indirect invloed heeft op de
gezondheid. Zo wordt een groene buurt door de ouderen als prettig ervaren. Deze aanbeveling is
haalbaar voor de gemeente omdat het groen al aanwezig is. Echter zou hier meer onderhoud aan
kunnen plaatsvinden zodat hier efficiënter gebruik van kan worden gemaakt.

5.2. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Uit het praktijkonderzoek kwam naar voren dat de doelgroep ‘groen’ in een omgeving belangrijk
vinden. Zo kunnen ook meerdere onderwerpen, benoemd in de literatuur, aan bod komen.
Vervolgonderzoek zou kunnen worden uitgevoerd in een andere populatie binnen de gemeente
Súdwest-Fryslân. In grote steden als Sneek en Bolsward zouden de uitkomsten er anders uitzien dan
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in de aanzienlijk kleinere steden/dorpen. In de plaatsen die geïncludeerd zijn in dit onderzoek was er
sprake van een kerkelijke cultuur. Er is sprake van ontkerkelijking waardoor er in de toekomst meer
moet gebeuren met betrekking tot de leefbaarheid en zelfredzaamheid in de omgeving. Een
vervolgonderzoek kan onder een grotere populatie plaatsvinden waarbij er met behulp van een
enquête informatie kan worden verzameld. Een vervolgonderzoek is haalbaar tijdens een volgende
aanvraag van een onderzoek aan een hoge school.
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Bijlage 1.0. Zoektermen
Tabel 1
Trefwoorden

Nederlandstalig trefwoord

Nederlandstalig
synoniem

Dementie
Ouderen

Engelstalig trefwoord

Engelstalig
synoniem

Dementia
65- plussers
Bejaarden

Ageing

Externe

Extern

Thuiszorg

Home care

Omgeving

Environment

Kwetsbaar

Fraility

Fysiek

Lichamelijk

Physical

Physiological

Buurt

Wijk

Neighbourhood

District

Beperkte neuro cognitieve
stoornis
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Mild neurocognitive
disorder

Bijlage 2.0. In- en exclusie criteria
Tabel 2
Inclusie- en exclusie criteria
Inclusie criteria

-
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Titel die overeenkomt met
de vraagstelling
Full tekst beschikbaar
Engels of Nederlands talig
Thuiswonende mensen
Artikelen over ouderen
en/of mensen met dementie

Exclusie criteria

-

Artikelen ouder dan 15 jaar
Onderwerpen die betrekking hebben
op de thuissituatie (interne
omgeving).

Bijlage 3.0. Overzicht literatuur per tabel
Tabel 3
Overzicht literatuur

Deelvraag 1.
Database

Zoektermen

Aantal hits Hits na in- en exclusiecriteria

Google
Scholar

Dementie
Diagnose

21.100

6
Pagina 1, 2, en 3 bekeken

Geselecteer
d
2

Auteur(s)

Titel

Jaartal

1.De Lepeleire, J., Gorissen, H.,
Vermandere, M., Schoenmaker, B

1.Tijdige diagnostiek van
dementie in de
huisartsenpraktijk

2009 &
2012

1. Moll van Charante, E., Perry,
M., Vernooij-Dassen, M., J., F., J.,
Boswijk, D., F., R., Stoffels, J.,
Achthoven, L., & Luning-Koster,
M., N.
Google

Mild neurocognitive
disorder
DSM 5

5.960.000

10
Pagina 1, en 2 bekeken

1

1.Mayo, N.,
2.American Psychiatric
Association

2. NHG-Standaard
Dementie(derde
herziening)

Primaire bron
Mild Neurocognitive
Disorder DSM-5 331.83
(G31.84) or 799.59
(R41.9) for Unspecified
Methode:
Sneeuwballen

Secundaire Bron
Diagnostic and statistical
40

1.z.d.
2.2013

manual of mental
disorders (5th ed.)

Google
Scholar

Neurocognitive
disorder
DSM 5

666

1

1

1.Van Assche, L., Persoons, P.,
Vandenbulcke, M.,
2. American Psychiatric
Association

Primaire bron
Neuro cognitieve
stoornissen in de DSM-5:
een kritische bespreking

1.2014
2. 2013

Methode:Sneeuwballen

Secundaire bron
Diagnostic and statistical
manual of mental
disorders (5th ed.)
Google

Dementie
Opname

41

241.000

1
Pagina 1 bekeken

1

Alzheimer Nederland

Wet langdurige zorg(wlz)

Z.d.

Verpleeghuis
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Deelvraag 2.
Database

Zoektermen

Aantal hits

Hits na in- en exclusiecriteria

Geselecte
erd

Auteur(s)

Titel

Jaartal

Google
Scholar

Woonomgeving
Ouderen

4.140

10

1

1.Buffel, T.,
Demeere, S.,
De Donder, L.,
Verté, D.,
2. World
Health
Organization

Primaire bron
Fysieke, sociale en psychologische dimensies van
de woonomgeving: Ouderen aan het woord over
verbondenheid met de buurt.

1.2011
2. 2011

Methode:
Sneeuwbal

Secundaire bron
Global age-friendly cities: A Guide
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Google

Fysiek
Omgeving

13.100.000

1
Pagina 1 bekeken

1

Pharos,
Platform 31

Primaire bron
Gezond in.. Stimuleringsprogramma gids lokale
aanpak gezondheidsachterstanden: Fysieke
omgeving.

z.d.

Methode: Sneeuwbal

Secundaire bron
De leefplek meter: Wat vind je van je leefplek?
Google
scholar

Fysiek
Woonomgeving

44

5770

2

1

Knol, F.

Wijkkwaliteiten: De kwaliteit van de fysieke
woonomgeving.

2005

Deelvraag 3.
Database

Zoektermen

Aantal hits

Hits na in- en
exclusiecriteria

Geselecteerd

Auteur(s)

Titel

Jaartal

Google
Scholar

Buurt
Ouderen

5340

6

1

De Witte, N., Buffel,
T., Smetcoren, A.,
De Donder, L., Dury,
S., Verté, D.

Zo lang mogelijk thuis in een leeftijdsvriendelijke buurt.

2013

Pubmed

Dementia
friendly
Neighbourhood

15

1

1

1.Fleming, R.,
Bennett, K., A.,
Preece, T.,
Phillipson, L.
2. Mitchell, L.,
Burton, E., J.

Primaire bron
The development and testing of the dementia friendly
communities environment assessment tool (DFC EAT)

1.2017
2.2006

Methode:
Sneeuwbal

Secundaire bron
Neighbourhoods for life: Designing dementia‐friendly
outdoor environments.
Google
Scholar
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Omgeving
Fysiek
Ouderen

13.600
Pagina 1, 2,
en 3
bekeken

2

1

Kamphuis, C., B., M.,
Schop-Etman, A.,
Oude Groeniger, J.,
Van Lenthe, F., J.

Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl,
redzaamheid en sociale verbindingen

2014

Bijlage 4.0. Level of evidence tabel
Tabel 4
Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies.
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Opmerking. Overgenomen uit Richtlijnen en systematic reviews. (p.25) Door Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2007.
(http://assortiment.bsl.nl/files/d1782dd3-f166-4442-b186- 73a5b35eb0cf/9789031376001proefhoofdstuk.pdf). Copyright 2007, Kwaliteitsinstituut voor de
gezondheidszorg CBO.
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Bijlage 5.0. Mate van bewijslast literatuur
Tabel 5
Level of evidence tabel
Auteurs

Jaartal

Titel

Methode + instrument

Populatie

Relevantie/Reikwijdte

De Lepeleire, J.,
Gorissen, H.,
Vermandere, M.,
Schoenmaker, B.
Moll van
Charante, E.,
Perry, M.,
Vernooij-Dassen,
M. J. F. J.,
Boswijk, D. F. R.,
Stoffels, J.,
Achthoven, L., &
Luning-Koster,
M., N

2009

Tijdige diagnostiek van dementie
in de huisartsenpraktijk

n.v.t.

Wetenschappelijke
literatuur en eigen
onderzoek

Huisartsen, specialisten,
verpleegkundigen, familie en
vrijwilligers.

2012

NHG-Standaard Dementie (derde
herziening)

De NHG-Standaard Dementie
geeft richtlijnen voor het
signaleren van dementie, de
diagnostiek bij vermoeden van
dementie en de begeleiding en
behandeling van patiënten met
dementie en hun naasten.

Het gaat hierbij om een
bundeling van
wetenschappelijk
onderbouwde
adviezen.

De NHG standaard is geschreven
voor de huisartsenpraktijk. Maar
kan ook gebruikt worden voor
andere zorgprofessionals.
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Mate
van
bewijs
C

C

American
Psychiatric
Association

2013

Diagnostic and statistical manual
of mental disorders (5th ed.)

Buffel, T.,
Demeere, S., De
Donder, L. &
Verté, D.

2011

Fysieke, sociale en
psychologische dimensies van de
woonomgeving

Knol, F.

2005

Wijkkwaliteiten: De kwaliteit van
de fysieke woonomgeving

World Health
Organization

2017

Age-friendly environments in
Europe A handbook of domains
for policy action

49

Het Handboek voor de
classificatie van psychische
stoornissen (DSM-5®) bevat de
actuele classificatie van
psychische stoornissen. Het
biedt een systematische
onderverdeling, van de meest
voorkomende tot de
zeldzaamste stoornissen.
Er is gebruik gemaakt van
verschillende contexten en
interviews:
- Twee focusgroepen
-En semigestructureerd
individuele interviews
Verzameling van data en
bestaande literatuur over het
onderwerp

Van deze steden namen 33
deel aan het Focusgroep
onderzoek. In totaal waren er
153 van deze focusgroepen.

Deze nieuwe editie van
de DSM is het resultaat
van een wereldwijd
debat tussen
honderden psychiaters
en experts.

De DSM-5 heeft als doelgroep:
psychiaters, psychologen,
(ortho)pedagogen, professionals
in de ggz, (huis)artsen,
verpleegkundigen, psychosociaal
werkenden en studenten in
opleiding.

C

In totaal namen 36
ouderen deel aan dit
onderzoek.

Geïnteresseerden in de
bevindingen voor gemeente
Oostkamp, of voor gemeentelijk
beleid.

D

Onderzoek naar
aanleiding van een
programma van het
Sociaal en Cultureel
Planbureau
Het handboek is
opgezet door het werk
van deskundigen in
lidsteden van de WHO
European Healthy
Cities
Netwerk en zijn
Healthy Ageing Task
Force.

Advies voor het Sociaal en
Cultureel Planbureau, en voor
geïnteresseerden.

C

Het doel van deze gids is om
steden meer leeftijdsvriendelijk
te maken.

C

Pharos &
Platform 31.

z.d.

De Witte, N.,
2013
Buffel, T.,
Smetcoren, A.,
De Donder, L.,
Dury, S., Verté, D.
Fleming, R.,
2017
Bennett, K., A.,
Preece, T. &
Phillipson, L.

Kamphuis, C. B.
M., SchopEtman, A., Oude
Groeniger, J. &
Van Lenthe, F. J.

2014

Mitchell, L. &
Burton, E., J.

2006
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Gezond in.
Stimuleringsprogramma gids.
Lokale aanpak
gezondheidsachterstanden.
Zo lang mogelijk thuis in een
leeftijdsvriendelijke buurt.

The development and testing of
the dementia friendly
communities environment
assessment tool (DFC EAT).

Systematic review over relaties
van de fysieke omgeving met
leefstijl, redzaamheid en sociale
verbindingen: Een samenvatting
van de wetenschappelijke
literatuur in opdracht van de
Raad voor de Volksgezondheid en
Zorg.
Neighbourhoods for life:
Designing dementia‐friendly
outdoor environments

Onbekend

Onbekend

Een kennisdossier om
gezondheidsachterstanden in
gemeenten terug te dringen.

D

Er worden aanbevelingen op
basis van de wetenschappelijke
literatuur gegeven, maar ook
aanbevelingen op basis
consensus van de auteurs.
Het meetinstrument is door 3
stappen beoordeeld naar
betrouwbaarheid.

Wetenschappelijke
literatuur en consensus
van de auteurs.

De auteurs participeren in
diverse internationale
onderzoeksprojecten
en netwerken.

C

15 artikelen zijn
geïncludeerd op basis
van in- exclusiecriteria,
en de ervaringen van
mensen over het
meetinstrument
197 wetenschappelijke
artikelen geïncludeerd

Een meetinstrument dat
gebruikt kan worden voor
gemeentelijk beleid of
geïnteresseerden

B

Betreft een handvat voor
gemeentelijk beleid m.b.t. de
fysieke omgeving

A1

In totaal 45
deelnemers

Betreft aanbevelingen voor
ontwerpers van de fysieke
omgeving

B

Onderzoek in opdracht van de
Raad voor de Volksgezondheid
en Zorg. Een samenvatting van
bestaande
literatuursamenvattingen

Dit artikel presenteert de
bevindingen van een driejarig
onderzoeksproject

Bijlage 6.0. Operationaliseringsschema

Figuur 3. Operationalisseringsschema
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Bijlage 7.0. In- en exclusiecriteria Praktijkonderzoek
Tabel 6
In- en exclusiecriteria doelgroep
Inclusie

Exclusie

Thuiswonend
Voldoende wilsbekwaam

Ouderen in een vergevorderd stadium van
dementie

Minimal mental state examination(MMSE) is
bekend

Geen vrijwillige deelname

Geen sprake van functieverlies

Geen toestemming voor geluidsopname

Woonachtig in Koudum, Molkwerum, Warns,
Stavoren en Hindeloopen
Mogelijkheid om buiten te wandelen
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Bijlage 8.0. Uitnodiging respondenten
Geachte meneer/mevrouw,
Mijn naam is Iris van der Veen en ik ben 4e jaars student van de opleiding HBO Verpleegkunde aan
de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Voor mijn opleiding schrijf ik een afstudeeronderzoek
voor de doelgroep thuiswonende mensen met beginnende dementie. De reden dat ik u benader is in
verband met ons praktijkonderzoek en de vraag of u geïnterviewd wilt worden.
De Friesland zorgverzekeraar, GGD Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân willen samen de vitaliteit
van de Friese burgers bevorderen. Hiervoor werken ze samen binnen het programma Vitale Regio.
Dit onderzoek zal onderdeel zijn van het programma Vitale Regio, met als doel dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de maatschappij. De hoofdvraag
luidt dan ook: Wat verwachten ouderen met beginnende dementie van de externe fysieke omgeving
om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen in de gemeente Súdwest-Fryslân?
Tijdens het onderzoek zullen er een aantal open en gesloten vragen worden gesteld over de externe
fysieke omgeving, waarbij de oudere met dementie centraal staat. De eerste vragen kunnen
afgenomen worden bij u in de thuissituatie, voor de afrondende vragen is het de bedoeling om een
korte wandeling te maken in de vertrouwde omgeving. Dit interview zal maximaal een uur gaan
duren.
De mogelijkheid bestaat dat het interview zal worden vastgelegd op audio. Aan de hand hiervan
kunnen de onderzoeksresultaten geanalyseerd en uitgewerkt worden. Hiervoor is toestemming
nodig (zie bijlage). De resultaten van dit onderzoek worden anoniem geanalyseerd. Deelname in dit
onderzoek is geheel vrijwillig, en u mag te allen tijde uit het onderzoek stappen.

Ik hoop dat u mee wilt werken aan het onderzoek en waardeer uw inzet enorm. Wanneer u
vragen/opmerkingen heeft mag u altijd contact met mij opnemen via dit telefoonnummer:
0634532304. Graag hoor ik van u een geschikte tijd/datum. U kunt mij benaderen via het hierboven
genoemde telefoonnummer.

Met vriendelijke groeten,
Iris van der Veen
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Toestemmingsverklaring voor interview
Titel onderzoek: Thuiswonende mensen met dementie
Verantwoordelijke onderzoeker: Iris van der Veen

In te vullen door de deelnemer:
Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, het doel, de
risico's en belasting van het onderzoek. Ik ben op de hoogte van het feit dat de gegevens en
resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen
worden. Al mijn mogelijke vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik begrijp dat audiomateriaal
uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijke presentaties zal worden gebruikt. Ik stem geheel
vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om op elk moment
zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.
Naam deelnemer: ………………………………………………………………………….
Datum: ……………
Handtekening deelnemer: …...………………………………….

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker:

Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende
vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele
voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.
Naam onderzoekers: Iris van der Veen
Datum: ……………
Handtekening onderzoeker: ...………………………
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Bijlage 9.0. Meetinstrument
Inleiding:
Voorstellen
Waardering deelname benoemen
Gespreksdoel:
Onderzoek vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân en de GGD, voor het programma Vitale Regio. Het
doel is de verwachtingen van ouderen met beginnende dementie te omschrijven.
Tijdsduur:
Circa 45 minuten
Wat gebeurt er met de informatie:
Hier wordt anoniem en zorgvuldig mee om gegaan. De informatie kan worden gebruikt bij het
vastleggen van de omgevingswet in 2021, of bij het invullen van de externe fysieke omgeving door
gemeentelijk beleid.
Inhoud van het onderzoek:
Toelichting over de hoofdtopics: infrastructuur en bouwwerken
Toelichting over de vraagstelling aan de hand van de sub topics
Kern:
Tabel 7
Meetinstrument
Interview: Thuiswonende ouderen met
dementie
Verwachtingen van de externe fysieke
omgeving
Infrastructuur
Bewegen

Aanbevelingen vanuit de literatuur
-

Voet- en fietspaden

-

Drempels en verhogingen

-

Stoep en wandelpaden

Vragen
Wat heeft u nodig om u te verplaatsen in uw
omgeving?
Van welke voorzieningen maakt u gebruik?
Waarom is dat voor u van belang?
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Heeft u nog verwachtingen over deze
voorzieningen?
Openbaar vervoer

Aanbevelingen uit de literatuur
-

Toegankelijkheid

-

Aanwezigheid

Vragen
Wat vindt u van het openbaar vervoer in de
omgeving?
Van welke vervoerdiensten maakt u gebruik in
de omgeving?
Waarom maakt u gebruik van deze
vervoerdiensten en hoe ervaart u dit?
Verkeer en parkeren

Aanbevelingen uit de literatuur
-

Veiligheid

-

Drukte

-

Parkeerplaatsen

Vragen
Wat vindt u van de veiligheid in het verkeer in
de omgeving?
Wat vindt u van de parkeergelegenheden in de
omgeving?
Hoe ervaart u de drukte in het verkeer?
Waarom vindt u dit?
Voorzieningen

Aanbevelingen uit de literatuur
-

Zorgvoorzieningen

-

Winkels

-

Dagbesteding

Vragen
Welke voorzieningen zijn er aanwezig in de
omgeving?
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Van welke voorzieningen maakt u gebruik in de
omgeving?
Waarom maakt u van deze voorzieningen
gebruik in de omgeving?
Meedoen en meepraten

Wat vindt u van de huidige voorzieningen?
Aanbevelingen uit de literatuur
-

Aanwezigheid voorzieningen

-

Aanwezigheid organisaties

Vragen
Waar gaat u heen om met mensen af te
spreken?
Welke voorzieningen zijn er aanwezig om mee
te kunnen doen in de omgeving?
Waarom maakt u hier gebruik van?

Schoon en netjes

Wat vindt hier hierbij belangrijk?
Aanbevelingen uit de literatuur
-

Onderhoud

-

Afval

Vragen
Wat vindt u van het onderhoud in de omgeving
met betrekking tot het afval?
Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot
het onderhoud in de omgeving?
Waarom vindt u het onderhoud in een
omgeving belangrijk?
Bouwwerken
Sociale contacten

Aanbevelingen vanuit de literatuur
-

Ontmoetingsplekken

Vragen
Van welke ontmoetingsplekken maakt u
gebruik?
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Wat vindt u van het uiterlijk van de huidige
ontmoetingsplekken?
Wat zijn uw verwachtingen betreft het uiterlijk
van de ontmoetingsplekken?
Waarom vindt u dit?
Voorzieningen

Aanbevelingen vanuit de literatuur
-

Onderhoud van gebouwen

-

Kwaliteit en herkenbaarheid van
gebouwen

Vragen
Wat vindt u van het onderhoud van de
voorzieningen?
Wat vindt u van het uiterlijk van de
voorzieningen?
Welke voorzieningen zijn aanwezig in de
omgeving?
Waarom vindt u dit?
Veiligheid

Aanbevelingen vanuit de literatuur
-

Verlichting

-

Bewegwijzering

Vragen
Hoe vindt u de veiligheid in de omgeving?
Wanneer voelt u zich veilig in de omgeving?
Waarom voelt u zich dan veilig?
Waar kan nog verbetering in plaatsvinden
m.b.t. veiigheid?
Bewegen

Aanbevelingen vanuit de literatuur
-

Obstakels in het verkeer en omgeving

Vragen
Wat vindt u van de obstakels in de omgeving?
Welke obstakels ervaart u?
Waarom ervaart u dit als obstakels?
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Afsluiting:
Samenvatting
De conclusies uit het interview worden samengevat.
Vragen
Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen?
Gegevensverwerking
Nogmaals wil ik benoemen dat de gegevens anoniem blijven en dat de informatie die u heeft
gegeven uitsluitend wordt gebruikt voor het onderzoek.
Waardering deelname
Ik wil u nogmaals enorm bedanken voor uw deelname.
(Verhoeven, 2014)
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Bijlage 10.0. Tijdsplanning
Tabel 8
Tijdsplanning
Taak/Week
Afronden
onderzoeksopzet
Voorbereiden
gegevens
verzamelen,
deelnemers zijn
bekend

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Data verzamelen
Analyseren data
Beschrijven
resultaten
Conclusie,
discussie en
aanbevelingen
schrijven
Rapportage
inleveren

Postermarkt
voorbereiden
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Deadline
kans 1
Rapportage
16/6 voor
24:00
Postermarkt
21/6

Bijlage 11.0. Uitkomst Safe Assign en verantwoording

Verantwoording:
Het onderzoek is inhoudelijk beoordeeld op 18% plagiaat. Dit is zonder de bijlagen, omdat het
bestand anders te groot werd. In het algemeen is dit een relatief laag cijfer. Voor de verwerking van
het gehele verslag zijn veel bronnen gebruikt die vermeld zijn in de bronnenlijst. Veel citaten hebben
een match met een onderzoek van een andere student, dit is onmiskenbaar gezien er een aantal
zinnen vaak gebruikt worden bij het schrijven van een hoofdstuk. Dit is dan een standaard
zinsopbouw die in meerdere situaties gebruikt kan worden. Dit betreft een explorerend onderzoek
met een vraagstelling waar nog weinig onderzoek naar is verricht. Dit betreft een onderwerp die
volledig gerelateerd is aan de onderzoeker, waardoor degene het onderzoek volledig zelfstandig
moest uitvoeren. Dit allen vermindert de kans op overeenkomsten uit eerder onderzoek.
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Bijlage 12.0. Advies opdrachtgever opzet
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Bijlage 13.0.Leefplekmeter van Pharos en Platform 31(z.d.)
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Bijlage 14.0. Beoordeling Peer Reviewer
Tabel 9
Beoordeling peer reviewer
Verplichte bewijsstukken:

Zakelijke gegevens
versie september 2014

Naam student

Iris van der Veen

Studentnummer

3436063

Student account

veen1525

Titel afstudeeropdracht

Sa lang mooglik thús

Student beoordelaar

Marieke Torensma

Voldoet

Voldoet niet

De verslaglegging van ‘Opzet onderzoek’
voldoet aan de eisen die als
voorwaardelijk zijn gesteld om tot
beoordeling over te gaan.
De omvang van ‘Opzet onderzoek’
voldoet aan de eisen die als
voorwaardelijk zijn gesteld om tot
beoordeling over te gaan.
Beoordelingsadvies praktijk is aanwezig

Datum beoordeling

08-04-2019

Beoordelingscriteria Opzet Onderzoek
versie september 2014

Inleiding
Heldere beschrijving en verantwoording van de relevantie van het onderwerp
voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.
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Positieve bevindingen

Bevindingen van aandacht
Je betrekt maar twee rollen van
de verpleegkundige in dit
onderzoek. In relatie tot het
onderwerp zou je meer rollen
kunnen betrekken. Bijv.
samenwerking, communicator en
organisator spelen ook een rol als
het gaat om de dementerende
oudere in jouw onderzoek met
betrekking tot de

verpleegkundige
beroepsuitoefening. Kijk hier wat
breder naar zodat je er meer
competenties in kunt betrekken.
Heldere beschrijving van context, (probleem)situatie en probleemstelling.

Dit is duidelijk beschreven.

Eenduidige formulering doel- en vraagstelling (Onderzoeksvraag) en eventuele
deelvragen.
Consistentie tussen probleem-, doel- en vraagstelling (Onderzoeksvraag) en
eventuele deelvragen
Toelichting op de opbouw van de gehele rapportage.

Duidelijk.

Theoretisch kader

Positieve bevindingen

De essentiële begrippen van het probleemgebied zijn gedefinieerd.

Ja. Duidelijk.

De zoekstrategie, trefwoorden, informatiebronnen zijn gestructureerd en
methodisch beschreven.
De resultaten uit het theoretisch kader vormen een samenhangend en logisch
kader voor het praktijkonderzoek.

Heel duidelijk en uitgebreid beschreven.

De te onderzoeken variabelen zijn expliciet beschreven.

Ja.

Onderzoeksmethode

Positieve bevindingen

Het type onderzoek is verantwoord en sluit aan bij de probleem-, doel- en
vraagstelling(en).

Ja dit sluit goed op elkaar aan.
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Alles is goed en helder beschreven.

Ja, dit is duidelijk beschreven.

Bevindingen van aandacht

De eerste twee alinea’s zou ik aan
elkaar zetten, de inhoud gaat over
hetzelfde. Anders krijg je veel
korte stukjes tekst.
Bevindingen van aandacht

De beschrijving van de te onderzoeken populatie, de selectieprocedure en
omvang van de onderzoekspopulatie / steekproef zijn helder en verantwoord.
Ethische en juridische aspecten zijn beschreven.

Goed.

De validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoeksontwerp
(respondentenselectie en dataverzamelingstechniek) zijn verantwoord.

Duidelijk beschreven.

De verantwoording hoe de kernbegrippen en variabelen geoperationaliseerd en
gemeten worden.

Goed.

De validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument(en) worden
beschreven.

Ja dit is duidelijk beschreven.

De wijze van data-analyse, de analyseprocedure passend bij
dataverzamelingstechniek, het analyse-instrument en de gebruikte software zijn
helder, precies en transparant inzichtelijk gemaakt.

Uitgebreid en helder beschreven.

Bronnen

Positieve bevindingen

Bevindingen van aandacht

Relevantie, diepgang en reikwijdte van de gebruikte literatuur en andere
bronnen voor het onderzoek zijn duidelijk beschreven.

Ja.

Aantal (minimaal 10) gebruikte bronnen voor het theoretisch kader waaronder 2
anderstalige onderzoekspublicaties.

Ja.

Sneeuwbalmethode kun je beter
in de bijlage toevoegen i.p.v. in de
tabel zetten zoals je nu hebt
gedaan. Dat maakt het
overzichtelijker.
Wanneer de bron langer is dan 1
regel kun je de bron op de tweede
regel later laten inspringen (zie
voorbeeld in de APA-richtlijn)

Alle bronnen zijn van minimaal Hbo niveau.
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Benoemen in de tekst dat je een
selecte steekproef hebt
uitgevoerd. Nu staat er alleen dat
ze selectief zijn benaderd. Plus in
het kopje steekproef toevoegen.

Eindbeoordeling peer review
Eindoordeel

O-V-G

Naam

Handtekening

V

Marieke Torensma

Toelichting:
Er missen op sommige plekken spaties of er is juist een extra spatie geplaatst  dit paars gemarkeerd.
Spellingsfouten en dergelijke oranje gemaakt.
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Bijlage 15.0. Codeer lijst
Tabel 10
Codeerlijst
1. Infrastructuur
Bewegen

Respondent 1.: .
- Hindeloopen is niet gebouwd toen de auto’s
waren
- Wandelen dat doe ik niet, ik kan slecht lopen. - En als ik ergens heen wil pak ik het fietsje.
- En ik heb toen zo’n 45 km autootje. En daar
kan ik in rijden.
- Het fietsje heb ik lang gebruikt voor hier naar
Marienacker, waar ik ga eten. Maar mijn hulp
stuurt dan een beetje. Ik vertrouw me helemaal
op de fiets.
Respondent 2.
- Ik loop elke dag een stukje
- De fietspaden zijn wat minder soms. Die zijn
niet recht.
- Zolang de wegen maar vlak zijn en niet ineens
de ene tegel boven de andere steekt. Als we
dan aan het praten zijn en ik ga daar langs dan
val ik.
- De bestrating kan beter. En we hebben al
zoveel gekregen van het dorp, gemeentehuizen
enzo.

Respondent 3.
- Ik wandel 2 keer in de week. Het is nu
gewoonte worde, ik ben geen wandelaar. Maar
het is goed voor mijn hart.
- En je kunt om Hindeloopen heen lopen dat is
wat rustiger. Want op het voetpad komen de
auto’s dan wel niet, maar je moet steeds
zwaaien want we kennen elkaar allemaal.
- In het centrum zelf is niet zoveel te wandelen,
een tut en der ut.
- we hebben hier toch hartstikke mooie wegen
Respondent 4.
- Ik ga nog wel alleen te lopen als hij naar koor
gaat. Dan dwaal ik even door Koudum. Nou
gewoon zien wat hier te beleven is. Ik ga daar
wel naar de kast toe met die bloemenboel. Ik ga
de weg wel een eindje uit.
- Duidelijke wandelpaden
- Ik durf nog wel te fietsen, maar ik fiets niet
meer. Want ik durf niet alleen. Want als er een
rat over de weg loopt dan lig je ook. En dan heb
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je de heup stuk, en dat wil je dan ook niet.
- Ik ben bang om te vallen door de
krampachtigheid.
- Alleen de stenen liggen niet helemaal lekker
sommigen. Dan liggen die puntjes dus wat
hoger en als je de voeten dan niet goed optilt
dan lig je. Ja daar kun je goed over struikelen.
Respondent 5.
- Ik mag graag fietsen, en als ik iemand tref fiets
ik met iemand.
- Ik rijd niet meer in de auto. Maar ik
vertrouwde mezelf niet meer dus daar ben ik
mee opgehouden. Ik denk we willen geen
ongelukken hebben.
- ik fiets niet de wereld uit.
- Daar heb ik geen klachten over hoor. Het is
ook in verschil met vroeger steeds beter
geworden de fietspaden. Wat rechter, en
minder hobbelig.
- Ik doe bijna alles op de fiets. Ik kan wel lopen
hoor. Maar op de fiets gaat het wat harder.
- Nou kan ik niet zeggen dat er veel drempels
zijn. Ik heb er geen last van. Ik weet het niet ik
ben er nog nooit over gestruikeld. Maar
drempels moet je met de fiets ook niet hebben
vanzelf dan gaat het raar.
- De straatstenen liggen soms wel ongelijk
- In beweging blijven voor mijn leeftijd vind ik
wel belangrijk.
Respondent 6.
- We gaan veel weg met tochten.
-De paden zijn nu heel wat opgeknapt. Bij
Hemmen hebben ze nu een rondweg gedaan,
dan hoef je er niet helemaal doorheen.
- De paden in het dorp Molkwerum zijn
verbeterd want zie dat onderhouden ze nu, je
hebt hier ook eens dorpsbelang en als ze dan
een vergadering hebben wordt het aangepakt.
- Kijk als het hier vol met auto’s is dan kun je
het bij de school neerzetten. Sommigen zijn te
beroerd om te lopen. Je kunt de auto niet altijd
bij het huis neerzetten. Wij hebben beide nog
nooit een auto gehad.
- Kijk die brug daar daar moet je helemaal
omhoog. Nou ik kan daar niet fietsen dus dan
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loop ik wel.
Openbaar vervoer

Respondent 1.
- Dus als ik naar Sneek ga, ga ik met de trein
naar Sneek. Ik kan het fietsje op de trein zetten,
en ik kan op het fietsje naar Sneek fietsen
- Er is hier een busje en dat zie ik regelmatig
rijden. Ik stap daar niet in, ik zie er nooit iemand
inzitten.
- En daarnaast hebben we dus de trein. Ja het
station, daar ga ik dan gewoon met het fietsje
heen.

Respondent 2.
- Nou als het allemaal goed te regelen is, en ook
graag te regelen. En ik op tijd ben voor de
afspraak.
- In Koudum is een bus en treinstation.
Respondent 3.
- Ik ga weinig met het openbaar vervoer
- En kijk het nadeel is van Hindeloopen als je
met de trein wilt dan moet je een heel stuk
lopen. Dus het station is een pittig stukje van
Hindeloopen vandaan.
- Voor de schooljeugd is het een uitkomst. Want
die kunnen met de trein naar Sneek en
Leeuwarden naar school toe.
- Maar als je wat ouder bent en je kunt niet
meer zo goed fietsen dan is het een heel stukje
lopen. Maar dan heb je altijd wel een buurman
die je weg wil brengen.
Respondent 4.
- We hebben ook zo’n kaart daar kunnen we
dan mee reizen. Valys dan komt er een taxi.
- Nou daar zijn we nog nooit mee geweest. Wij
gaan bijna nooit weg.
- Daar moet je wel rekening mee houden als je
daar gebruik van gaat maken. Je komt eigenlijk
steeds minder buiten het dorp.
- Wij kunnen hier ook in de bus instappen. Maar
dat hebben we ook al jaren niet gedaan, dus dat
moet allemaal wennen.
Respondent 5.
- Met de trein, als ik naar Leeuwarden wil dan
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ga ik met de trein. Dat is wel makkelijk. Je stapt
in de trein en binnen een halfuur ben je in
Leeuwarden.
- je koopt een kaartje en dan kun je uitstappen
bij Leeuwarden. Dat is niet zo moeilijk..
- Die kan ik roepen als ik wil, maar ik ga bijna
nooit met de taxi.

Verkeer en parkeren

Respondent 6.
- Nou ik ben blij dat het er is. Het is hier vlakbij.
- Je hebt hier alleen de trein anders is hier niks.
Respondent 1. :
- Hindeloopen is niet gebouwd toen de auto’s
waren.
- Ik rij gewoon altijd hier recht over de brug
over, en dat het eerste straatje af. En dan staan
we hier achter daar hebben we een
parkeerplaats van de supermarkt
- Ik heb hier zelf ook parkeerruimte. Dus ik kan
hem hier op mijn eigen terrein ook neerzetten.
- Ik kan op fiets paden rijden met dat ding.
Respondent 2.
- Daar kun je zelf ook veel aan doen of het veilig
is of niet. Hoe je je gedraagt in het verkeer
bijvoorbeeld.
- Sommigen nemen te vaak risico’s, waar je je
aanhoudt.
- Een ander houdt hem er ook aan dat is vaak
het meeste gedonder nog dat een ander geen
voorrang geeft of dat een ander iets verkeerd
doet.
Respondent 3.
- Heel rustig. Omdat ik kinderen heb in
Hoogdorp en Enkhuizen, en als je daar dan
komt.
- Het is hier wat dat betreft heel goed geregeld
vind ik.
- We moeten allemaal een gordel om, dat is al
een stuk veiligheid. En hier wordt normaal
gereden.
Respondent 4.
- Ze houden zich wel aan de snelheid. Enkelen
rijden door, dan moet er wel eens worden
opgetreden. Maar dat zijn bijkomstigheden zeg
ik dan. Des te sneller zijn ze ook weer voorbij.
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- Nee het is hier niet druk
Respondent 5.
- Ach het is niet zo druk. Met de zomer is het
wat drukker, maar anders.
- Ik heb er geen hinder van, het maakt mij niks
uit. Je moet gewoon wat beter uitkijken, Nou ja
dan doe je dat toch.
- Je moet zelf ook een beetje uitkijken. En ik heb
geen kleine kinderen meer dat ik denk van oh
komt dat wel goed.

Voorzieningen

Respondent 6.
- Voorheen moest je door Himmelen heen en
dan zat het verkeer soms hartstikke vast met de
zomer.
- Ja dat rijdt soms wel eens te hard. Dat is
besproken bij de dorpen vergadering, daar is al
over geklaagd.
- Ja bij deze straat langs, ik zie het ook wel eens.
Dat laatste stukje reet daar. Niet normaal. Nou
en dan in Koudumer dijk nog. Je mag maar 60
maar ze jagen als gekken hier. Het is niet
normaal. Ik houdt mij ook aan de snelheid, zo
gek hoeft het niet.
Respondent 1.
- Ja, aller gebeurd in de Foeke.
- Een uitje van de kerk. Die heeft ook nog een
speciale gebouw hier. Waar ook feesten gevierd
worden of vergaderingen en al dat soort
dingen. Alles waar een religieus tintje aan zit
dan zitten ze graag in ‘Irene’ heet dat.
- Hier achter mij hebben we de grote
supermarkt, de spar.
- Dus er zijn verder geen winkels.
- We hebben nog een chocolaterie, dat is een
hobby van een man die met chocolade van alles
kan maken.
- We hebben Hindelooper schilders.
- Oh dat kan mij verder niks schelen dat hier
niks is. Ik kan overal terecht. Ik weet dat dat zo
is. Ik wist het al toen ik hier kwam wonen.
-Toen mijn vrouw overleed hebben mijn
jongens aan de thuiszorg gevraagd of zij in de
ochtend en avond even wilden kijken of pa er
nog is.
Respondent 2.
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- Alle voorzieningen zijn hier in de buurt wel
aanwezig.
- Mijn vrouw die zoekt het wel uit, en dan wordt
het daar wel gebracht. De grote boodschappen
worden thuis bezorgd.
- Gewoon de nodige boodschappen die je één
keer per week haalt, die kun je om 4 uur wel
krijgen in elke supermarkt.
- Een school, sportschool, darten, vind ik
belangrijk dat aanwezig is.
Respondent 3.
- We hebben een jachthaven daar kunnen 550
boten in, maal 3.
- We hebben 2 joekels van campings
- We hebben geen brandweer, geen
politieagent, en hebben geen dokter. Die
moeten allemaal buiten Hindeloopen vandaan
halen als er wat gebeurd.
- Maar de dokter komt 2 keer in de week op
spreekuur.
- Dus die voorzieningen zijn op afstand te
bereiken. Je kan wel klagen maar het is er wel.
- Ik ben in Hindeloopen gaan wonen toen wist ik
wat er wel en niet was. Dan vind ik het
goedkoop praten dat wat er allemaal wel niet
deugd.
- Er is een kruidenier, daar kan je in principe
alles kopen. Groente/vlees. Maar het is wat
duurder.
- Ik vind het heel belangrijk dat de dokter komt
in Hindeloopen. Gezondheid. En ik vind ook, en
dat is er, als er lager onderwijs is dat vind ik ook
belangrijk.

Respondent 4.
- Als wij om boodschappen gaan gaat mijn
vriend altijd mee
- Van de winkels, de kerk, het gebouw op de
Higte, daar hebben we de soos en de
vergaderingen.
- Nou in ieder geval de zorg die we hier kunnen
krijgen. Omdat je dan Alzheimer hebt kun je het
wel eens vergeten. Maar zo vergeet ik het niet.
Dus dat komt altijd klaar, en dat vind ik zo
belangrijk.
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Respondent 5.
-De supermarkt. Een hele grote een. Tenminste
een flinke nieuwen. Tsja ik zou niet weten wat
er niet is.
- Geen groot centrum dat hebben we niet. Dan
heeft Koudum weer wat meer.
- Daar zijn ook mooie restaurantjes.
- Ik vind het belangrijk dat er een supermarkt
aanwezig is. Dat is wel handig als je het spul wat
kunt krijgen. Daarom ga je wel eens naar de
stad om kleding enz. Er is wel een klein kleding
winkeltje maar dat stelt niet zoveel voor.

Meedoen en meepraten

Respondent 6.
-Hier heb je helemaal geen winkels meer, ja nog
een koekbakker. Nee die koekbakkerij is ook al
weg, een museumwinkeltje hebben ze hier.
Daar moet je maar aan wennen. We hadden
hier eerst ook een winkel maar ja daar moet je
maar aan wennen.
- De basisschool hier in de buurt hebben ze
gesloten. Nou ja het was altijd bezig. Je zag de
kinderen hier langs vliegen, het is altijd wel
gezellig. Het is nu een beetje stil met de
kinderen.
Respondent 1.
- Marienacker, daar drink ik een bakje koffie.
- En daarnaast ga ik naar de Galamadammen
om een bakje koffie te halen. De
Galamadammen dat is de splitsing tussen de
vaarberg van Stavoren naar Sneek. Ze spreken
me daar aan met mijn naam en komen met de
koffiebonen zonder dat ik wat besteld heb.
- Hier hebben ze een groot terras, en een mooi
uitzicht. Ik moet goed zitten. Ik moet uitzicht
hebben. En dat heb je daar. Als je daar gaat
zitten dan kijk je over het land heen en dan zie
je een Buizerd die zoekt naar eten.
- Ik ga wel koffie drinken in het restaurantje bij
de haven. Ze zijn vaak dicht.
- In de winter is in heel Hindeloopen niks te
doen.
-We hebben een grote voetbalclub, die slecht
speelt.
Respondent 2.
-Naar de kantine van de sportvereniging. Daar
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kun je dan heen te koffie drinken. Maar als de
jongens voetbal spelen of volleybal spelen dan
kun je daar ook heen
- Er zijn daar altijd bekenden. Ben 30 jaar
voorzitter geweest. Maar elke thuiswedstrijd ga
ik wel heen.
- Het wordt wel minder dus, als de kinderen er
niet meer bij zijn.
- Voetbalclub de Oeverzwaluwen
- Zolang ze maar wat vaste regels aanhouden.
Geen alcohol onder de 16
- Activiteiten in het Dorpshuis Koudum
- De kantine zit bij het dorpshuis in.
Respondent 3.
- de Foeke, het gemeenschapscentrum.
- Ik zing op een Shantykoor, Auke Wiebes. En
dat oefenen we 1 keer in de week. En wij
kunnen oefenen in de Foeke. En wij oefenen
iedere keer als de zwarte kliko er is, dan is er
oefeningsavond.

Respondent 4.
- Op e higte is om de 14 winterdagen. Daar
hebben we een lezing, of spelletjes. En die soos
is ook fijn maar dat is alleen winters.
- En we doen hier in dit gebouw gymnastiek.
Dat heet Sitfit. Daar moeten we altijd wel om
lachen.
- Dat op zondags is ook zo fijn , samen even in
bakje koffie drinken in de kerk. De ene weeks
bij die zitten en de andere weeks bij die, zo blijf
je overal een beetje van op de hoogte.
- De activiteiten worden nu wat minder met de
zomer, maar in de winter hebben ze een heel
programma hoor. En dat is dan leuk, daar kun je
aan meedoen. Dat vergt wel een bepaalde
inleg, maar dat is wel leuk schitterend.
- . En voor de rest ben ik op zingen geweest,
maar daar heb ik voor bedankt. Want ik begin
te trillen, en dat komt dan ook weer van de
Alzheimer. En dan laad ik de dingen vallen, en
dan moet ik dat weer opzoeken en dan dat.
Respondent 5.
- In de Kaap. Dat is niet een café, maar een veel
grotere ruimte waar je kunt zitten. Daar zijn ook
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wel uitvoeringen, en dat heet dan de Kaap. Dat
is heel bekend.
- Daar ga ik 1 keer in de maand heen.
- Er is gymnastiek in de kaap.
Respondent 6.
- De dorpskamer in Molkwerum. Bingo
avonden. Nou die organiseert wel eens wat met
de winter. Een borrelmiddag hebben wij gehad
met een quiz.
Schoon en netjes

Respondent 1.
Respondent 2.
- gedonder van die Amsterdammers die
dumpen dan hun rotzooi bij ons in de tuinen
- Ze komen allemaal bij de snackbar vandaan
met een zak patat en een gehaktbal. En die
hebben ze dan op en gooien ze het zo op de
grond.
- Gisteren waren er ook 2 stelletjes die hadden
helemaal niks gedaan, die hebben gewoon de
boel opgeruimd.
- Nou je kunt de politie er wel bij halen, dan
moet er opgetreden worden
- Het is gewoon de mentaliteit van die jeugd.
Respondent 3.
- Ze komen zo 1 keer in de week de kliko’s
ophalen. Dat is toch ook een stukje onderhoud.
- Dan heb je op een gegeven moment grof vuil
komen ze halen.
- We hebben een grote container buiten
Hindeloopen staan daar kunnen we het oud
papier brengen. Die staat er, dat kun je achter
in de auto gooien of achter op de fiets en dan
kun je die er zo ingooien.
- We hebben een wc we trekken erop, en die
drol gaat ook weg. We lachen er wel om. Maar
ik weet nog toen hadden we nog zo’n ton, dan
lagen er kranten.
Respondent 4.
- De kantjes worden gemaaid. De stoepen
worden geveegd, er gaat zo’n poetser langs
Respondent 5.
- Ja, dat is netjes. Dat is altijd wel goed hoor.
Tenminste het is nooit een rotzooi, dat moet
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ook niet.
- Het moet er netjes uitzien. Anders zou het mij
ook niet trekken

2. Bouwwerken
Sociale contacten

Respondent 6.
- Dat lijkt nu wel knap, tuintje boel. Dat doet de
gemeente. Mijn man ruimt wel eens wat
rommel op als dat in de struiken ligt. Kijk de
containers mogen hier niet meer bij de weg
staan want er heeft een kind onder de
vrachtauto gezeten. Nu vragen ze dat naar de
andere dijk toe.
- We brengen het op het hoekje daar. En als ze
allemaal leeg zijn brengt mijn man ze weer
terug een stuk of 10.
Respondent 1.
-Kijk als ik hier dan de leugenbank. En daar gaan
van ouds die oude schippers heen, en nog. Vaak
zijn het 1 of 2 mensen die daar zitten. En die
praten en ik versta er geen woord van. Nee
helemaal niks, maar dat hoeft ook niet.
- Ik ben ook niet de man die daar gaat zitten en
praten, dat doe ik niet. . Er wordt niks verteld
wat van belang is, het is gewoon een beetje
leuteren tegen elkaar. Er zijn dus bepaalde
types hier die daar altijd zijn.
- We hebben een hele grote haven. Een fok
- Hele grote nieuwe haven is er bij gekomen.
Met grote objecten enz. Ik had toen echt zorgen
ik denk als dat allemaal maar goed komt.

Respondent 2.
Respondent 3.
- Ik ga af en toe, dan praat ik dus in 2/3 keer in
de maand, ga ik wel eens naar de leugenbank in
Hindeloopen. Een beetje praten, maar niet
regelmatig.
- Daar loop je naartoe en dan ga je even in de
Lu staan.

Respondent 4.
- In dat parkje is het ook prachtig. Ja met mooi
weer wel dan lopen mensen erlangs. Ze blijven
allemaal achterhuis zitten want ze hebben een
mooi huis.
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Respondent 5.
- Het haventje dat trekt ook altijd. Daar komen
ook altijd veel mensen.

Voorzieningen

Respondent 6.
- Jawel er zijn veel bankjes. Bij Stavoren daar bij
de zeedijk daar konden nog wel een paar
bankjes komen. Dat moet nog maar eens een
keer, daar is we plek voor. Bij het fietspad langs.
Daar staat helemaal nog geen bankje.
Respondent 1.
-Toen ik heir kwam was Hindeloopen behoorlijk
verkrot. Huisjes die niet meer bewoonbaar
waren, helemaal in elkaar gezakt. De huizen
kosten toen ook veel minder dan nu.
-Er zijn mensen die huizen die te koop komen
opkopen, en niet om te verhuizen maar dan om
te verhuren.
- De nieuwbouwwijk dat hebben ze wel goed en
netjes gedaan. Niet allemaal dezelfde huizen,
maar ook verschillende huizen.

Respondent 2.
- Herkenbare gebouwen
- Na 3 maanden tijd herken je het hele huis niet
meer als er mensen zijn met bloemen of die
schoffelen en scheppen in de tuin.
Respondent 3.
- We hebben een mooie kerk middenin
Hindeloopen, die is helemaal gerestaureerd, die
toren is helemaal gerestaureerd in oude stijl.
- Dat kerkhof daar liggen al die oudjes nog bij de
haven. Dus iedere keer loop je te kijken van die
is van 1600 nog wat. Dus dat trekt toch. Dus die
liggen daar begraven alle familie van mij. En
daar kijk je toch naar. Ik weet niet hoe ik het uit
moet drukken.
- Die kerk is een baken in zee voor de schepen
die aan komen varen.
- En de nieuwbouw daar kun je gewoon bouwen
zoals je wil. Buiten Hindeloopen heb je de
nieuwe stad, of de nieuwbouw.
- Ja als je buiten Hindeloopen ongeveer 300 m
verder loopt daar heb je de nieuwbouw. En
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daar heb je gewoon nieuwe huizen in oude stijl.
Dat is mooi afstandelijk daar hebben we geen
last van. Daar is ook over nagedacht. Zo groot
en alles. Er is rekening gehouden met de oude
stad.
Respondent 4.
- Ik vind de gebouwen prima onderhouden.
- De kerk is wel een baken in zee.
- Nou dan heb je wel punten die je onthoudt, de
grote dijk. De kerk ook. Nou en als je dan die
gebouwen ziet dan is dat ook weer klaar.
Respondent 5.
- Wel beter, het knapt allemaal wat op. Het was
eerst altijd wat ‘suterich’ toen wij hier kwamen,
maar het knapt wel op. Dat wordt steeds beter
hoor. Als het wat verwaarloosd is vind ik niet
mooi.
Respondent 6.
- De huizen hier worden helemaal opgeknapt.
Dat vind ik beter dan van die nieuwe woningen.
We hoeven hier niet van die dure woningen. Er
hoeven hier niet van die dure huizen te komen,
dat hoeven we hier niet. Gewoon eenvoudig.
- Vroeger was er veel leegstand maar dat heb je
nu niet meer, gelukkig niet.

Veiligheid

Respondent 1.
-Die is nogal puur.
-Als je hier dus een keer mensen hebt die
vinden dat ze wat mee moeten nemen dan is
dat onmiddellijk bekend.
-Dingen gebeuren hier allemaal rustig.
Respondent 2.
Respondent 3.
-Als je iemand nodig hebt dan zij ze er. Als dat
veiligheid is
- Het is dat mijn omgeving niet hebben wil dat
ik in het donker rij. Maar ik kan gewoon nog in
het donker rijden en fietsen enz. ook.
- Ja van de kinderen woont er eentje in
Hoofddorp en ik moet ergens naartoe dan kijk
ik even op de atlas.
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- Nou als ik naar Purmerend moet dan krijg ik
een voorbord met over 30 km afslag
Purmerend. Daar staat boven Zaandam en
Amsterdam. En dan zeg je oh ik ben op de
goede weg ik houd dat maar aan. Dat is toch
een voordeel.
Respondent 4.
- Ik ben gewoon niet zo laat thuis. Voor het
donker thuis bedoel ik. Misschien weet ik dan
de weg niet meer. Want je moet wel een beetje
de omgeving herkennen.
- Ik ben ook een keer verdwaald geweest op de
fiets in het donker. Ja daar waren echt te weinig
lampen. Ja dan begin je wel wat te dwalen.
Maar dat doe ik niet weer in het donker.
Respondent 5.
- Er gebeurt ook nooit wat. We hebben mooie
fietspaden erbij, want ja ik doe bijna alles op de
fiets. Nee niks geen problemen.
- Alles is nog duidelijk aangegeven, anders zou
je niet meer weg kunnen. Maar wij wonen hier
nu al heel wat jaren dan weet je wel hoe het er
ongeveer uit ziet en dan weet je ook wel waar
je heen moet.
- Het is overal wel aardig veilig.
- Nee ik ben niet zo’n held om alleen in het
donker, met een stel valt het nog wel mee maar
alleen niet. Nooit. Dan voel ik mij niet veilig.

Bewegen Bewegen

Respondent 6.
-Ik vind de veiligheid goed, nou er gebeurd hier
praktisch niks.
- Het valt hier in het dorp wel wat mee iedereen
let op elkaar.
- Misschien meer verlichting ofzo.
Respondent 1.
Respondent 2.
- Er zijn geen dingen waar ik mij meteen al aan
erger.
- Na het onderhoud in de straten blijft er wel
eens wat liggen. Nou als het scherpe punten
zijn en het is net in onze looproute dan heb ik er
wel last van.
Respondent 3.
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- Niks, geen obstakels. Alleen Hindeloopers. En
af en toe een buitenlander. Maar er zijn
absoluut geen obstakels. Ik vind dat ze het
netjes gemaakt hebben, en dat mag ook wel
eens gezegd worden.
- Maar voor bejaarden heb je 2 van die hoge
bruggen. En er zitten dan van die spleetjes om ff
overheen te lopen. Het enigste wat een
obstakel is is de brug. Die brug is van hout, ze
hebben het wel zo gemaakt aan de zijkant dat je
daar je hakken op kunt zetten. Dat je niet
wegglijdt. Kijk dat is glad. Maar die hebben ze
wel toegankelijk gemaakt voor bejaarden, maar
het houdt een keer op natuurlijk.
- Tuurlijk er markeert altijd wel wat aan. Er staat
wel eens in fietsje in de weg of alles.
- Een obstakel is als je wilt afslaan en die klote
brug staat open.
- Je hebt wel eens wegomlegging. Maar het
wordt zo goed aangegeven dat ik dat niet als
een obstakel kan zien.

Overig

Respondent 4.
Respondent 5.
- Of ze moeten ergens met de dijk bezig zijn wat
wij niet wisten en dat we er langs zouden. Maar
dan ga je weer terug, dan houdt het op.
Respondent 6.
- Er staan daar ook altijd paaltjes op de hoek.
Respondent 1.
Respondent 2.
- Ik vind het belangrijk hoe iets is aangekleed
met bloemen
- Alles heeft te maken met geld.
Respondent 3.
Respondent 4.
- Maar ik vind de natuur hier ook zo prachtig,
dat het allemaal weer groen wordt. En dan
wordt die rode den straks weer zo mooi. Dan is
het één grote paarse vlakte. Ja ik dwaal hier ook
wel eens door en dan even naar de kassen toe.
- Ik vind zelfredzaamheid het best
Respondent 5.
Respondent 6.
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Bijlage 16.0. Uitgewerkte interview
Geïnterviewde: Persoon A (A)
Interviewer: Iris van der Veen (I)
Datum: 29-4-19
Tijd: 15:00
Plaats: Hindeloopen
I: Ik heb u verder uitgelegd waar het onderzoek voor is en waar ik het voor doe.
A: Even wachten hoor, dat moet je nog een keer herhalen.
I: Dat doe ik. Het onderzoek heeft betrekking tot de buitenomgeving. Dat noemen wij de externe
fysieke omgeving, en dat gaat specifiek over de gemeente Súdwest-Fryslân. Dus dat gaat over hoe
ziet Hindeloopen er uit en dat is verdeeld in 2 kopjes, heb ik dat gedaan. Dat gaat over de
infrastructuur en over bouwwerken.
A: Oké.
I: Kunt u zich daar wat bij voorstellen of moet ik dat nog even verder toelichten?
A: Nou ja, we hebben het er daar laatst met de gemeente ook over gehad over dat soort dingen. Dat
lag een beetje in dezelfde lijn.
I: Ik denk het wel, ja hoor.
A: En we hebben hier, toen ik hier kwam was Hindeloopen verkrot.
I: Hoe bedoelt u?
A: Nou, wij kwamen hier wonen in dat weet ik zo even niet. Laten we zeggen eind 1980. En ik kwam
wel veel vroeger hier om te varen. Ik heb ook in de oorlog dan in Friesland gezeild. En ik kwam na de
oorlog terug, probeerde te sprokkelen en alles bij elkaar te vinden wat interessant was voor het
leven en daar was ook dat varen bij en toen zijn we met de botter uit Baren toen zijn we gaan varen
met een groep, nou kleine groep vriendjes en vriendinnen ook. Toen zijn we met die kleine botter
naar Friesland toe en toen voeren we waar nu de polders waren, daar voeren we dan overheen.
Want die hebben ze later pas droog gelegd. En toen kwamen we in Urk.
I: Oh Urk, ja!
A: En daar kwamen we aan, we hebben een nachtje gelegen daar en toen zijn we doorgevaren naar
Lemmer. En van Lemmer door dwarsdoor Friesland heen via Sneek naar Eernewoude. En toen
kwamen we met dat ding voor de wal. Op het ogenblik zouden ze denk ik somber kijken, maar toen
was dat allemaal wel aardig vrij. Ik praat dus over 1945/46.
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I: Maar toen was het allemaal wel goed geregeld vond u, of niet?
A: Geregeld, er was niks geregeld vond ik maar het mocht allemaal het kon het was plezierig hier. En
de mensen hadden toch wel iets met varenslieden. Er waren geen regels, en er was ook geen geld.
We hadden wel een boot gehuurd, maar dat was het dan ook wel. En denk dat we wat konden eten.
Maar goed, dat was die tocht. Dat was de reden dat die rondvoeren. Eh, wat wou ik nou eigenlijk
precies vertellen wacht even want ik moet even bij de lijn proberen te blijven.
I: Het ging over het varen.
A: O ja over het varen. Toen heb ik. O ja en toen later ik ben getrouwd en ik heb 3 jongens dat is
allemaal goed gegaan. En toen kwam die behoefte om te varen nog eens terug en toen heb ik een
skútsje gekocht hier.
I: Oh echt? Heeft u die nog steeds?
A: Nee dat heb ik niet meer.
I: Hahaha, helaas.
A: We hebben 15 jaar lang met dat ding hier door Friesland gevaren.
I: Oh dat kan hier wel mooi.
A: Ik had een hulp hier in Hindeloopen. Dat was Blom. Blom was een broer van de scheepswerf hier
die blom aker maakte.
I: Dat ken ik niet.
A: Ze hebben dus hier een scheepsbouw, en daar waren blom aker en lemmer aker. En daar hebben
ze 150 van gebouwd, misschien wel 200 dat weet ik niet. Maar dat is wel weggezakt op het ogenblik.
Te duur.
I: Ja dat zal wel.
A: Zo’n ding kost een hoop geld.
I: Het veranderd allemaal he.
A: Ik heb ook zo’n ding laten bouwen hier. En toen hebben we dus eerst met die tjalk heel Friesland
doorgevaren en dat is een ontzetten prettige zaak want mensen herkennen dat beeld. Als je dan
ergens komt, komt het licht aan ook. Of er komt een mannetje aan op de fiets. Die zet dan zijn fiets
aan de muur ergens en komt dan een paar keer langslopen. En dan aan het eind van het verhaal:
Buurman? Ik zeg; Ja, wat is het? Is dat niet het skûtsje van?
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I: Och ja, dus ze herkenden het allemaal wel?
A: Jaa, ze kijken naar de plaatjes en hoe dat gebouwd is en dan moeten ze praatje maken he.
I: Ja, mooi niet?
A: Dus ze zien daar dus toch hun eigen geschiedenis en nou het was ook een mooi skûtsje. Mooi
gebouwd ook.
I: Ja prachtig.
A: Ik heb er jaren mee gevaren. Zeg maar 10/15 jaar denk ik. En daarna heb ik. Want dat ding werd te
groot eigenlijk, ik voer alleen nog maar in grachten wat en niet meer. Toen hebben we een ark laten
bouwen hier, zo’n Lemmer ark. Zo’n duur ding weet ik nog wel. Ja het was toch ook.
I: Mooi om te zien of niet?
A: Ja met een skûtsje kun je het IJsselmeer niet op.
I: Nee, die is te klein of niet?
A: Het is geen IJsselmeer schip. Een skûtsje, als je dwars op de golven komt is er een ronding. Dus
met een ark kon dat veel beter. Dat was dus echt meer een zee schip. Daar kun je wat mee. Dus dat
passende een beetje beter. Die is inmiddels ook weg. En er ligt nou nog een motor boot uit Franeker.
Maar goed.
I: En als we nou eens kijken naar Hindeloopen, ik kom hier zelf niet vandaan. Dus als u mij daar
doorheen leid. En als we dan eens kijken naar de bewegingsmogelijkheden voor u en uw leeftijd? Is
dat hier allemaal wel wat te doen met de voetpaden en zo?
A: Kijk voor mij blijft het een pracht omgeving. De mensen die hier nu wonen zijn de generatie na mij.
Want hoe lang ik hier woon zijn de generatie van mij een beetje verdwenen. Maar ze groeten hier
iedereen en ik groet terug. En ze kennen mij. En ik heb toen zo’n 45 km autootje. En daar kan ik in
rijden.
I: Gaat u nog weleens naar buiten toe te wandelen?
A: Wandelen? Nee dat doe ik niet, ik kan slecht lopen. Ik heb wel zo’n fietsje met een accu, dus ik rijd
wel op het fietsje. En als ik ergens heen wil pak ik het fietsje. Dus als ik naar Sneek ga, ga ik met de
trein naar Sneek. Ik kan het fietsje op de trein zetten, en ik kan op het fietsje naar Sneek fietsen. Dat
lopen lukt niet zo best meer.
I: Wat vindt u van het openbaar vervoer hier, is dat wat goed toegankelijk?
A: Er is hier een busje en dat zie ik regelmatig rijden. Ik stap daar niet in, ik zie er nooit iemand
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inzitten.
I: Haha, maar hij rijdt wel?
A: Hij rijdt wel. En daarnaast hebben we dus de trein. Hoe noemen ze dat tegenwoordig? Niet de
spoorwegen maar goed. De andere naam.
I: Het treinstation?
A: Nee ik zoek even een naam van de maatschappij. Arriva.
I: Arriva, ja klopt.
A: Mijn geheugen hapert zo nu en dan maar dat kan.
I: Ik help u, dat geeft niks.
A: Ja oké. En ik ga met Arriva dus naar Sneek.
I: Waar stapt u dan op? Hier in Hindeloopen? Is hier een station?
A: Ja het station, daar ga ik dan gewoon met het fietsje heen.
I: Dus met de fiets naar het station en dan komt de fiets mee.
A: Fietsje in de trein. Daar voorin dat staan dan buiten op geschilderd die fietsen kun je binnen
zetten. En dan moet je hem eigenlijk vouwen, maar dat kan ik niet zo best. Ik weet nog steeds niet
hoe het precies moet.
I: En de fietspaden hier zijn die allemaal wat overzichtelijk? Is dat wel te overzien?
A: Ja, ze hebben inderdaad, ook in mijn tijd, hebben ze een fietspad. We hadden een weggetje van
Hindeloopen langs het station naar de Hylperhoek noemen ze dat, dat is de hoek waar de snelweg
kruist. Het nummer weet ik niet uit mijn hoofd.
I: De a7 denk ik? Nah, geeft ook niks.
A: Nee, er loopt een weg van Lemmer, Bolsward, naar Leeuwarden. Die weg. Ik denk dat het een.
Maar ik kan het je wel vertellen hoor als je het weten wilt.
I: Nee, geeft niks hoor. Het gaat om een weg.
A: Ja, het gaat om een weg. Zeg wat vertelde ik nou. Jij vroeg me.
I: Ja het ging over de fietspaden of dat wat duidelijk was?
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A: O a, de fietspaden. Nou ja goed. Daar ging overigens dat deel van dat gesprek in de Foeke ook
over. Niet alleen over de bouwmogelijkheden maar ook over de fietspaden.
I: En hier in de buurt, stel u gaat op het fietsje onderweg naar het station toe.
A: Het fietsje heb ik lang gebruikt voor hier naar Marienacker, waar ik ga eten. Maar mijn hulp stuurt
dan een beetje. En ik doe over het algemeen wat ze zegt en die vond dat nou niet zo’n best idee. Dus
als het nou morgen is dan pak ik het fietsje weer en dan ga ik met het fietsje door de weilanden.
I: U vertrouwt zich wel op de fiets dus?
A: Ja helemaal. Ik ga door de wat wij hier kennen door de haanmeer. De haan meer is het gebied, ken
je het? Nee he. Het gebied tussen Hindeloopen en …. Kijk dat zijn dan dingen die heb ik nooit gehad,
Koudum. Koudum is een buurtplaatsje hier.
I: Daar moet ik ook nog heen voor het onderzoek.
A: Nou het is dus zo in de tijd dat ik hier kwam, dat is zo’n 30 jaar geleden, in het begin waren dus
Koudum en Hindeloopen geen banden. Wel tussen Hindeloopen en Molkwerum, Stavoren misschien
ook wel. Hier had je visser mannen en daar had je bouwvakkers en dat soort andere mannen. Dat
kletste niet. Ik geloof ook niet het was niet zo dat er spanningen waren, maar het was niet de plek
waar de jongens de meisjes vandaan haalden.
I: Het klikte niet zeg maar?
A: Nee. Workum en Hindeloopen overigens ook niet. Je vraag was?
I: U heeft een 45 km autootje hé, waar gaat u dan altijd naartoe in de auto?
A: Ik ga in de auto van hier naar Marienacker. Dus dat is 7 km en dan ga ik heen en weer. En dan ga ik
daarnaast nog wel een keer wat boodschappen te doen. En daarnaast ga ik naar de Galamadammen
om een bakje koffie te halen.
I: En dat is hier in het dorp of?
A: De Galamadammen dat is de splitsing tussen de vaarberg van Stavoren naar Sneek.
I: Dus u gaat dan ook weleens een bakje koffie drinken daar?
A: Ja meestal wel ja. Ze spreken me daar aan met mijn naam en komen met de koffiebonen zonder
dat ik wat besteld heb.
I: Hoe vaak gaat u daar heen dan?
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A: Een paar keer in de week hoor, ’s middags. De Galamadammen is een betrekkelijk groot
restaurant met terras.
I: En daar hebben ze lekkere koffie?
A: Ja, daar hebben ze lekkere koffie en een groot terras waar je kan zitten. En een prachtig uitzicht.
I: Waarom heeft u er voor gekozen om hier koffie te drinken en niet ergens anders?
A: Omdat hier een mooi uitzicht is.
I: Dus Galemedammen?
A: Ja daar ga ik altijd heen om te koffie drinken. Je hebt nog meer koffie kar/tentjes maar die zijn
vaak dicht en dan hebben ze wat anders. En ze zijn hier open als er gasten zijn. Als het mooi weer is
dan lopen die Friezen hier doorheen een paar keer, en dan gaan ze weer terug met de auto.
I: Wat vindt u belangrijk als u ergens gaat koffie drinken?
A: Ik moet goed zitten. Ik moet uitzicht hebben. En dat heb je daar. Als je daar gaat zitten dan kijk je
over het land heen en dan zie je een Buizerd die zoekt naar eten.
I: Een stukje natuur misschien?
A: Ja! Natuur zit er. Je zit er bijzonder mooi, een groot ding. Net weer verbouwd, en daar ga ik graag
heen.
I: En zijn daar ook veel mensen van uw leeftijd/generatie?
A: Ik spreek daar over het algemeen niemand. Nee ik drink daar graag een koppie. Nee ik spreek daar
niemand, behalve het bedienings personeel.
I: Maar u zei net ze herkennen mij ook wel, dus dat vindt u ook wel fijn of niet?
A: Ja natuurlijk wel. Kijk voor de rest. Ze spreken hier een aparte taal in Hindeloopen.
I: Dat is voor u ook wel moeilijk of niet?
A: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Ik weet niet of jij er wat aan hebt.
I: Vindt u het dan ook moeilijk om contact te leggen?
A: Nee helemaal niet.
I: Ook niet als ze dan een andere taal spreken?
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A: Nee helemaal niet. Kijk als ik hier dan de leugenbank. Dat is dat ding, je moet er langsgekomen zijn
als je hier komt. Dan heb je dus zo’n afkapping met boven een verhaal uit de bijbel waar schippers
een net binnentrekken.
I: De leugenbank zei u? En wat is dat dan precies? Is dat een bankje waar u op kunt zitten?
A: Dat is een bankje eigenlijk. Je kunt het hier zien. Dat is het huis van de haven meester. En op de
kop van dat huis staat dus een getimmerde en daar zit een bankje in. En daar kun je zitten en daar
kun je op het IJsselmeer kijken. Dat is dus de leugenbank hier. En daar gaan van ouds die oude
schippers heen, en nog. Vaak zijn het 1 of 2 mensen die daar zitten. En die praten en ik versta er geen
woord van. Nee helemaal niks, maar dat hoeft ook niet. Ik ben ook niet de man die daar gaat zitten
en praten, dat doe ik niet.
I: Waarom zou u dat niet doen? Om dat ze een andere taal spreken?
A: Nou nee, het enige wat ik daar doe is kijken over het water heen. Anders niks. En soms een
verhaaltje uit de krant waar ze het over hebben maar voor de rest niks. Er wordt niks verteld wat van
belang is, het is gewoon een beetje leuteren tegen elkaar. Er zijn dus bepaalde types hier die daar
altijd zijn.
I: En die komen ook daar om mensen te ontmoeten misschien?
A: Ja of dat ze niks anders te doen hebben. Of ze moeten weer ergens naar toe dan gaan ze daar
heen. Maar heel Friesland overigens die gaat, of althans heel Hindeloopen loopt dus naar de haven
toe. De haven is het centrale punt voor de stad. Of ze lopen naar de leugenbank of ze zitten op de
bank daar voor het huis van de reddingsmaatschappij. Er ligt hier een boot van de
reggingsmaatschappij, en dat huisje staat hier op de dijk. En daar zit ook een bank voor, en daar kun
je dus ook zitten.
I: Van welke ontmoetingsplekken maakt u dan gebruik?
A: Niet, helemaal niet. Ik ga niet naar de leugenbank. Als ik daar dan kom en er zit iemand die ik ken,
laat ik zeggen waar ik dan een babbeltje mee zou willen hebben, dan doe ik dat dan. Maar dat is toch
niet vaak.
I: Waar gaat u dan wel naar toe om mensen te ontmoeten hier in Hindeloopen?
A; Nou, ik ga wel koffie drinken in het restaurantje bij de haven.
I: Dat is ook hier he? Maar dat is wel een mooi plekje om ook te zitten?
A: Ja een mooi plekje, lekkere koffie.
I: Maar het is niet vaak open zei u net toch?
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A: Ze zijn vaak dicht.
I: Ja jammer is dat dan he.
A: Ja. En in de winter is er helemaal eigenlijks niks te doen. In de winter is in heel Hindeloopen niks te
doen.
I: En dan zijn er ook geen activiteiten die worden georganiseerd?
A: Jawel, clubs en verenigingen die hier en daar wat activiteiten doen.
I: U bent wel lid van al die verenigingen toch?
A: Nou van een aantal , dus nu denk ik wat minder. Destijds heb ik me voor de VVV druk gemaakt
toen.
I: En van weke verenigingen bent u nu nog lid?
A: Ik ben gister nog ergens geweest bij de vereniging van de laatste eer was dat. Dus dat is een club
waar je zorgt voor de mensen die dood gegaan zijn. Dus die zijn begraven en dat soort dingen.
Afgelopen donderdag of vrijdag was daar vergadering en ik denk ik loop daar eens binnen.
I: Maar dat is hier dicht in de buurt daar kunt u zo heen?
A: Ja, aller gebeurd in de Foeke. De Foeke is dus dat gemeenschapsgebouw hier.
I: Is dat een soort MFC of buurthuis?
A: Ja noem het zo maar, buurthuis. Ik ben daar zelf een jaar of 10/15 bestuurder geweest en in die
tijd is er toch. Daar gebeuren ook wonderlijke dingen ook. Daar kwamen we op een gegeven
moment als circulaire binnen van daar waren dan bepaald fondsen waarmee je wat mee doen kon.
En ze zei ja niet geschoten is niet geraakt dus laat maar een keer proberen wat. We hadden wat de
verwarming was wat, en het was dus een boerderij met zo’n grote kap. Dus alles wat je erin stookt
gaat naar boven aar die kap. Dus het was er altijd koud, dus daar moest een plafond in komen. En we
hadden nog wat over daar boven, en dat moest dan een beetje bereikbaar zijn. Toen hebben we dat
verbouwd daar, dat was wel een vrij dure verbouwing. En die heeft toen dat fonds van die circulairen
toen betaald. Daarna zijn er andere geweest die ook van alles daar verbouwd hebben. Dus er wordt
daar gewerkt, en dit is de plaats waar Hindeloopen dus elkaar ontmoet. En dan is er nog een tweede
plek, dat is dan een uitje van de kerk. Die heeft ook nog een speciale gebouw hier. Waar ook feesten
gevierd worden of vergaderingen en al dat soort dingen. Alles waar een religieus tintje aan zit dan
zitten ze graag in ‘Irene’ heet dat.
I: En dat is dan specifiek voor de kerkgemeenschap of?
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A: Dat telt hier allemaal niet zo hard. Die gemeenschap is ruim genoeg hier om alle kanten op te
kijken. Dat is het eigenlijk altijd al geweest hoor. Een hele ruime visie.
I: Ruimdenkend wel?
A: Ja makkelijk, alles kon een beetje. We hebben ook dominees gehad vaak die dat ook aankonden.
Er zijn er ook wel geweest die niet aankonden maar die verdwenen.
I: Gaat u ook naar de kerk toe hier of niet?
A: Nee, mijn vrouw ging en ik ging mee. Zo ging, zo was dat. En zij vond het plezierig dat ze naar de
kerk kon gaan. En ik denk nou is toch niks mis mee ik ga ook. Dus we gaan samen.
I: Welke voorzieningen zijn er hier in de buurt nog meer te doen? Want u zei de Foeke en de
kerkgemeenschap dan.
A: Ja, dat is de Irene heet dat gebouw.
I: De Irene, en zijn er hier in de buurt nog meer voorzieningen?
A: Nou ja, verenigingen heb je. We hebben een grote voetbalclub, die slecht speelt.
I: Gaat u daar wel eens heen te kijken?
A: Nee maar ze hebben een mooi voetbalveld, en de jeugd is er druk mee. En er zijn altijd mensen om
te helpen en te doen, dus dat is een heel gebeuren hoor die voetbalclub. En wat hebben we nog
meer? We hebben een hele grote haven. Een fok. En die is destijds. En ik ben daar toen bij geweest
ook. Er waren plannen oor de haven en dat moest dan allemaal verbouwd worden. En ik had toen
zorg daarover, want ik denk goh. Dat kwam toen was het de Vries uit Sneek die heeft hier de haven
gebouwd in het begin. Hoe dat toen precies zat. Nee het was geloof ik van die volkswagen mannen
die er toen in zaten ook. Maar vooruit ik had daar toen zorgen over en ik denk verrek nog aan toe.
Die mannen overrulen zo’n gemeentebestuur helemaal dus dat is geen partij voor ze. Dus ik was daar
niet zo voor.
I: Dus ze wilden de haven aanpassen zeg maar?
A: Ja die moest groter worden.
I: Hebben ze dat al gedaan of niet?
A: Hele grote nieuwe haven is er bij gekomen. Er was hier dus altijd een haven, een vissershaven.
Toen hebben ze dus die nieuwe haven gepland hier naast de ouwe haven. Met grote objecten enzo.
Ik had toen echt zorgen ik denk als dat allemaal maar goed komt. Hoe kan dat nou dat die jongens
veel zwaarder wegen dan onze gemeenteraad. We hadden toen nog een eigen gemeente en daar
waren dus mannen die zich uitspraken en die zaten in de gemeenteraad.
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I: Maar wat vindt u er nu van dan dat ze dat zo hebben aangepakt?
A: Nou ik moet eerlijk zeggen die mensen die gekomen zijn hebben het keurig gedaan. Ja die hebben
echt alles gedaan, wel groot, er liggen echt schepen bij die 100 duizend euro’s. En die mensen die
komen , soms druk. Maar ook heel vaak niet. Ik ben jarenlang bestuurder geweest in het bestuur van
de haven vereniging. Dus ik wist dat wel een beetje. En die mensen kwamen en gingen ook weer.
Dat is natuurlijk toch heel anders dan de mensen die hier wonen. Ik kende die mensen allemaal wel.
I: Waarom vindt u dat ze het wel goed gedaan hebben aan die uitbouw?
A: Het is keurig gebleven. We hebben hier in Hindeloopen eigenlijk alleen maar steun gehad van die
man met zijn nieuwe haven. Die hebben niet in Hindeloopen voor problemen gezorgd. En als er wat
was dan hebben ze altijd mee gedaan. En als ze daar wat deden hebben ze het in het algemeen goed
gedaan. Die verhoudingen tussen de jachthaven en Hindeloopen zijn altijd prima geweest. En daar
heeft de Vries, ik geloof dat die daar eerst is komen werken, en dacht dat ze. Dat was de familie van
de king/pepermunt uit Sneek dacht ik. Een rijke familie uit Sneek, en die heeft zich hier gevestigd en
een mooi huis neergezet. Een aardige man en geen botsingen niks.
I: Maar u gaf net wel aan dat het wel drukker is geworden of niet?
A: Maar dat er nou een innig verband is tussen Hindeloopen en de jachthaven dat geloof ik niet. Het
zijn andere mensen. En die mensen die komen voor hun bootje. En meestal slapen ze daar een nacht
op, ze hebben daar ook een restaurant. En dan kunnen ze koffie gaan drinken en met elkaar gaan
praten of zoiets.
I: En wat vindt u daarvan dat het drukker geworden is?
A; Ja wat vindt je daarvan wat er in de wereld gebeurd. Ik heb gezien dat het Hindeloopen niet
schaadt.
I: Dus dat vindt u wel belangrijk?
A: Ja ik denk dat er toch wel zo’n 10/15 mensen werken, die verdienen daar wat. Dus op zich zijn dat
families die hier wonen. Wat hebben we hier dan nog meer? We hadden hier bouwers aannemers,
een paar, die hier timmerden. En ja er zijn er ook toch wat bedrijven die hier handel doen en hun
vestiging hier hebben.
I: Economisch gezien is het wel een goede zet geweest dus.
A: Jazeker. Er waren mensen uit Groningen die zijn daar begonnen. Je moet je voorstellen de
vaargeul komt hier dan dus in de haven. Dat is de vaargeul van Workum. En voor Workum hebben
we dus het scheidingspunt, één naar Workum toe en één naar Hindeloopen toe. En dat spul dat er
toen was ik denk dat de Vries dat toen overgenomen heeft ook, en die heeft er toen een echte haven
aan vast gebouwd die behoorlijk groot was. Dus mijn sepsis van het begin neem ik terug. Ze hebben
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het gewoon goed gedaan en voor Hindeloopen ook.
I: Nou wel mooi toch, dat het uiteindelijk zo gelopen is.
A: Maar ik heb toen wel mijn stem laten horen tegen dat plan. En ja zo gebeurd dat.
I: Op den duur mag je ook wel opkomen voor je eigen dorp.
A: Ja dat is ook zo.
I: Wat vindt u dan van de veiligheid in deze omgeving?
A: Die is nogal puur. Als je hier dus een keer mensen hebt die vinden dat ze wat mee moeten nemen
dan is dat onmiddellijk bekend. Wij hebben 1 of 2 gezinnen van emigranten hier. En zo ver we
kunnen wordt dat opgevangen hier. Ik hoor daar wel eens wat van. Maar ze hebben natuurlijk weinig
mogelijkheden om zich te vestigen, wat moeten ze hier doen. Dat is de vraag. Maar ze zijn welkom
als ze komen hier, dat dacht ik dan wel. En Hindeloopers die zijn makkelijk in contacten.
I: En stel ut rijdt met het fietsje door het dorp heen, voelt u zich dan veilig hier?
A: Helemaal. Mijn hulp heeft vertelt hou je deuren op slot. Die hoort dan dat er wat gebeurd hier.
Dan is er een kinder fietsje gejat, of dat soort dingen. Daar gaat het dan om. Wat ze daar dan verder
mee doen dat weet ik niet. Maar er gebeuren wel dingen die misgaan. Maar dat heb je in iedere
gemeente. Maar voor de rest is Hindeloopen helemaal veilig.
I: En waar ligt hem dat dan aan dat u zich hier zo veilig voelt?
A: Ik heb zelf zoiets hier nooit meegemaakt.
I: U heeft alleen maar goede ervaringen?
A: Ja dat klopt. Over het algemeen nette mensen. Als je afspraken maakt dan hielden ze zich er aan.
I: En kijkend naar de omgeving; de wandelpaden, de bewegwijzering. Is alles duidelijk aangegeven?
A: Alles wat hier gebeurd, komt dan uiteindelijk toch dat er van de gemeente vragen waren of dat er
iets gebeuren moest. Dan werd er niet moeilijk gedaan. Ik heb dat wel gezien dan hebben ze rotzooi
op de haven, nou dan werd daar dus een ruimte gemaakt. Dat maakten ze gewoon. Een paar
mannen van de gemeente sloegen wat palen in de grond en nou daar konden we dat dan doen. En
dat verdween dan op gegeven moment weer. Dingen gebeuren hier allemaal rustig. Er is op het
ogenblik wel wat strijd, dat is er toch.
I: En waar is er dan strijd?
A: Nou dat is over het verhuren van woningen. Toen ik heir kwam was Hindeloopen behoorlijk
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verkrot. Huisjes die niet meer bewoonbaar waren, helemaal in elkaar gezakt. De huizen kosten toen
ook veel minder dan nu. Het huis hier naast heb ik vroeger gewoond. Dat was een monument. Er
waren toen subsidie mogelijkheden, en wij hebben toen verbouwd. Dat is allemaal goed gegaan.
I: Maar waar kwam de strijd van die huurhuizen vandaan dan?
A: Dat is daarna gekomen. Dus dat speelt op het ogenblik eigenlijk. Er zijn mensen die huizen die te
koop komen opkopen, en niet om te verhuizen maar dan om te verhuren. En dan te verhuren aan
toeristen. Er was een klein huisje hier tegen over. En een stel dat wilden trouwen en wel in dat huisje
wonen. En toen kwam er een Duitser en die bood er 40.000 overheen, en weg huisje. Het beroerde is
dan zie je een hele winter daar niks. Dat zijn geen mensen die de gemeenschap steunen, het zijn
geen mensen waar je ziet dat er dan licht brand. Niks. Er zijn dus meer van zulke plaatsen. Er was dus
het verhaal dat er 40 van zulke huizen zouden zijn, ik geloof dat niet. Ik denk dat dat best meevalt.
I: Wat vindt u nu van de bouwwerken die hier staan?
A: 10 jaar terug is er een hele hoek bijgebouwd.
I: Dat is de nieuwbouwwijk?
A: Ja, dat hebben ze wel goed en netjes gedaan. Niet allemaal dezelfde huizen, maar ook
verschillende huizen. Maar of het nou helemaal bij Hindeloopen hoort dat weet ik niet hoor. Dat blijft
altijd een beetje een probleem.
I: Maar u vindt het wel netjes zei u net?
A: Het zijn prachtige nieuwe huizen. Mooi wat had je nog meer?
I: Ja ik zit even te kijken, volgens mij weet ik al heel veel van u. Zijn er hier in de buurt ook nog veel
obstakels in de looplijnen of waar u gaat fietsen en dan op de wegen? Staan er ook veel dingen voor
u waar u van denkt kan ik hier wel langs, past dit wel?
A: Nou moet je luisteren. Hindeloopen is niet gebouwd toen de auto’s waren.
I; Ja dat had ik net al door toen ik hier met de auto kwam. Toen dacht ik oh wat is het hier krap.
A: Je kunt ook als je hier uitgaat, en je gaat normaal richting de haven en dan kun je daar over de
brug. Je mocht overigens niet over de brug hier komen. Dus je hebt je auto ergens op een
parkeerterrein staan bij de haven.
I: Nee mijn auto staat achter de brug.
A: Oja, daar heb je ruimte bij de haven. Bij de jachthaven is dat. Ik rij over het algemeen, ik heb zo’n
45km ding. Ik weet niet eens of het een auto is.
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I: Ja dat is wel een auto, zeker weten.
A: Nee ikke niet, kan me niet herinneren dat het een auto is.
I: Hoe noemt u het dan?
A: Nou hoe ik het noem doet er niet toe, wat zegt de wet ervan. Ik kan op fiets paden rijden met dat
ding. Ik betaal geen wegenbelasting met dat ding.
I: Oh maar dat is voor u wel heel praktisch?
A: Ik rij gewoon altijd hier recht over de brug over, en dat het eerste straatje af. En dan staan we hier
achter daar hebben we een parkeerplaats van de supermarkt maar ik heb hier zelf ook
parkeerruimte. Dus ik kan hem hier op mijn eigen terrein ook neerzetten.
I: Dus wat dat betreft omdat u een kleine auto heeft kunt u wel overal langs?
A: Ik kan hier komen. Jij kunt hier met je auto ook door de straatjes heen . En dan moet je hier of
daar een hoek om en de andere kant op draaien met dat ding maar dan kun je er doorheen.
I: Weet u dat is heel anders dan bij ons. Want de voorkant van de huizen staan deun op de weg. Bij
ons op de weg staan de huizen veel verder.
A: Ja dan staan er tuintjes voor en dat soort dingen.
I: Maar u zei net al de huizen zijn hier gebouwd toen er nog geen auto’s waren.
A: Ja ze hadden hier een vismarkt bestand gehouden, dat was het verhaal.
I: Hebben jullie hier wel winkels/centrum?
A: Hier achter mij hebben we de grote supermarkt, de spar. Maar dat is ook wel de enige winkel. We
hadden ook een slager, maar die is gesloten. We hadden een bakker, maar die is er ook niet meer.
Dus er zijn verder geen winkels. We hebben nog een chocolaterie, dat is een hobby van een man die
met chocolade van alles kan maken. Maar het is natuurlijk geen winkel waar je normaal even
binnenloopt. We hebben Hindeloopers schilders. Die maken Hindeloopen schilder werk, dat blijft
toch wel.
I: Wat vindt u daarvan dat er hier verder niet veel in het dorp is?
A: Oh dat kan mij niks schelen. Ik kan overal terecht. Ik weet dat dat zo is. Ik wist het al toen ik hier
kwam wonen.
I: U bent het gewend misschien.
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A: We hebben in principe 1 supermarkt. Die is er altijd geweest hoor. En dat ging altijd goed hoor. En
die ging toen een jaar ’s winters dicht, en dat was dus wel een ramp. Dan kun je helemaal niks meer.
Maar tegenwoordig haal ik daar mijn brood/melk, en alles wat ik nodig heb hier bij mijn buurman
hierachter. Dus dat is er allemaal.
A: Heb je nog een lange lijst?
I: Nee hoor, valt mee. U bent eigenlijk best wel tevreden of niet?
A: Ik ben tevreden. Ik weet dat ik aan de uitgang sta, op een gegeven moment is het op. Nou, 94.
I: Voelt het zo?
A: Ja als je 94 bent ben je wel een heel eind weg.
I: Vindt u dat de omgeving nu wel goed is aangepast op uw generatie, of niet?
A: Nee.
I: Wat zou er beter kunnen?
A: Ik heb de indruk of is de hele wereld stug aan het veranderen. Wat nou de vastigheden zijn in dit
leven weet ik niet. Ik lees een paarkranten en probeer dat bij te houden. Maar ik kom een heleboel
dingen tegen waarvan ik niet weet wat dat is. En dan probeer ik dat op te zoeken. Dat gebeurd mij
tegenwoordig het meeste wel. En dan heb ik geen flauw idee waar we het over hebben.
I: Maar wat zou de gemeente voor u kunnen doen om de omgeving meer aan te sluiten bij uw
wensen?
A: Niks. De wereld gaat door, en dat soort dingen ontwikkelen zich. En als daar goede dingen bij zijn
dan zie je dat ze groot worden. Er zijn ook dingen die helemaal niet goed gaat en dat zie je dan
gebeuren.
I: Het zijn misschien de kleine dingen die dat kunnen veranderen.
A: Maar ja dat zijn natuurlijk de normale dingen die bij iedere generatie gebeurd. Als ik wist hoe mijn
schoonouders leefden. Dat is een heel ander leven dan we nu hebben. Veel rustiger en kalm. Dat
ging op een heel andere manier.
I: Er heerst nu ook veel drukte en stress en spanning allemaal, vindt u niet?
A: Ik heb er weinig last van. Ik zie het en soms begrijp ik het en soms niet. Ik laat die dingen gewoon
langs me afglijden.
A: Toen mijn vrouw overleed hebben mijn jongens aan de thuiszorg gevraagd of zij in de ochtend en
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avond even wilden kijken of pa er nog is.
I: Maar dat is toch ook een fijn gevoel, of niet?
A: Dat is prima, dus ik krijg ook steun van de thuiszorg. En dat zijn meiden die komen een babbel
maken, drinken een bakje koffie, en ze gaan weer.
I: Ik doe dat ook bij de thuiszorg maar dan in een andere omgeving.
A: Ja dat zal wel zijn.
I: Maar even kort samengevat, u bent best wel blij met de buitenomgeving.
A: Ik ben blij met het feit dat ik hier nog woon.
I: En u red zich nog goed. U gaat met de auto en de fiets weg, of met het openbaar vervoer. Wat ik
althans heel erg knap van u vindt.
A: Dat zou ook wel eens knap moeten zijn want dat gaat zo ik heb een kaartje daarvan. Als je hem
dan afstempelt staat er een fors bedrag op. En als je eruit gaat moet je weer stempelen. En dan heb
ik dat gemist omdat de trein eigenlijk al er had moeten zijn. Dus ik denk ik kan in IJlst ook stempelen,
maar dat kan dan niet op een of andere manier waarom weet ik niet.
I: Dus het is soms nog wel wat lastig, maar er is altijd wel goede hulp toch?
A: Ik kan altijd hulp krijgen.
I: Heeft u verder nog opmerkingen voor mij?
A: Je hebt het goed gedaan verder. Je hebt me eventjes laten praten. Ik heb gepraat. Maar dat vind ik
ook wel makkelijk.
I: Ik wil u echt ontzettend bedanken dat u mee wilde doen.
A: Mooi zo meid.
I: Alle gegevens die ik verkregen heb, en deze audio opname, zijn geheel anoniem en alleen voor mij
bedoeld. Het is volledig anoniem.
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Bijlage 17.0. Beoordelingsformulier Opzet Onderzoek
Zakelijke gegevens
Zakelijke gegevens t/m afstudeerbegeleider door student in te vullen
Naam student

Iris van der Veen

Studentnummer

3436062

Student account

Veen1525

Code

Opzet onderzoek

Titel afstudeeropdracht

Sa lang mooglik thús

Opdrachtgever/werkveldinstelling
Werkbegeleider

Klaus Boonstra

Afstudeerbegeleider

Nadine Wilcak

Waardering van de praktijk:
Eindbeoordeling

De Opzet onderzoek is voldoende basis voor de uitvoering
van het onderzoek:
Go

Datum beoordeling

16-04-2019

Beoordelaar

Bauke Aalbers

Feedbackmoment

1

Typering toetseenheid
Titel en code toetseenheid
Kerncompetentie

Beheersingsniveau
Toetsvorm
Functie toets
Cesuur
EC
Plaats programma
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Opzet onderzoek
CanMEDS 4:
Reflectieve EBP-professional
CanMEDS 7:
Professional en kwaliteitsbevorderaar
3
Individueel portfolio-assessment
Formatief
n.v.t.
n.v.t.
Postpropedeuse

Eisen voorwaardelijk voor beoordeling
De eisen gesteld aan de verslaglegging, omvang van ‘Opzet onderzoek’ en beoordelingsadvies
praktijk zijn voorwaardelijk voor beoordeling. Wanneer het product niet voldoet aan de
voorwaardelijke eisen voor beoordeling of er ontbreekt een van de verplichte bewijsstukken zal het
product wel inhoudelijk worden beoordeeld

1. Verslaglegging
Het product ‘Opzet onderzoek’ voldoet aan de door de HBO-V gehanteerde richtlijnen voor
rapportage en aan de meest courante APA normen voor bronvermelding.
Het titelblad voldoet aan de eisen gesteld in de schrijfwijzer ‘Opzet onderzoek’.
2. Omvang
Het product ‘Opzet onderzoek’ bestaat uit 5000 woorden hoofdtekst (inleiding, theoretische
achtergrond, onderzoeksmethode). Er mag maximaal 10 % van deze hoeveelheid woorden
afgeweken worden. Het aantal woorden wordt vermeld op het titelblad.
3. Waardering praktijk volgens bijlage 5.
Verplichte bewijsstukken:

Voldoet

De verslaglegging van ‘Opzet onderzoek’ voldoet aan de eisen die
als voorwaardelijk zijn gesteld om tot beoordeling over te gaan.

x

De omvang van ‘Opzet onderzoek’ voldoet aan de eisen die als
voorwaardelijk zijn gesteld om tot beoordeling over te gaan.

x

Beoordelingsadvies praktijk is aanwezig

x

Voldoet niet

Eindbeoordeling Opzet onderzoek
Go of No-go
Eindoordeel
go

Naam
Handtekening
Beoordelaar
B. Aalbers

Beoordelingscriteria Opzet Onderzoek
Inleiding
Heldere beschrijving en
verantwoording van de
relevantie van het onderwerp
voor de verpleegkundige
beroepsuitoefening.
Heldere beschrijving van
context, (probleem)situatie
en probleemstelling.
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Positieve
bevindingen
Voldoende
beschreven

Voldoende
beschreven van
macro naar micro

Bevindingen van aandacht
Waarom niet ook verpleegkundige als
gezondheidsbevorderaar? Dit is preventie!
Gericht op omgeving! (Lalonde?)

Eenduidige formulering doelen vraagstelling
(Onderzoeksvraag) en
eventuele deelvragen.
Consistentie tussen
probleem-, doel- en
vraagstelling
(Onderzoeksvraag) en
eventuele deelvragen

Voldoende
eenduidig

Toelichting op de opbouw
van de gehele rapportage.
Theoretisch kader

Oké

De essentiële begrippen van
het probleemgebied zijn
gedefinieerd.
De zoekstrategie,
trefwoorden,
informatiebronnen zijn
gestructureerd en
methodisch beschreven.
De resultaten uit het
theoretisch kader vormen
een samenhangend en
logisch kader voor het
praktijkonderzoek.
De te onderzoeken
variabelen zijn expliciet
beschreven.
Onderzoeksmethode
Het type onderzoek is
verantwoord en sluit aan bij
de probleem-, doel- en
vraagstelling(en).
De beschrijving van de te
onderzoeken populatie, de
selectieprocedure en omvang
van de onderzoekspopulatie /
steekproef zijn helder en
verantwoord. Ethische en
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Positieve
bevindingen
Oké

Literatuurdeelvraag 3 begint met : ‘hoe
kan.. Misschien wat specifieker maken:
welk factoren in de fysieke omgeving..
Probleemstelling is nu spiegelbeeld van de
vraagstelling. Maak het wat meer
aansluitend bij de probleemomschrijving.
Bijvoorbeeld: gemeente SWF weet niet
welke maatregelen in het kader van de
nieuwe omgevingswet gewenst zijn om
langer thuiswonen van mensen met
beginnende dementie te bevorderen..

Bevindingen van aandacht

In bijlage uitgewerkt

Voldoende
samenhang.

WHO bronnen en onderzoek Mitchell en
Burton zijn wat oud. Er is nieuw materiaal
(2018) van WHO-Europe over dit
onderwerp. (AFEE-handboek)

voldoende

Positieve
bevindingen
Klopt

Bevindingen van aandacht

Rol van zorgboerderij Veldzicht is niet
helemaal duidelijk (persoon?). Hoe heb/ga
je de deelnemers precies benaderen? Pas
op voor selectiebias.
Ethische/juridische aspecten niet
benoemd: privacy? Anonimiteit?

juridische aspecten zijn
beschreven.
De validiteit en
betrouwbaarheid van het
onderzoeksontwerp
(respondentenselectie en
dataverzamelingstechniek)
zijn verantwoord.

Zie hierboven

De verantwoording hoe de
kernbegrippen en variabelen
geoperationaliseerd en
gemeten worden.

In bijlage uitgewerkt

De validiteit en
betrouwbaarheid van het
meetinstrument(en) worden
beschreven.

voldoende

De wijze van data-analyse, de
analyseprocedure passend bij
dataverzamelingstechniek,
het analyse-instrument en de
gebruikte software zijn
helder, precies en
transparant inzichtelijk
gemaakt.

Beknopt maar
voldoende
beschreven.

Bronnen

Positieve
bevindingen
Voldoende artikelen
van niveau

Relevantie, diepgang en
reikwijdte van de gebruikte
literatuur en andere bronnen
voor het onderzoek zijn
duidelijk beschreven.
Aantal (minimaal 10)
gebruikte bronnen voor het
theoretisch kader waaronder
2 anderstalige
onderzoekspublicaties.
Alle bronnen zijn van
minimaal Hbo niveau.

Toelichting beoordeling
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Oké

Bevindingen van aandacht
Enkele bronnen zijn vrij oud, zie boven

Vlot geschreven opzet. Paar aandachtspunten. Succes verder
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