Algemene inleiding
De Vlaamse overheid wil dat we een huis kopen (Slangen, 2018; De Decker,
2018). En ze wil dat we zo lang mogelijk ‘in dat kot’ blijven, zogezegd ‘omdat we
dat willen’. De overheid wil dat we oud worden in dat huis. Het is maar de vraag
of dat een goed idee is. Weinig woningen noch appartementen worden gebouwd
met in het achterhoofd dat er ooit een wat oudere, minder mobiele persoon in
zal wonen. Er mogen dan al tientallen jaren principes over Universal Design
of Design for all (Bednar, 1977; Mace, z.d.) circuleren en de checklists van de
WHO (2007) over Age-friendly Cities of Platform Wonen van Ouderen (1999)
mogen intussen al meer dan een decennium oud zijn, in de praktijk worden
nauwelijks aangepaste woningen gebouwd. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat onderzoek heeft aangetoond dat om en bij de 80% van de woningen in
Vlaanderen waar ouderen in wonen matig tot zwaar onaangepast is (De Witte
e.a., 2012, 2013).
In Vlaanderen komt daarbovenop dat we bij het bouwen van woningen nogal
slordig met de inplanting ervan zijn omgesprongen. Soetewey en Hendrickx
hadden het in 1967 al over ‘wanordening’. De Vlaamse ruimte is, zoals voormalig minister-president Geert Bourgeois (2017) vijftig jaar later moet beamen,
dan ook behoorlijk wanordelijk verrommeld. Met als gevolg dat vandaag een
meerderheid van de bevolking en dus ook een meerderheid van de ouderen niet
alleen in onaangepaste woningen woont, maar ook in onaangepaste omgevingen (De Witte e.a., 2012, 2013; De Decker e.a., 2018), op plaatsen van waaruit
men alleen met de auto wat nodig is bereikt. Te voet naar de bakker gaan is
er zelden bij, de dokter woont niet om de hoek en vaak moet er een brede,
drukke steenweg worden overgestoken om bij een bevriende buur een koffie te
gaan drinken, niet evident voor een oudere met een wandelrek. Peter Degadt
(2017), voormalig gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, het belangrijkste
Vlaamse netwerk van zorgorganisaties, verwijst naar de ‘ongelukkige’ ruimtelijke ordening in Vlaanderen als een mogelijke barrière: “In Vlaanderen zitten
we bijvoorbeeld met die afschuwelijke lintbebouwing langs steenwegen: hoe
kan een oudere mens daar blijven wonen als hij niet meer goed ter been is? Dan
kan hij niet eens meer veilig de steenweg oversteken om een vriend te bezoeken
of een boodschap te doen. Bij zulke hinderpalen staan we veel te weinig stil. Als
we willen dat iedereen zich in onze samenleving kan integreren – wat al beter
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klinkt dan ‘vermaatschappelijking van de zorg’ – moeten we er onder meer voor
zorgen dat er genoeg buurtwinkels zijn, bussen en trams rijden en activiteiten
worden georganiseerd.”
De wetenschap dat het Vlaamse woon- en ruimtelijk model zoals het na de
Tweede Wereld is gebouwd de facto is uitgetekend voor gezinnen met kinderen,
met andere woorden voor valide mensen, die probleemloos trappen nemen en
vlotjes met de auto van hot naar her rijden, was de motivatie om onderzoek
onder ouderen te doen. Want wat als hun beweeglijkheid afneemt? Wat als de
badrand te hoog is geworden? Of de afstand naar de bakker niet meer overbrugbaar is? Of in de auto stappen onverantwoord?
We deden onderzoek naar de ervaringen en plannen van ouderen die naar
de kust waren verhuisd (Vandekerckhove e.a., 2015). We vroegen aan mensen
die hun oude dag aan zee willen slijten, in welke mate ze, bij hun verhuizing,
rekening hebben gehouden met bijvoorbeeld een afname van de mobiliteit. Vrijwel niemand had dit gedaan. Met als gevolg dat een meerderheid in (potentieel)
onaangepaste woningen en appartementen woont en er zich, bij een afname van
hun mobiliteit, alsnog een verhuizing naar een aangepaste woning of naar het
‘gehate’ woonzorgcentrum opdringt. We deden ook onderzoek op het platteland
(De Decker, e.a., 2018). Daar vroegen we aan ouderen (bijvoorbeeld) hoe ze tegen
hun veroudering aankijken in hun voorzieningenarme omgeving. Wat vaak naar
voren kwam, was een combinatie van fatalisme, apathie en aanmodderen.
En we leerden uit beide onderzoeken dat een toekomstgericht ouderenbeleid
een programma zou moeten zijn dat succesvol verouderen vanaf de middelbare
leeftijd zou moeten promoten i.p.v. ouderen enkel te steunen wanneer de chronische gebreken er al zijn (zie ook Bowling & Dieppe, 2005).
De respondenten in ons kust- en plattelandsonderzoek behoren, wat kort
door de bocht gesteld, tot de brede middenklasse. Ze waren allen eigenaar van
een woning (of waren dat geweest) en hadden in het verleden goed tot zeer
goed geboerd. Ze beschikten de facto over de middelen om aangepast te gaan
wonen. En ze leefden en leven in homogeen witte omgevingen. Maar hoe zit het
aan het andere kant van het sociaaleconomisch spectrum? Hoe wonen arme
ouderen? Wat zijn hun alternatieven? Hoe leven oudere huurders? Zij kunnen
immers ‘uit hun huis gezet’ worden bij het einde van een contract. Hoe kijken
autochtone arme huurders tegen de toename van de diversiteit aan? Dit zijn de
vragen die we in dit boek willen beantwoorden. Vooraleer we de structuur van
dit boek uiteenzetten, schetsen we eerst het brede kader waarin onze vraagstelling zich situeert.
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Grote aantallen
De vergrijzing is niet weg te slaan uit het politieke en maatschappelijke debat.
Het gaat dan over de pensioenleeftijd, de betaalbaarheid van pensioenen of het
tekort aan zorgpersoneel. Stellen dat Vlaanderen vergrijst, is een open deur
intrappen, al lijkt wel te worden vergeten dat het straks om grote getallen gaat.
In 2017 was 17,5% van de bevolking ouder dan 67 jaar1. Dat zijn 1,14 miljoen
mensen. Het Federaal Planbureau verwacht dat tegen 2040 een kwart (24%) van
de bevolking 67-plussers zal zijn. Dat zijn om en bij de 1,7 miljoen mensen. 5%
van de Vlaamse bevolking, of afgerond 344.000 personen, zal dan ouder dan
85 jaar zijn. Tegen 2070 zou het aandeel 85-plussers – ‘de vergrijzing binnen
de vergrijzing’ of ‘verzilvering’ – verder oplopen, wat het aantal 85-plussers
op 400.000 zal brengen (Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, 2018).

De vergeten woondimensie
Het denken over het leven als oudere is de afgelopen decennia sterk gewijzigd.
Werd de oudere – ‘bejaarde’, ‘senior’ – lang gezien als een passief iemand wiens
(sociaal) leven voorbij is, dan zien we de ‘doorsnee’ oudere vandaag als een
actief iemand die nog een behoorlijk volwaardig leven kan leiden (Katz, 2013;
Nelissen, 2017; Maier, 2017).
Lange tijd domineerde op het ouder worden de visie van wat Golant (2015)
omschrijft als de ‘disengagement theorists’. Deze visie houdt in dat ‘ouderen’
verschillen van de anderen, de niet-ouderen. Ze zijn fysiek minder sterk of
actief, ervaren een achteruitgang in hun mentale mogelijkheden en ze verminderen de breedte van hun sociale relaties waardoor ze in kleinere sociale cirkels
frequenteren en in hoofdzaak contacten hebben met nabije familieleden en
vrienden. Ze gaan minder naar sociale ontmoetingen en nemen minder verantwoordelijkheden op. Ze zitten minder ‘in’ de wereld. Ze zijn meer introspectief,
teruggetrokken, introvert. Dit is een vrijwillige terugtrekking, omdat ouder

1. Sinds 2015 definieert het Federaal Planbureau ‘ouderen’ als mensen boven de 67 jaar. Dat
komt omdat het Planbureau prognoses maakt en de wettelijke pensioenleeftijd in 2030 op 67
jaar zal liggen. Andere bronnen in dit boek gebruiken andere leeftijdsgrenzen. Soms is dit 60
jaar, soms 65.
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worden biologisch natuurlijk en onvermijdelijk is. Wat zich voordoet, is bijgevolg een ‘normale’ reactie, eerder dan een pathologisch of afwijkend gebeuren.
Met de opkomst van de visie van de New Gerontologists en het ‘active ageing
paradigm’ verandert de kijk op veroudering (Rowe & Kahn, 1987, 1997, 1998;
Rowe, 1997; Holstein & Minkler, 2003; Bowling & Dieppe, 2005; Van Dyk, 2014;
Katz, 2015; Golant, 2015). Volgens deze redenering zijn er geen voorbestemde
biologische ontwikkelingen die bepalen hoe we ouder worden. De optimistische boodschap is dat het niet hoeft om als oudere ziek en invalide te zijn. Als
men de juiste dingen doet en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid opneemt,
kan men ‘aanvallen’ die (vroeger) gepaard gingen met verouderen, pareren en
sommige zelf omkeren. Niet ‘succesvol’ verouderen is in hun ogen ‘je eigen
fout’. Dus: eet correct, oefen, vermijd stress, ga regelmatig naar de controle,
doe hersengymnastiek, dan blijf je goed. Het idee wordt geopperd dat we de
kwaliteit van ons leven kunnen blijven controleren en dat we daardoor reële
keuzen kunnen maken over hoe we willen leven.
Succesvol verouderen omvat volgens het ‘active ageing paradigma’ de volgende elementen: (1) het vermijden van ziekte en invaliditeit, (2) het behoud
van actief mentaal en fysiek functioneren en (3) het actief blijven. En het is
nooit te laat om te beginnen: “The frailty of old age is largely reversible. Most
older people, even the very old and weak, have the capacity to remarkably
increase their muscle strength, balance, walking ability, and overall aerobic
power”. Meer zelfs: “Older people can significantly improve their short-term
memory by making lists and training their memory with practice games” (in
Golant, 2015).
Oudere mensen moeten, in deze redenering, na pensionering, aangepaste,
werk-vervangende activiteiten doen en manieren zoeken om hun werkgerelateerde vriendschappen te behouden of te vervangen. Na het opvoeden van de
kinderen en het werk wordt immers nog nauwelijks iets van ouderen verwacht.
Het uitgesproken advies van niet-ouderen aan ouderen is dan ‘take it easy’,
wat betekent: ‘doe weinig, amuseer je’. Heel wat oudere mannen en vrouwen
doen wel beter dan dat: ze vinden nieuwe vrienden, vervangen werk deels door
vrijwilligerswerk, onderhouden hun conditie en genieten van het toegenomen
aanbod aan vrijetijdsactiviteiten.
Wat kort door de bocht gesteld, leidt de beleidsmatige vertaling van deze
visies tot een uiteenlopende aanpak. Leidt de visie van de disengagement
theoretici tot beleid voor de uitrol van een aanbod van woonzorgcentra, dan
onderbouwt de active ageing benadering de visie die vindt dat ouderen ‘zo lang
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mogelijk in hun huis moeten blijven’, een in de ogen van bijvoorbeeld gerontoloog Janssens (2020a,b) voor de hand liggende optie.
Golant (2015) wijst op de verdiensten van de ‘new gerontologists’. Ze
tonen aan dat:
– er een sterk verband is tussen het doen van fysieke activiteiten en fysieke en
mentale aandoeningen, invaliditeit en overleven;
– er een positieve relatie is tussen bepaalde activiteiten en de cognitieve status
van ouderen;
– ouderen die meer geëngageerd zijn in een veelheid van vrijetijds-, cognitieve
en fysieke activiteiten beter scoren op cognitieve oefeningen dan minder
geëngageerde ouderen;
– het totale aantal productieve activiteiten van ouderen (werk, formeel en
informeel vrijwilligerswerk, zorg) gerelateerd is met het zelfgerapporteerde
welgevoelen.
De active ageing visie is niet van kritiek gespeend. Vanuit de sociale en kritische
gerontologie wordt erop gewezen dat niet iedereen volgens een gelijklopend
patroon veroudert (Holstein & Minkler, 2003; Katz & Calasanti, 2014; Katz,
2013). Om Verté (2015) te citeren: “Niet iedereen sterft fit.” Een eerste punt van
kritiek betreft dan ook de negatie van bepaalde realiteiten: ook al leven meer
mensen langer behoorlijk gezond, voor velen wordt verouderen op een bepaald
moment toch een last. Op een bepaald moment zullen zelfs de meest proactieve ouderen een afname en verlies ervaren dat effect heeft op hun fysieke en
mentale gezondheid, mobiliteit en cognitief functioneren. Sommigen worstelen
bovendien al vroeg met gecompliceerde gezondheidsproblemen en kunnen niet
zonder hulp.
Verté (2017) benadrukt dat vooral vanaf de leeftijd van 82 jaar de zorgnood
sterk toeneemt, doorgaans omdat betrokkenen meerdere aandoeningen combineren. Vervotte e.a. (2015) wezen er al eerder op dat in Vlaanderen 50 à 70%
van de 70-plussers aan meer dan één ziekte tegelijk lijdt, wat door figuur 1,
ontleend aan De Ridder (2019), meer in detail wordt getoond. De Witte (2017),
die een meer omstandige analyse van de ‘frailty’ problematiek maakte, stelt vast
dat 23% van de 60-plussers ernstig en 33% hoog kwetsbaar (‘ frail’) is; of samen
meer dan de helft. Vaak gebeuren er ook dingen die zich buiten de controle van
de oudere situeren. Dikwijls is dat de prijs van het langer leven. Daarbij valt te
denken aan het overlijden van de partner, familieleden en vrienden (Van de
Ven, 2014).
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Figuur 1. Aantal chronische aandoeningen per leeftijdsgroep

Bron: Fabbri & Rabe (2007) via De Ridder (2019)

Een tweede kritiek betreft de sociaaleconomische dimensie. De conditie van
de minder draagkrachtigen, die wanneer ze jong(er) waren minder kansen en
middelen hadden om zogenoemde ‘gezonde gewoonten’ aan te nemen, wordt
genegeerd. Active ageing protagonisten ‘vergeten’ eveneens de gezondheids
effecten op mensen die op oudere leeftijd in financiële moeilijkheden zijn
gekomen en die daardoor geen toegang hebben tot (gezondheids)zorg van hoge
kwaliteit2. En ze schatten het effect van opleiding verkeerd in (Golant, 2015;
Tegenbos, 2019; Peuteman, 2019; Deboosere, 2020).
Golant (2015) voegt daar een derde kritiek aan toe. Ze wordt geformuleerd
vanuit ‘environmental gerontologist’-perspectief. Als wonen vandaag al aan bod
komt (zie bv. De Witte e.a., 2012, 2013; Smetcoren, 2015), dan blijft de bredere
geografische dimensie van het ouder worden bijna volledig buiten beeld. “It is
as if the dwellings, buildings, neighbourhoods, communities, and regions in
which they [de ouderen] live and their built, natural, social, organizational, and
political environment make little difference in whether they enjoy their lives,
feel good about themselves, live independently, and achieve healthy lifestyles”
(Golant, 2015). Een stelling die wordt bijgetreden door Krout & Hash (2015) in
2. Al zal dit ook in België spelen, toch is de kwaliteit van de zorg minder afhankelijk van de
prijs omdat de gezondheidszorg in sterke mate ontkoppeld is van het inkomen (door de universele
gezondheidszorgverzekering met bijkomende bescherming voor personen met een laag inkomen).
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hun boek ‘Ageing in rural places’: “(…) most discussions of aging fail to consider
that people do not age in a spatial vacuum. They all age somewhere, and the
place of ageing has impacts (…).” Of recent nog Bhardwaj en collega’s (2020):
“Our study adds to the growing body of evidence that social and environmental factors contribute significantly to longvity” (quote in Van Dongen, 2020).
In de woorden van Penninx & Royers (2007: 2): “Als ouderen in een geschikte
woning leven in een ongeschikte buurt, blijven ze gevangen in een soort van
gouden kooi.” Het is bijgevolg van cruciaal belang om aan deze ‘grensstellende
omgevingen’ aandacht te schenken.
De ‘woon’-dimensie, laat staan de ‘ruimtelijke’ dimensie van de vergrijzing,
wordt nauwelijks belicht. De Decker e.a. (2018: 14): “Het debat gaat amper over
problemen en uitdagingen die voortvloeien uit de manier waarop ouderen
wonen en meer nog, waar ze wonen.” Nochtans is ‘wonen’ bijzonder relevant
wanneer men ouder wordt.
In de eerste plaats omdat nabijheid aan belangrijkheid wint naarmate men
ouder wordt, omdat men stopt met werken en er meer activiteiten in en om de
woning en in de buurt plaatsvinden (Wiebe, 2017; Morris, 2011). Ook omdat de
gezondheid en bijgevolg de persoonlijke mobiliteit erop achteruit kunnen gaan.
Onderzoek toont aan dat dagelijkse verplaatsingen in afstand afnemen na de
leeftijd van 60 en sterk verkleinen eens men de 75 voorbij is (Europese Commissie Directoraat-Generaal Omgeving, 2008; Jeekel, 2019). Met andere woorden:
de ‘actieradius’ krimpt. Het wordt minder evident om (langere) afstanden af te
leggen. Bovendien kunnen buitenomstandigheden ervoor zorgen dat ouderen
helemaal niet meer buiten komen. Wiebe (2017) refereert o.a. aan slecht weer,
donkerte en te druk verkeer.
Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat voldoende beweging, sociale contacten en buiten komen essentieel zijn voor een goede gezondheid. Een mens is
per slot van rekening een sociaal wezen (Nelissen, 2017; Maier, 2017; Spitzer,
2019). We mogen de sociale en psychologische functies van de woonomgeving
niet vergeten. Dat hangt sterk samen met de drie eerder aangehaalde omgevingskenmerken. De aanwezigheid van functionele, recreatieve en sociale
voorzieningen in een aangepaste inrichting van de omgeving kunnen ouderen
immers stimuleren of juist afremmen ‘om buiten te komen’ (Cammelbeeck,
2013; Nelissen, 2017; Maier, 2017). Wanneer ouderen problemen ondervinden
om zich te verplaatsen, zijn het vaak de minst noodzakelijke activiteiten die
achterwege blijven, zoals deelname aan recreatieve of intellectuele activiteiten.
Toch zijn die van groot belang voor de psychische gezondheid. Mensen met een
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actief sociaal leven kennen namelijk een hogere levensverwachting dan mensen
die in eenzaamheid leven (Golant, 2015; Maier, 2017; Spitzer, 2019). Wanneer
iemand wordt uitgesloten van een groep lijdt de gezondheid daar sterk onder
(Nelissen, 2017). Morris (2012) wijst erop dat ouderen die geïsoleerd wonen
vaker een slechte gezondheid hebben en zelfs een groter overlijdensrisico. Het
onderzoek van Leyden (2003) wees dan weer uit dat een goed ingerichte woonomgeving, met een mix aan voorzieningen, sociaal contact verhoogt. Of, zoals
Millane (2015: 10) stelt: “Wonen in een geïsoleerde omgeving betekent dat de
wereld buitenshuis nog zoveel verderaf komt te staan.”
Een tweede reden om vergrijzing niet los van wonen te bekijken, is dat
velen ervoor ‘kiezen’ oud te worden in de woning waar men al geruime tijd
woont. Men heeft het dan over ‘ageing in place’ (zie o.m. Vanden Boer, 1999; De
Witte e.a., 2012; Vanmechelen e.a., 2012; Löfqvist e.a., 2013; Weeks e.a., 2013;
Smetcoren, 2015; De Decker e.a., 2018). Die ‘gekende en vertrouwde’ woning
en buurt worden geassocieerd met zekerheid, privacy en controle (De Decker,
2013; Morris, 2016a; Janssen, 2020a,b). Maar de keuze om in de ‘oorspronkelijke
woning’ te blijven wonen, is niet altijd een positieve keuze. Er zijn vaak ook te
weinig valabele alternatieven voor de huidige woning (Golant, 2015; De Decker
e.a., 2015).
De onderbelichting van de woonsituatie van ouderen is, ten derde, opvallend
omdat het Vlaams Welzijns- en Ouderenbeleid een sterke pleitbezorger van
‘ageing in place’ is (Volckaert e.a., 2016; De Decker e.a., 2018; Pannecoucke &
De Decker, 2017). Jo Vandeurzen, twee legislaturen lang (2009-2019) bevoegd
voor dat beleid, verantwoordt in zijn boek ‘Zorg voor elkaar’ zijn keuze om
ouderen zolang mogelijk in de woning te laten wonen. Hij beroept zich daarbij
op de voorkeur van ouderen en het belang van een gekende en vertrouwde
context. De minister is er bovendien van overtuigd dat wanneer we zorg zoveel
mogelijk in de thuissituatie voorzien, zorgbehoevenden meer deel uitmaken van
de maatschappij. De residentiële zorg blijft op die manier voorbehouden voor
personen die niet kunnen worden verzorgd in de thuissituatie. Zolang er geen
zware, complexe zorg noodzakelijk is, dienen ouderen derhalve niet te verhuizen (Vandeurzen, 2019). Vandeurzens opvolger, Wouter Beke, bouwt verder op
het werk dat zijn voorganger heeft ontwikkeld (Beke, 2019).
Dat brengt ons bij een vierde reden om wonen en vergrijzing met elkaar in
verband te brengen: het ageing-in-place-paradigma heeft ook tot gevolg dat als
er zorg nodig is, dit aan huis komt. Zorg-aan-huis staat daarbij niet alleen voor
professionele zorg, maar allereerst voor zorg door naasten. De opeenvolgende
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Vlaamse ministers pleiten voor een ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Daaronder wordt verstaan “de verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd
wordt om mensen met beperkingen, chronische zieken, kwetsbare ouderen,
jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen in armoede… een
eigen plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij, waar nodig, te
ondersteunen en de zorg zo veel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te
laten verlopen” (Vandeurzen, 2019: 79). Concreet betekent dit dat familie,
vrienden, buren, etc. voor elkaar zorgen. Volgens Vandeurzen versterkt dat de
solidariteit: “[Communistische regimes] waarbij de staat geacht [wordt] voor
alles en iedereen te zorgen, dat is voor mij geen warme samenleving meer”
(p. 109).
De minister haalt, voor zijn visuele vertaling van die vermaatschappelijking, de mosterd bij de Wereldgezondheidsorganisatie (figuur 2). De zelfzorg
– “do the right thing” – en de zorg door de familie en vrienden vormen het
hart van dat raamwerk. Volstaat dit niet, dan komen vrijwilligers en buurtzorg
aan de beurt. En pas daarna volgt de professionele zorg (thuiszorg, maar ook
residentiële zorg). Met andere woorden: het is pas in een latere fase dat een
zorgbehoevende in principe een beroep doet op de professionele zorg. Gezien
die sterke nadruk op informele zorg voorziet de minister steun voor de informele zorgverstrekkers in de vorm van informatie (Vandeurzen, 2010: 11), een
financiële compensatie via de Vlaamse Zorgverzekering (Vandeurzen, 2014: 17)
en korte opnames in de residentiële zorg om de informele zorgverstrekkers op
adem te laten komen (Vandeurzen, 2014: 18).
‘Ageing in place’ mag als doelstelling aantrekkelijk klinken, we stelden eerder
al de vraag of de woning en de woonomgeving voor alle ouderen geschikt zijn
om ouder te worden. De vraag stellen, is ze beantwoorden: neen, dat is niet
zo. Omdat aan de voorwaarden zelden wordt voldaan. Golant (2015) lijst de
voorwaarden op:
– Ouderen leven in een betaalbare woning.
– Ouderen leven in een woning die aangepast is of kan worden aan de fysieke
en mentale noodwendigheden.
– Ouderen hebben op zijn minst één toegewijd familielid om hen, indien nodig, de klok rond bij te staan; deze persoon woont in of leeft in de buurt
(mantelzorg).
– Ouderen wonen op plaatsen waar (betaalbare) thuis- en gemeenschapszorg
voorhanden is.
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– Ouderen wonen in leeftijds- of gezondheidsvriendelijke buurten en gemeenschappen die hun oudere bewoners een variëteit van infrastructuren en
diensten aanbieden.
– Ouderen leven in omgevingen waar de verplaatsingsmogelijkheden veilig
en toereikend zijn.
In ons eerder onderzoek was een meerderheid van de respondenten eigenaar
van hun woning. Dit betekent dat ze ‘baas in hun eigen kot’ zijn. Ze kunnen

Figuur 2. Cirkelmodel voor de (ouderen)zorg

Bron: Vandeurzen, 2016 (p. 26), op basis van het model van de WHO (2015); VAPH
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zelf beslissen om dit aan te passen (of niet). Ze kunnen zelf beslissen om het
kapitaal dat in de woning vervat zit, te gebruiken om bijvoorbeeld naar een
aangepaste woning te verhuizen (of niet). Maar hoe zit dat met huurders? Hun
beslissingsmacht is beperkt, zodat de kans dat ze in onaangepaste woningen
wonen groot is. En als ze bovendien arm zijn, is hun bewegingsruimte op de
woningmarkt zeer beperkt. Hoe het arme huurders vergaat en hoe ze daar zelf
tegenaan kijken, hebben we in Gent onderzocht.
Hoe we dit hebben aangepakt, wordt in hoofdstuk 1 beschreven. In de twee
hoofdstukken die volgen, bekijken we de aangepastheid van de woning waarin
de ouderen leven. Het eerste gaat over de (on)betaalbaarheid van hun woonsituatie. Om decent te kunnen leven, is een degelijk inkomen nodig. Vooraleer
we de (on)betaalbaarheid van hun woning analyseren, bekijken we eerst de
inkomens van onze respondenten en welke strategieën ze gebruiken om hun
laag inkomen te verhogen (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 bekijken we vervolgens
het gebruiksgemak van de woningen. We proberen een antwoord te krijgen op
de vraag of de woning aangepast dan wel aanpasbaar is.
De volgende hoofdstukken gaan over de woonomgeving. Hoofdstukken
4 t.e.m. 6 behandelen de functionele dimensie en peilen naar de aanwezigheid van een brede waaier aan voorzieningen (hoofdstuk 4). Er wordt ook
nagegaan hoe onze respondenten zich verplaatsen (hoofdstuk 5), met als veronderstelling dat dit zeer sterk zal verschillen met de respondenten op het
platteland, die sterk op autogebruik aangewezen zijn (De Decker e.a., 2018). In
een volgend kort hoofdstuk bekijken we in welke mate er in de onmiddellijke
omgeving drempels aanwezig zijn die beletten dat de ouderen buiten komen
(hoofdstuk 6).
De appreciatie van de sociale woonomgeving komt in hoofdstukken 7 en 8
aan bod. Uit onderzoek blijkt immers dat niet alleen fysiek actief zijn goed is
voor het welbevinden op oudere leeftijd, maar dat ook sociale contacten cruciaal zijn om cognitief bij de pinken te blijven. Het wordt ook meer en meer
duidelijk dat sociale isolatie en eenzaamheid belangrijke ‘doders’ blijken te zijn
(Spitzer, 2019). In hoofdstuk 7 gaan we na hoe onze ouderen de sociale contacten in hun buurt zien. We verwezen er al naar, hun buurt kent een behoorlijk
andere bevolkingssamenstelling dan de woonomgevingen in onze andere
onderzoeken. Waren laatstgenoemde quasi homogeen ‘wit’, dan zijn deze van
onze stedelijke huurders ‘super-divers’. We gaan na of en hoe onze respondenten in hun buurt frequenteren en of dit gevolgen heeft voor hun graad van
sociale isolatie en eenzaamheid. Dit laatste wordt uitgewerkt in hoofdstuk 8.
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We vervolgen met zorg en zorgperspectieven. Zoals aangegeven legt de
Vlaamse overheid heel wat ‘zorggewicht’ in de schaal van de niet-professionele
zorg. Zelfzorg, zorg door de onmiddellijke omgeving en buurtnetwerken primeren. We gaan in hoofdstuk 9 na in welke mate onze respondenten daarop
kunnen terugvallen. In hoofdstuk 10 bekijken we vervolgens hoe ze aankijken
tegenover de thuiszorg.
Wanneer de woning, de woonomgeving of de zorg niet aan Golants voorwaarden voldoen, is ageing in place op een kwalitatieve manier niet mogelijk.
Dan dient men met andere woorden een andere plaats te zoeken om oud te
worden. Hoofdstuk 11 bekijkt het voorbije woontraject van ouderen. In hoofdstuk 12 bekijken we in welke mate onze respondenten tot ‘verhuizen’ bereid zijn.
Elk hoofdstuk begint met een stand van zaken. We sluiten af met een samenvatting van de voornaamste bevindingen en formuleren enkele aanbevelingen.
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