
‘Ge zijt er en ge moet er aan wennen’ 
Het aanpassingsproces van ouderen in het verpleeghuis. 
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Inleiding 

Van alle, in de westerse wereld levende, ouderen boven de 65 jaar woont ongeveer 5% in 

een verpleeghuis. Voor de ouderen boven de 80 jaar stijgt dit percentage naar 20 %. 1,2 

Dit houdt in dat een groot aantal ouderen een verhuizing meemaakt naar het 

verpleeghuis, een verhuizing die voor velen bijzonder ingrijpend is. 3 

De verhuizing naar het verpleeghuis is zelden een gebeurtenis waar ouderen echt voor 

kiezen. Dikwijls is zij het gevolg  van de omstandigheden: de ziekte of beperking is er de 

oorzaak van dat er zorg nodig is, de sociale en maatschappelijke context is de reden dat 

deze zorg niet in de eigen vertrouwde omgeving gegeven kan worden maar in een 

verpleeghuis moet geschieden.4 De verhuizing wordt door veel van de ouderen die van de 

verpleeghuiszorg afhankelijk zijn als bedreigend ervaren. De ouderen verwachten een 

vermindering van kwaliteit van leven en verlies van onafhankelijkheid.1,5 De verhuizing 

kan echter ook positieve consequenties hebben. De ouderen komen te wonen in een 

veilige omgeving waar de benodigde zorg en begeleiding voorhanden is.1 Ondanks 

mogelijke positieve aspecten zijn de ervaringen van eenmaal opgenomen ouderen 

overwegend negatief.6  Deze ervaringen zijn voor een belangrijk deel gerelateerd aan 

verlies van eigendommen, privacy, autonomie en rol en afhankelijkheid van de 

verpleegkundigen en verzorgenden.6 

Ondanks de overwegend negatieve verwachtingen en ervaringen vinden de meeste 

ouderen die in het verpleeghuis wonen toch een manier om zich aan te passen aan het 

leven in een verpleeghuis.5  De wijze waarop deze aanpassing geschiedt  wordt in de 

literatuur beschreven als procesmatig met daarbinnen een grote diversiteit. 1,3                
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De diversiteit wordt veroorzaakt door  persoonsgebonden factoren (bijvoorbeeld de 

persoonlijkheid) en contextgebonden factoren (bijvoorbeeld de voorbereiding op de 

opname in het verpleeghuis).1 Het procesmatig karakter komt tot uiting in vier 

opeenvolgende fases.7 De eerste fase is de fase van ‘disorganisatie’. Niets is meer 

hetzelfde: de omgeving, de leefstijl en rol zijn voor een groot deel onbekend en de 

resident voelt zich thuisloos. Het gevaar voor cognitieve achteruitgang is groot.  Deze 

fase wordt  door diverse onderzoekers, in verschillende benamingen en tijdseenheden, 

beschreven en gezien als een belangrijke periode en bepalend voor de aanpassing op 

langere termijn. 1,3, 8, 9,10 De tweede fase in het aanpassingsproces wordt beschreven als 

de fase van de ‘reorganisatie’ en kenmerkt zich door rationalisering. Acceptabele redenen 

voor het verblijf in het verpleeghuis, zoals veiligheid en competente zorg, vergroten het 

zelfvertrouwen. De derde fase is de fase van ‘bouwen aan relaties’. De residenten gaan 

relaties aan met mederesidenten en met de zorgverleners. In de vierde fase vindt  

‘stabilisatie’ plaats. De residenten hebben het gevoel erbij te horen en ervaren de 

verpleeghuisomgeving als ‘thuis’.  

Tijdens het gehele proces van aanpassing pogen de residenten het leven terug te vinden 

dat zo dicht mogelijk ligt bij het leven wat de residenten leefden voor de opname in het 

verpleeghuis.3 Om dit te bereiken focussen de residenten op wat mogelijk is in de 

gegeven situatie en trachten zij  zo goed mogelijk aan te sluiten bij het verpleeghuis.8  In 

onderzoek wordt duidelijk dat dit dikwijs gebeurt ten koste van eigen waarden en 

consequenties kan inhouden voor de kwaliteit van leven.5,11 Over de wijze waarop dit 

gebeurt wordt in de literatuur echter geen duidelijkheid gegeven. Hoe en waarom de 

resident zich specifiek op een bepaalde wijze aanpast en wat deze aanpassing 

vervolgens inhoudt voor de resident, welke kwalificaties de resident eraan geeft, is 

ontbrekende informatie in de literatuur die wel van belang is voor de zorgverlening van de 

verpleegkundigen in het verpleeghuis.  Verpleegkundigen spelen namelijk een grote rol in 

het proces van aanpassing. De residenten komen naar het verpleeghuis voor het 

ontvangen van zorg. Deze zorg is onontkoombaar en de verpleegkundigen kunnen door 

de wijze waarop zij zorg verlenen een doorslaggevende invloed hebben op de kwaliteit 

van leven. 6 Om de zorg aan pas verhuisde residenten goed te kunnen verlenen is het 

van belang dat de verpleegkundigen weten welke problemen de residenten tegenkomen, 

op welke wijze de residenten daarop kunnen reageren en wat dit vervolgens inhoudt voor 

de kwaliteit van leven van de residenten. Deze kennis maakt het beter mogelijk om als 

verpleegkundige aansluiting te vinden bij deze residenten en interventies te ontwikkelen 

die residenten ondersteunen in het proces van aanpassing.  Dit artikel beoogt verslag te 

doen van een kwalitatief onderzoek naar de beleving van residenten in de eerste, voor de 
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aanpassing belangrijkste, fase na verhuizing en  heeft tot doel een  bijdrage te leveren 

aan deze kennis en daarmee aan de zorg voor nieuwe residenten in het verpleeghuis.  

Als leidraad voor het onderzoek is een globale vraagstelling gehanteerd welke bestaat uit 

twee delen, namelijk: 

1: hoe passen oudere residenten zich aan na de verhuizing naar een verpleeghuis en 

2: wat is, gezien door de ogen van de resident, positief en negatief aan deze aanpassing?  

 

Methode 
Design 
De onderzoeksvraag is beantwoord door een kwalitatief onderzoek, daar dit de 

mogelijkheid gaf inzicht te verkrijgen in de beleving en de betekenis die de resident aan 

deze beleving geeft.12 Het onderzoek had een fenomenologische oriëntatie: de leefwereld  

van de resident, zoals en in hoeverre deze zich aan ons voordoet, is centraal gesteld.13 

Door inleving van de onderzoeker, die eigen vooronderstellingen en vooroordelen omtrent  

de ervaringen zoveel mogelijk buiten beschouwing hield,  was het vervolgens mogelijk 

inzicht te krijgen in de ervaringen van de resident.13  Daar er geen theorie of hypothesen 

in de literatuur aanwezig was over de wijze van aanpassen en de kwalificaties die de 

resident daaraan geeft is gekozen voor een exploratief onderzoek. 14 Uitgaande van het 

procesmatige karakter van aanpassing 7, is, binnen de beperkingen van het onderzoek,  

gekozen voor een longitudinaal onderzoek.   Voor de verwerking van de data zijn 

technieken van de Grounded Theory Approach gebruikt.  

 

Locatie 
Het onderzoek vond plaats in het kader van een reeks onderzoeken naar ‘het verblijf van 

ouderen in een verpleeghuis in Nederland en Vlaanderen’ en is uitgevoerd in vier 

verschillende verpleeghuizen in Vlaanderen, aldaar Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT) 

genoemd.  De huizen waar het onderzoek plaatsvond hebben geen uitgesproken 

signatuur. Een uitgesproken signatuur zou de cultuur, en daarmee het 

aanpassingsproces, mogelijk beïnvloeden. Onderzoek in meerdere huizen gaf de 

mogelijkheid tot diversiteit binnen het kader van de signatuur. De keuze voor de 

betreffende RVT’s is, gezien het exploratief karakter van het onderzoek, gemaakt op 

pragmatische gronden: de huizen in Vlaanderen waren voor de Nederlandse onderzoeker 

goed bereikbaar. Toegang is verkregen via de onderzoeksbegeleider. Het onderzoek is, 

zoals in Vlaanderen vereist, voorgelegd aan en goedgekeurd door een Ethisch Comité, 

namelijk het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis van Gent.     

aanpassing in het verpleeghuis; juli 2008; M. Bonouvrie 2



 

 

Steekproef 
Om de ervaring en beleving van de residenten te kunnen beschrijven is er gebruik 

gemaakt van een doelgerichte steekproef.13  Door de beperkte duur van het onderzoek is 

de keuze gemaakt voor een steekproef van acht residenten. Als inclusiecriteria voor de 

selectie gold dat de opname een eerste opname was, de mogelijkheid tot het voeren van 

een gesprek van minimaal 30 minuten en voldoende beheersing van de Nederlandse taal. 

Als exclusiecriterium gold de aanwezigheid van een cognitieve stoornis. Alle residenten 

die zijn opgenomen in de periode december 2007 tot en met februari 2008 en voldeden 

aan de criteria zijn uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. De residenten zijn 

benaderd door de contactpersoon in het RVT en kregen een korte mondelinge uitleg en 

een uitgebreide schriftelijke uitleg over het onderzoek. Na toestemming van de resident is  

deze door de contactpersoon geïntroduceerd bij de onderzoeker. Bij toestemming van 

acht residenten zijn de contactpersonen gestopt met uitnodigen. De onderzoeker heeft de 

residenten voor het interview schriftelijk uitgenodigd binnen veertien dagen na de  

verhuizing. Aan het begin van het interview is doel, methode, procedure, voordelen, 

privacy, risico’s en recht op intrekking van de medewerking op elk moment besproken en 

is door de resident getekend voor informed consent .  

De afdelingsmedewerkers, zoals de leidinggevende en de medewerkers in de 24-

uurszorg, zijn, over dezelfde onderwerpen, schriftelijk geïnformeerd. 

 

Dataverzameling 
Om informatie in te winnen over de ervaringen en belevingen van de residenten zijn de 

data  verzameld door middel van het afnemen van individuele, open interviews.16  De 

interviews vonden plaats binnen een maand na de verhuizing en aan het eind van de 

eerste fase: in de derde maand na de verhuizing. Met name het eerste interview had een 

sterk narratief karakter. In het tweede interview zijn, buiten de onderwerpen die de 

resident naar voren bracht, door de onderzoeker expliciet vragen gesteld over 

onderwerpen met betrekking op aanpassing in de breedste zin van het woord die aan de 

orde zijn geweest tijdens het eerste interview met de betreffende resident.  In totaal zijn 

zestien interviews gehouden. De duur van de interviews liep uiteen van 50 minuten tot  75 

minuten met een modus van 60 minuten.  Tijdens het gehele proces zijn persoonlijke, 

methodische en theoretische memo’s geschreven, welke als data in het onderzoek zijn 

geanalyseerd.  
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Gedurende het onderzoek is te allen tijde getracht de waardigheid, veiligheid en gevoel 

van welbevinden van de resident te waarborgen.12 De verhouding tussen de onderzoeker 

en resident is een verhouding geweest van leerling en meester, waarbij resident 

beschouwd werd als  een leermeester. De resident was de deskundige. De onderzoeker 

was een  oprecht geïnteresseerd leerling, betrokken bij de ervaringen van de leermeester.  

 

Data analyse. 
Zoals in kwalitatief onderzoek gebruikelijk is, zijn de dataverzameling en data analyse 

geen gescheiden processen geweest.13 In de geheel uitgeschreven tekst zijn 

tekstfragmenten aangegeven die betrekking hadden op het onderwerp van onderzoek. 

Deze fragmenten zijn vervolgens gecodeerd. Na coderen zijn de codewoorden 

ondergebracht in categorieën en voorlopige centrale categorieën gedefinieerd. Met deze 

informatie, en de informatie uit de diverse memo’s zijn de data opnieuw geanalyseerd en 

zijn uiteindelijk een aantal centrale categorieën, thema’s en hypothesen omschreven.   

 

Kwaliteitscriteria  
Bij de bespreking van de dataverzameling zijn reeds een aantal aspecten aan de orde 

gekomen die de kwaliteit van het onderzoek positief beïnvloeden. Daarbij is gedurende 

het gehele onderzoek een audit trail vervaardigd, welke beschouwd kan worden als een 

systematische boekhouding van het onderzoek. De gedetailleerde beschrijving van het 

onderzoeksproces geeft de mogelijkheid de analyses en interpretaties te volgen. 

Onderdeel van de beschrijving zijn de veldnotities en het reflectief dagboek. De 

theoretische, methodische en persoonlijke memo’s zijn gescheiden gebruikt.  

De data zijn met audio apparatuur opgenomen en geanalyseerd met behulp van het 

computerprogramma Winmax. 

Er is sprake geweest van onderzoekers triangulatie. De uitgeschreven interviews zijn door 

de onderzoeksbegeleider gelezen en besproken met de onderzoeker. Peer debriefing en 

peer examination vond plaats tijdens de bijeenkomsten met medestudenten en docent 

van de onderzoeker.  

 

Resultaten.  
Om een totaal van acht residenten (tabel 1) te bereiken zijn negen residenten gevraagd 

deel te nemen aan het onderzoek. Een resident zag, om onbekende reden, af van 

deelname.  Alle residenten die participeerden in het onderzoek zijn geboren en getogen in 

Vlaanderen en afkomstig uit een arbeidersmilieu. De residenten beschreven het leven 
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zoals het zich voordeed als een gegeven en met dat gegeven richtten zij, op geheel eigen 

wijze, het leven in. Om de anonimiteit van de verpleeghuizen en de residenten te 

waarborgen zijn de verpleeghuizen met cijfers en de residenten met letters aangeduid.  

 

 

tabel 1: karakteristieken residenten 

Res
ide
nt 

M/v Leef-
tijds 
cate-
goriea 

Kinder 
en 

RVT 1- 2 
pers 
kamer 

initiatief 
 

Afkomstig 
van 

Reden opname RVT 

A V 2 3 1 2 Huisarts Huis Blind, evenwicht, 

valgevaar,zelfzorg. 

B V 2 6, 2over- 

leden 

2 1 Zelf Huis Reuma, zelfzorg  

C M 3 3 3 2 met 

eigen 

vrouw 

zelf Huis Hart/vaatziekte,valgevaar 

D V 2 3 3 1 zelf ziekenhuis Chronische problemen 

darm, stoma, zelfzorg 

E M 1 Geen 2 1 Huisarts/ 

Mantel 

zorg 

Huis/ 6 

dagen ander 

RVT 

Hart/vaatziekte, cva, 

valgevaarlijk, zelfzorg 

F M 2 Geen 4 2 Ziekenhuis ziekenhuis/ 

Huis 

pastoor/7 

dagen ander 

RVT 

Incontinent, evenwicht, 

valgevaar, zelfzorg 

G V 2 1 2 1 familie Ziekenhuis Oren en ogen, evenwicht, 

valgevaar 

H V 3 1(over-

leden) 

2 1 zelf Ziekenhuis 

/huis+ 

4 dagen 

dagopvang 

Heupfractuur niet 

optimaal genezen, oren 

en evenwicht,  zelfzorg. 

a: Leeftijdscategorie: 1: 70-80 jaar, 2: 80-90 jaar, 3: 90-95 jaar  
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De ervaringen van de residenten tijdens en na de verhuizing en de wijze waarop de 

residenten zich aanpasten na de verhuizing kunnen in de volgende drie globale 

categorieën ondergebracht worden: 1. thuis is het beter, maar voor mij is dit op het 

moment het beste; 2. gezien de omstandigheden kan het niet anders maar ik probeer te 

vechten tegen de negatieve gevoelens  3. gezien de omstandigheden kan het niet anders 

en ik leg me erbij neer.  

De ervaringen en de wijze van aanpassen waren voor zeven van de acht residenten op 

beide momenten van interviewen gelijk (tabel 2). 

De belangrijkste thema’s, verkregen na codering en categoriseren, zijn in de resultaten 

uitgewerkt voor de verschillende groepen (tabel 2). Thema’s die in alle interviews naar 

voren kwamen waren: het levensverhaal en behoud van identiteit, betekenisgeving en 

dagindeling, en tot slot het dualisme: ervaren dat de zorg in het RVT noodzakelijk is maar 

er tegelijkertijd niet willen zijn.  In de drie afzonderlijke groepen residenten komen daarbij 

specifieke thema’s naar voren zoals de relatie met de familie, het maken van keuzes en 

machteloosheid.  

 

Tabel 2: indeling  van de residenten, groepen en de thema’s 

Groepen 

 

 

 

 

 

 1 

Thuis is beter, maar 
op dit moment is het  
voor mij het beste 
Algemeen thema: 

identiteit, 

betekenisgeving en 

dualisme 

Specifiek thema: 

familierelaties 

 2 

Het kan niet anders, 
maar ik vecht tegen 
de negatieve 
gevoelens 
 Algemeen thema: 

identiteit, 

betekenisgeving en 

dualisme 

Specifiek thema: 

keuzes 

 3 

Het kan niet anders, ik 
leg me er bij neer.  
 

Algemeen thema: 

identiteit, 

betekenisgeving en 

dualisme 

Specifiek thema: 

machteloosheid 

Residenten 

1e 

interview 

D,G A,C B,E,F,H 

Residenten  

2e 

interview 

D,G,B A,C E,F,H 
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1. ‘thuis is beter, maar op dit moment is het voor mij het beste’. 
Twee van de acht residenten (D en G) gaven in het eerste interview aan dat zij liever thuis 

waren blijven wonen maar dat het verhuizen naar het RVT gezien de omstandigheden het 

beste was. Een derde resident (B), gaf pas in het tweede interview aan dat verhuizing 

voor haar het beste was. In het eerste interview was de resident somber, passief en zich 

conformerend. Dit veranderde geheel na een, door de familie voor haar in het 

verpleeghuis georganiseerd, verjaardagsfeest. De drie residenten hebben allen zelf 

besloten dat het niet langer mogelijk was thuis te blijven wonen. Naar welk RVT de 

residenten gingen bepaalden zij eveneens zelf.  De drie residenten keken positief terug 

op hun leven en op de keus te verhuizen naar het RVT. De eigen keus voor verhuizing en 

voor het RVT beschreven zij daarbij als zijnde een factor van betekenis.  

Eenmaal verhuisd naar het RVT probeerden de residenten hun identiteit zoveel mogelijk 

te behouden. Het bleek echter dat, door de structuur en organisatie van het RVT,  het 

behouden van identiteit niet altijd mogelijk was en aanpassen noodzakelijk.   

 

Ge hebt geen vrijheid meer vergeleken bij thuis. Ge moet het maar zeggen zoals 

het is. U kunt niet zeggen: ik wil het zo hebben of ik wil het niet zo hebben 

(resident B, interview 2).  

 

Tijdens het tweede interview werd duidelijk dat de residenten manieren vonden om zich 

aan te passen.  Zoals ‘meespelen’, ‘niet dwarsliggen’ en ‘je kalm houden’, maar ook 

trachten zo snel mogelijk de zorg in eigen hand te nemen, weinig te vragen en 

maatregelen nemen, zoals zetten van eigen koffie. De wijze van aanpassen werd sterk 

beïnvloed door de mogelijkheden en  binnen de mogelijkheden trachtte de residenten een 

weg te vinden die bij hen paste. Zij gaven aan dit niet makkelijk te vinden maar het op 

deze manier wel ‘goed te houden’ voor zichzelf.  De verantwoordelijkheid hiervoor legden 

zij bij zichzelf en ‘je geven’ werd daarbij gezien als noodzakelijk.  Het geloof kon daarbij 

helpend zijn.  

 

Het is goed dat ik een geloof heb. Dat ik daaruit kan putten: dan kan ge u geven 

(resident B, interview 2)  

 

De dagindeling werd, binnen de gestelde grenzen, door de residenten zelf bepaald. In 

eerste instantie voelden de residenten zich verplicht deel te nemen aan de gezamenlijke 

activiteiten maar bij de tweede serie interviews namen de residenten alleen deel als zij dit 

ook zelf wilden. Daarbij viel de keus op bezigheden die zij altijd al deden. Het liefst bleven 
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de residenten in en om de eigen kamer om te lezen, een spelletje te doen, televisie te 

kijken of wat te wandelen. De contacten met de medebewoners werden  beperkt 

gehouden en de contacten die er waren, waren bij voorkeur met mededorpsbewoners.  

De residenten gaven aan deze contacten voldoende te vinden. De oorzaak hiervan was 

de intensieve relatie met de kinderen, kleinkinderen en overige familie.  Alle drie de 

residenten werden omgeven door een belangstellende familie. De residenten ervoeren 

zorg en steun en werden in staat gesteld om, in alle verwarring na de verhuizing, de rol 

van moeder te blijven vervullen.  

 

Weet je wat ze doen op kerstavond en oudejaarsavond? Dan brengen ze hapjes 

mee en drinken mee en glazen en alles en dan schenken we uit he en dan ben ik 

er toch nog bij. (resident D, interview 2). 

 

Een ander belangrijk aspect van deze familierelaties was dat de residenten in contact 

bleven met de wereld buiten het RVT. Een trouwerij, geboortes, familieproblemen en 

maatschappelijke kwesties werden besproken en de mogelijkheid tot wandelingen en 

uitjes bleven bestaan. De residenten uit deze groep misten hun huis en de kinderen niet: 

het huis was niet belangrijk meer en de kinderen kwamen dikwijls. Ondanks dat de 

residenten zich, gegeven de situatie,  goed voelden ervoeren zij afhankelijkheid. De 

afhankelijkheid kwam sterk naar voren in de relatie met de verpleegkundigen. Deze relatie 

had voor de residenten twee kanten. Aan de ene kant werd de persoonlijke aandacht 

gewaardeerd. Aan de andere kant gaven de residenten aan afhankelijk te zijn van de zorg  

op de wijze en op de tijd die de verpleegkundige paste. En de wijze en tijd was niet in alle 

gevallen naar de wens van de resident. Om aan deze afhankelijkheid te ontkomen 

streefden de residenten ernaar zoveel mogelijk zelf te doen en zo min mogelijk te vragen. 

 

De verpleegsters zijn buitengewoon aardig. En als de verpleging zo is dan, zal ik 

maar zeggen, heeft ge de helft al gewonnen (resident D, interview 1). 

Ik heb niks te klagen en ze zijn allemaal even vriendelijk…….maar ik heb niet veel 

hulp nodig ( resident G, interview 2). 

 

2. ‘het kan niet anders, maar ik vecht tegen de gevoelens’ 
Twee van de acht geïnterviewde residenten (A en C) gaven aan dat er geen andere 

mogelijkheid was dan te verhuizen naar het RVT maar dat zij tegen de gevoelens die de 

verhuizing met zich meebracht, waar mogelijk, wilden vechten. De verhuizing van de 
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residenten was niet vrijwillig. Voor mw. A gebeurde dit op initiatief van de huisarts en dhr. 

C voelde zich verplicht zijn, reeds opgenomen,  vrouw te volgen. 

 

Ik laat ons moeder niet alleen, dat doe ik niet. Ik zeg, ik zeg: mij mogen ze steken 

waar  ze willen. We zijn al 72 jaar samen (resident C, interview 1)  

 

Voor beide residenten was er geen echte keuzemogelijkheid voor een specifiek RVT. Dhr. 

C was gebonden aan voorwaarden in verband met de opname samen met zijn vrouw en 

mw. A moest, na weer een valpartij, zo snel mogelijk een plaats vinden.  

Tijdens het eerste interview stond voor de residenten het verlies op de voorgrond. Het 

verlies van materiële zaken zoals ‘huis en hof’, verlies van rol en relaties maar ook het 

verlies van geluk en eigen identiteit. 

Door de noodzakelijkheid van snelle opname is mw. A  terechtgekomen op een 

tweepersoonskamer, waar geen mogelijkheid was een eigen plaatsje te creëren en met 

een medebewoonster waarmee geen contact mogelijk was.  Hulp, die mw. bij het 

ondernemen van activiteiten nodig had omdat zij blind was, was onvoldoende aanwezig.  

Dit had wachten, vragen en verdriet tot gevolg. Aan de andere kant werd mw. de zelfzorg 

ontnomen juist omdat zij blind was. Dit alles gaf mw. A het gevoel van verwarring en 

‘niemand meer te zijn’. 

Dhr. C had eveneens het gevoel de identiteit kwijt te raken. Als ‘echte prater’ ontbrak het  

dhr. C aan bekenden. Daarbij miste hij de buitenlucht en de lichamelijke activiteit die hij 

thuis gewend was. Over de contacten met de familie waren beiden terughoudend: het 

bezoek was regelmatig maar beperkt.  

De gevolgen voor beide residenten waren somberheid, gebrek aan eetlust en afvallen, 

verdriet, boosheid en een terugverlangen naar huis.  

Ondanks de negatieve gevoelens hadden de residenten ook positieve ervaringen. Deze 

lagen met name op het vlak van de lichamelijke gezondheid. Dit stemde de residenten 

tevreden en gaf een gevoel van veiligheid.  

Tijdens het tweede interview gaven beide residenten aan het verblijf in het RVT nog 

steeds ‘vreselijk’ te vinden en intens verdriet te ervaren maar niet verder te willen 

wegzakken in de negatieve gevoelens.  De reden voor beiden was de bewustwording dat 

‘wegzakken’ geen reactie was die voor de resident passend was in zijn/haar leven. De 

familie had in dit proces van bewustwording een belangrijke bijdrage.  
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Mijn moeder is doodgegaan van verdriet, ik ga mijn kinderen dat niet aandoen. Dat 

mag ik niet. Zij zijn te goed voor mij. Ik ga vechten, vechten tot ik erdoor kom 

(resident A, interview 2) 

 

Maar natuurlijk, ik vermoed, ik vermoed, ik hoop dat dat ik langzaam wat bijkom 

he. En als ik bijkom dan he, ja dan he, ben ik niet versleten. Zo gemakkelijk leg ik 

me daar niet bij neer. Ik zijn zo niet (resident C, interview 2)  

 

 De keuze niet verder weg te zakken resulteerde in een actieve opstelling in de deelname 

aan activiteiten. De keuze voor de activiteiten maakten de residenten zelf. De gevolgen 

waren trots en een vergroting van het zelfvertrouwen. Maar er bleef een de trieste 

ondertoon van ‘hier niet te willen zijn’ aanwezig. 

 

R: ge moet niet proberen dingen recht te zetten die blijven kromstaan.  

O: wat doet u dan? 

R: treuren………treuren………treuren.  

O: wat is treuren voor u? 

R: wel ja, verdriet hebben en meer goesting voor te wenen dan te lachen. En geen 

honger meer (resident A, interview 2) 

 

Voor beiden werd de trieste ondertoon versterkt door de relatie met de verpleegkundigen. 

Zij werden door de residenten verontschuldigd omdat zij het altijd druk hadden. Maar de 

ervaringen van de residenten waren er niet minder om: de verpleegkundigen gaven niet 

altijd de juiste medicatie, stelden onnodig beperkende regels vast, kenden de residenten 

onvoldoende en gaven daardoor te weinig persoonsgerichte zorg.  

 

 
 3. ‘het kan niet anders, ik leg me erbij neer’. 
Tijdens het eerste interview waren er vier residenten (B,E,F en H) die aangaven dat er 

geen andere mogelijkheid was dan verhuizen naar het RVT en dat zij zich daar bij neer 

moesten leggen, hoe vreselijk zij dit ook vonden.  Deze gevoelens waren  voor drie 

residenten tijdens het tweede interview onveranderd (E,F en H). Zoals reeds besproken 

liet de vierde resident, mw.B, tijdens het tweede interview een positiever beeld zien.  

De opname in het RVT werd door de residenten niet gezien als een negatieve keus, maar 

als het niet hebben van een keus: zij voelden zich verplicht om te verhuizen omdat er 
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onvoldoende mantelzorg en/of professionele zorg in de thuissituatie aanwezig was. 

Sommige residenten twijfelden aan de juistheid van de stelling en hadden een gevoel van 

‘weggezet te zijn’. Op mw. B. na hadden de residenten geen invloed op de keuze naar 

welk RVT zij verhuisden.   

Bij alle residenten kwamen tijdens het eerste interview sombere gevoelens naar boven. Er 

werd gesproken over het tot voor kort zelfstandig functioneren, het eigen huis en over het 

leven wat geleefd is. De kamers van de residenten waren geen weerslag van dat leven. 

Spulletjes die het leven van de resident illustreren of laten zie wie de resident is geweest 

ontbraken: 

 

Ik had nog meer he. Handwerk had ik ook meegenomen. Maar dat vonden ze niet 

makkelijk voor het schoonmaken hier he, die heb ik mee teruggegeven (resident 

H, interview 1).  

 

De boeken daarvan heb ik nog allemaal thuis liggen. Ach, nee, die zullen, die 

zullen allemaal wel weggegooid zijn. Die hebben daar niks aan he, die andere 

gasten. Jammer he. Dat moet ge missen (resident F, interview 1)  

 

Ondanks dat de residenten weinig eigens aan de kamer ontleenden verbleven zij er veel. 

Deelname aan de georganiseerde activiteiten was er nauwelijks, omdat de residenten de 

meeste activiteiten ‘flauwekul’ en ‘onnozel’ vonden. Alleen mw. H nam zoveel mogelijk 

deel aan de activiteiten om de tijd te doden. Aan het ontmoeten van medebewoners was 

eveneens weinig behoefte. Bezoek ontvingen de residenten weinig.  Zij hadden allen een 

kleine familie en een beperkt sociaal netwerk. De zorgverleners werden gezien als 

noodzakelijk, er was voornamelijk functioneel contact mee. 

Tijdens het tweede interview (E, F en H) waren de sombere gedachten verworden tot 

depressieve gevoelens. De dagbesteding die in eerste instantie nog bestond uit wat 

activiteiten, televisie kijken en oefenen was veranderd in een leegte die doorgekomen 

moest worden.  

 

R: ik wacht, ik wacht en ik slaap 

O: de vorige keer zei u: ik wacht en ik slaap tot de dag om is. Is dat nog zo? 

R: ik wacht op de dood (resident E, interview 2) 

 

De residenten voelden zich machteloos en verplicht te wennen aan het leven in een RVT. 

Dhr. E en F liggen een groot deel van de dag op bed en activiteiten werden niet meer 
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ondernomen. Om toch zo veel mogelijk de zelfstandigheid te bewaren vroegen de 

residenten zo min mogelijk, ook al ging dit ten koste van de zelfzorg.  

 

Bij binnenkomst schrik ik van dhr. Hij is niet geschoren, heeft geen sokken aan en 

is zichtbaar afgevallen (veldnotitie, resident F, interview 2) 

R: Alleen heb ik last met de kousen aandoen he, met de sokken. Ik kan ze niet 

omhoog krijgen (stilte) maar ik vraag dat niet. Alles wat ik zelf kan doen doe ik zelf. 

Ik probeer het zelf (resident F, interview 2) 

Als we spreken over de sokken die dhr. niet aanheeft vindt hij dit vreselijk. Dhr. 

laat zijn hoofd hangen,  steekt de voeten weg onder de stoel en toont  een intens 

trieste glimlach (veldnotitie, resident F, interview 2). 

 

De zorgverleners werden door dhr. E en F met wantrouwen bekeken: zij waren vaak 

vriendelijk maar leverden geen zorg afgestemd op de resident. Mw. H was vooral blij met 

het feit dat er zorg verleend werd. Dat dit vriendelijk gebeurde stemde haar dankbaar. 

De komst van bezoek door familie of bekenden werd door de residenten gewaardeerd. 

Maar vervulde hen tevens met verdriet daar het gevoel tot last te zijn steeds aanwezig 

was.  Het contact met de medebewoners werd niet als positief ervaren daar  zij ‘ziek en 

oud’  waren en een beeld gaven van wat de residenten in de ‘toekomst die te wachten 

stond’.  Een gevoel van desinteresse van de residenten was op verschillende gebieden te 

zien: relaties, spulletjes, zelfzorg en het leven.  Alle drie de residenten verlangden naar de 

dood.  

Ik denk niet meer. Ge moet er toch aan wennen. Ik neem de dag zo die komt. Ik 

ben tevreden met mijn lot. Zo zal ik het zeggen. Ik denk om niks. Wat de dag 

brengt is goed (resident H, interview 2)  

 

Discussie 
De rijke data in dit onderzoek zijn afkomstig van kwalitatief goede interviews. Door de 

audit trail is de analyse van de data geheel inzichtelijk gemaakt. Dit maakt, evenals de 

onderzoekstriangulatie en de gehouden peer debriefing, het onderzoek sterker. Er zijn bij 

de methode van onderzoek echter ook kanttekeningen te plaatsen. Er is gebruik gemaakt 

van een kleine doelgerichte steekproef. De residenten zijn bovendien alle woonachtig in 

een specifiek deel van België en afkomstig uit een arbeidersmilieu. De data leveren 

echter wel belangrijke bevindingen op voor de zorgverlening aan de populatie en deze 

bevindingen worden ondersteund door de aanwezige literatuur.  
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De resultaten suggereren dat de attitude ten aanzien van de verhuizing positief beïnvloed 

wordt door zelf de keuze voor verhuizen en het RVT te maken. Deze beïnvloeding van de 

attitude wordt in de literatuur herhaaldelijk bevestigd, waarbij de kanttekening wordt 

gemaakt dat een verwachte opname daarbij helpend is.18 Voor de residenten in ons  

onderzoek, met uitzondering van mw. A, lijkt  de plotselinge urgentie van verhuizen de 

keus makkelijker maken en de attitude ten aanzien van de verhuizing positiever. 

De mogelijkheid een keuze te hebben die past bij het leven zoals het tot nu toe geleefd is 

lijkt van cruciaal belang tijdens het proces van aanpassing. In de literatuur wordt dit 

beschreven als de mogelijkheid tot het hebben van controle.4, 18, 19 Voor de residenten in  

dit onderzoek lijkt de controle in dienst te staan van de mogelijkheid tot behoud van 

identiteit. Iwasiw beschrijft in dit kader het belang van participatie in activiteiten van eigen 

keuze. 8 In ons onderzoek wordt eveneens vastgesteld dat de reguliere georganiseerde 

activiteiten door de residenten een lage waardering krijgen. Zij werden nauwelijks bezocht 

voor de inhoud, daar deze vaak niet paste bij de residenten: zij gaven zelden de 

mogelijkheid de identiteit vorm te geven. 

Helder komt in het onderzoek naar boven dat de residenten met een betrokken familie 

mogelijk beter in staat zijn de identiteit te behouden of herstellen.  Empirische data 

ondersteunen de bewering dat het betrekken van de familie tijdens de periode van 

verhuizing bepalend kan zijn voor het welbevinden van de resident.6,10,18 

De procesmatige beschrijving van aanpassing in de literatuur 1,3,7,8,19,  wordt, voor wat 

betreft de door ons beschreven periode, bevestigd. Tijdens de eerste interviews was er 

sprake van verlies, verdriet en verwarring. Tijdens de tweede interviews hebben deze 

plaats gemaakt voor tevreden zijn, vechten en wegzakken in somberheid. De 

verschillende wijzen van aanpassen zijn, op onderdelen,  terug te vinden in de literatuur. 
1.8.11  De redenen voor deze verschillende manieren  van aanpassen zijn divers 1,2,9. Als 

belangrijkste reden in ons onderzoek komt de relatie met de familie naar voren. De relatie 

met de verpleegkundigen kan op basis van de resultaten beschreven worden als een 

afstandelijke relatie. De verpleegkundigen waren vriendelijk maar hadden te weinig tijd en 

kenden de residenten onvoldoende. De intenties en vaardigheden van de 

verpleegkundigen stonden, in de ogen van de resident, niet bij voorbaat vast. Deze 

bevindingen worden teruggevonden de literatuur.1,3,11   
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Conclusie en aanbevelingen 
Door de beperkte duur van het onderzoek was het slechts mogelijk een klein aantal 

residenten te interviewen. Toch zijn er ten aanzien van  de zorgverlening een aantal 

voorzichtige conclusies te trekken. De aanpassing van geïnterviewde residenten,  

gebeurde, zoals ook in de literatuur  beschreven, op diverse wijzen. Er waren echter 

overeenkomsten te ontdekken waardoor er drie verschillende wijzen van aanpassen naar 

voren kwamen: acceptatie, ‘er het beste van maken’ en ‘zich erbij neerleggen’.  Centrale 

factor in de wijze van aanpassen leek de betrokkenheid van de familie. De noodzaak tot 

aanpassen is duidelijk, doch zwaar voor de residenten. Positief aan de aanpassing wordt 

gevonden het ‘goed houden’ van het leven. Negatief aan de aanpassing vinden de 

residenten het verlies van identiteit. Voor alle residenten lijkt aanpassen een negatieve 

ervaring, een ervaring waarbij zij werkelijke betrokkenheid en steun van de 

verpleegkundigen ontberen.  

De  bevindingen zijn van belang voor de zorg aan pas opgenomen residenten en vragen 

om een verlenging  en uitbreiding van het onderzoek waarbij residenten, met diverse 

levenservaringen, betrokken worden zodat saturatie bereikt kan worden en daarmee 

mogelijk theorievorming en verdere beschrijving van interventies.  

Ten aanzien van de verpleegkundige zorgverlening zijn er, op dit moment, drie 

aanbevelingen te formuleren. Ten eerste: het opbouwen van een zorgrelatie waarin 

sprake is van persoonlijke aandacht en werkelijke betrokkenheid met aandacht voor 

herstel en/of behoud van de identiteit. Mogelijkheden daartoe zijn onder andere 

beschreven door Grypdonck.6 Ten tweede: het informeren, ondersteunen en bemoedigen 

van de familie en hen actief betrekken bij het proces van aanpassing. En ten derde: het 

investeren in de assertiviteit van residenten en daarmee de mogelijkheid tot controle 

vergroten.   
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