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Privacy is in het verpleeghuis vaak moeilijk te realiseren. Men doet er van alles aan om binnen de 
vaak beperkte mogelijkheden van het bestaande gebouw toch voldoende mogelijkheden te 
creëren voor bewoners om hun privacy te reguleren. Er bestaat echter een groep 
verpleeghuisbewoners die niet altijd even goed kan aangeven wat hun behoefte precies is. Dit 
zijn de psychogeriatrische bewoners. Aanpassingen die in de omgeving worden aangebracht om 
privacy te verbeteren slaan daarom misschien de plank vaak mis, zonder dat wij dat weten.  
In 2002 is voor het Kenniscentrum Wonen-Zorg een meetinstrument ontwikkeld dat inzicht geeft 
in privacybeleving van bewoners met dementie. 
Inzicht in de belevingswereld van mensen met dementie is in het algemeen zeer waardevol, maar 
ook op het gebied van privacy is het interessant om te weten hoe de bewoner zijn omgeving 
ervaart. Ook met het oog op de discussie over het gedeelde of eenpersoons slaapkamers zou 
een methode om inzicht te krijgen in privacybeleving van bewoners met dementie bij kunnen 
dragen aan omgevingen die beter aansluiten bij de behoeften van de bewoner i.p.v. bij de 
standpunten van de ontwerper. 
 
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg denkt mee met zorginstellingen en 
woningcorporaties die nieuwe woonzorgprojecten of woonzorgarrangementen willen realiseren, 
verzamelt kennis en stelt deze kennis ter beschikking aan de leden van Aedes en Arcares. Het 
kenniscentrum wil meer weten over de invloed van ontwerp en inrichting van de woonomgeving 
op de privacybeleving van ouderen met dementie.  
Voor ouderen met dementie worden steeds meer kleinschalige woonprojecten gerealiseerd in de 
wijk. Ook binnen verpleeghuizen streeft men ernaar om afdelingen op een huiselijkere manier in 
te delen en vorm te geven. In nieuw gebouwde verpleeghuizen ontbreken meerpersoons-
slaapkamers (>2 personen) vrijwel volledig. 
Hoe bewoners veranderingen in de omgeving beleven is moeilijk vast te stellen. Natuurlijk is 
zichtbaar of veranderingen optreden in agressie, valincidenten of het gewicht van bewoners. 
Deze informatie zegt echter weinig over specifieke aspecten van welbevinden, zoals bijvoorbeeld 
privacy. 
 
Privacy vervult een belangrijke functie in het dagelijks leven. Het reguleren van privacy draagt bij 
aan het feit dat men zich thuis voelt in een bepaalde omgeving omdat men de mogelijkheid heeft 
om de eigen identiteit te beschermen en te onderhouden. Daarnaast kan men door te wonen de 
sociale contacten met anderen en de uitwisseling van informatie te reguleren.  
Een nader onderzoek naar privacybeleving van bewoners met dementie kan informatie 
verschaffen over de behoeften van bewoners op dit punt en de relatie tussen gebrek aan privacy 
en de kenmerken van de omgeving. De doelstelling van het onderzoek dat in 2002 voor het 
Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is uitgevoerd was dan ook: Het ontwikkelen van een 
methode om inzicht te krijgen in het gebrek aan privacy dat bewoners met dementie in hun 
dagelijkse omgeving ervaren.  
 
Het ‘meten’ van privacy 
Wanneer men met de huidige methoden omgevingen voor mensen met dementie evalueert, 
worden de mogelijkheden voor privacyregulering in de fysieke omgeving gezien als indicatoren 
voor het privacyniveau dat door de gebruikers van die omgeving wordt ervaren. De kenmerken 
van de omgeving geven echter geen informatie over de individuele privacybeleving van de 
bewoners met dementie. 
Een andere manier om het privacyniveau van mensen in een bepaalde omgeving te bepalen richt 
zich op gedrag. Voor zover bekend is het privacyniveau van personen met dementie tot op heden 
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niet onderzocht op basis van gedrag. Er is echter wel een studie bekend waarin de 
privacybeleving van een andere doelgroep is onderzocht op basis van gedragingen en 
gevoelens. In deze studie werd een methode ontwikkeld om gebrek aan privacy van 
baliemedewerkers te meten op basis van gedragingen en gevoelens van deze medewerkers. De 
antwoorden van de medewerkers op een vragenlijst over hun gevoelens en gedrag, vormden 
samen een soort privacythermometer. Analyse van de antwoorden leverde voor iedere 
medewerker een waarde op. Hoe hoger deze waarde, hoe groter het gebrek aan privacy van de 
bewuste medewerker.  
Omdat zelfrapportage slechts voor een beperkte groep mensen met dementie geschikt is, is in dit 
onderzoek net als in het onderzoek naar privacy van baliemedewerkers gekozen voor gedrag als 
uitgangspunt bij de ontwikkeling van de methode. 
 
De theorie achter de methode 
Er wordt verondersteld dat bewoners die een gebrek aan privacy ervaren gebruik maken van 
verschillende gedragingen om dit gebrek aan privacy te verminderen. Mensen vertonen gedrag 
met een bepaald doel. Om een doel te bereiken is vaak een hele serie gedragingen nodig. Deze 
gedragingen zijn niet allemaal even makkelijk of moeilijk. Ze onderscheiden zich van elkaar in 
moeilijkheidsgraad. In dit onderzoek vormt het verminderen van het gebrek aan privacy dat men 
in een omgeving ervaart het doel van de bewoners met dementie. De bewoner maakt gebruik van 
verschillende gedragingen om het doel te bereiken.  
Wat bedoeld wordt met het onderscheid in moeilijkheidsgraad wordt wellicht duidelijk aan de 
hand van een tweetal herkenbare gedragingen.  
Als u in de trein zit en u ervaart een gebrek aan privacy door de directe nabijheid van andere 
mensen, dan kunt u verschillende dingen doen. U kunt het lichaam wegdraaien van de anderen, 
dus wat meer naar het raam toe leunen of naar het gangpad. U kunt er ook voor kiezen de 
treinreis in afzondering door te brengen door de hele reis achter de gesloten deur van het toilet te 
blijven. U kunt natuurlijk ook een 1e klas kaartje kopen. Over het algemeen zult u in de 1e klas wat 
meer privacy hebben dan in de 2e klas. Het doorbrengen van de treinreis op het toilet kost meer 
moeite dan het wegdraaien van het lichaam. Personen die kiezen voor de reis in het toilet zijn 
waarschijnlijk gemotiveerder om hun gebrek aan privacy op te heffen dan personen die slechts 
het lichaam wegdraaien. Ook een kaartje kopen voor de 1e klas doet u waarschijnlijk pas 
wanneer u het gebrek aan privacy in de 2e klas buitengewoon vervelend vindt. Een groter gebrek 
aan privacy leidt tot een grotere motivatie om dit gebrek op te heffen. 
In het onderzoek wordt verondersteld dat dit ook geldt voor mensen met dementie. Als het 
mogelijk is een lijst van gedragingen op te stellen die mensen met dementie gebruiken om hun 
gebrek aan privacy te verminderen en tevens vast te stellen hoe die gedragingen zich van elkaar 
onderscheiden in moeilijkheidsgraad, dan kan men door te bekijken welke gedragingen iemand 
vertoont een schatting maken van het gebrek aan privacy dat een persoon in een bepaalde 
omgeving ervaart. 
 
Het opstellen van een lijst met gedragingen die mensen gebruiken als zij een gebrek aan privacy 
ervaren, vormde de start van de ontwikkeling van het meetinstrument. Van de gedragingen werd 
verondersteld dat zij ook door bewoners met dementie gebruikt worden om een gebrek aan 
privacy te verminderen. De lijst met gedragingen (figuur 1) is gebruikt om in drie verpleeghuizen 
gegevens te verzamelen over de frequentie waarin deze gedragingen bij bewoners geobserveerd 
werden. Medewerkers konden voor iedere deelnemende bewoner een vragenlijst (figuur 2) 
invullen waarop zij konden aangeven hoe vaak een bewoner de gedragingen volgens hen 
vertoonde.  
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Figuur 1: Geschikte gedragingen voor het meetinstrument 

 
Figuur 2: Voorbeeld uit de vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In totaal vulden de medewerkers vragenlijsten in over 54 bewoners. De gegevens werden 
vervolgens geanalyseerd. De specialistische analyse (m.b.v. Rasch-modellen en het programma 
Quest) geeft inzicht in de manier waarop de gedragingen zich ten opzichte van elkaar verhouden 
qua moeilijkheidsgraad en geeft voor iedere bewoner een schatting van het gebrek aan privacy 
dat hij of zij ervaart.  
De gegevens die door medewerkers van het verpleeghuis werden verzameld bleken betrouwbare 
informatie op te leveren over het gebrek aan privacy van de verschillende bewoners in hun 
woonomgeving. 
 
Dit betekent dat het meetinstrument gebruikt kan worden om te onderzoeken wat de invloed is 
van veranderingen in de omgeving op het gebrek aan privacy van bewoners. Een verpleeghuis 
dat bijvoorbeeld plannen heeft om te gaan verbouwen zou het gebrek aan privacy van de 
bewoners voor en na de verbouwing kunnen onderzoeken.  

1.  Bewoner heeft geïrriteerde 
gezichtsuitdrukking/ fronst 

2.  Bewoner zit afzijdig van de groep  

3.  Bewoner heeft de benen 
weggedraaid van anderen 

4.  Bewoner is aan het wandelen 

5.  Bewoner heeft het bovenlichaam 
weggedraaid van anderen 

6.  Bewoner zingt of praat hard door andere 
geluiden heen. 

7.  Bewoner zit met de rug naar 
anderen toe 

8.  Bewoner zit alleen in een kamer met de 
deur open 

9.  Bewoner zit in een symmetrische 
gesloten houding 

10.  Bewoner zit alleen in een kamer met de 
deur dicht 

11.  Bewoner heeft gesloten ogen, of 
draait de ogen weg (maar slaapt 
niet) 

12.  Bewoner vraagt aan een andere 
bewoner weg te gaan 

13.  Bewoner verbergt zijn gezicht 
achter een voorwerp (boek, 
krant, etc…) 

14.  Bewoner beveelt/commandeert een 
andere bewoner weg te gaan 

15.  Bewoner maakt een afwerend 
gebaar met de hand(en) 

16.  Bewoner vraagt een verzorgende 
iemand anders weg te sturen 

17.  Bewoner spreekt met gedempt 
stemgeluid  

18.  Bewoner neemt nergens aan deel en 
toont nergens interesse in 

19.  Bewoner doet iets in z’n eentje 
(knutselen, krant lezen) 

20.  Bewoner friemelt herhaaldelijk aan de 
kleding 

21.  Bewoner wrijft herhaaldelijk in de 
handen 
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In dit onderzoek is het meetinstrument een eerste keer toegepast in drie verpleeghuizen. De drie 
deelnemende huizen waren Hogewey in Weesp, De Stichtse Hof in Laren en Houtwijk in Den 
Haag. De drie woonomgevingen hebben elk een heel ander karakter. De nieuwbouw van de 
Stichtse Hof is recent geopend. De bewoners hebben allen een 1- of 2-persoons slaapkamer en 
de gangen en openbare ruimten zijn ruim opgezet. Houtwijk en Hogewey hebben beide hun 
bestaande gebouwen aangepast om zoveel mogelijk een huiselijke sfeer te creëren. Zij 
huisvesten beiden echter een groot aantal bewoners in meerpersoons-slaapkamers. Het 
bijzondere van verpleeghuis Hogewey is dat bewoners wonen in groepen met een 
overeenkomstige leefstijl en dat de inrichting hier ook aan is aangepast. Aan de eerste 
toepassing van het meetinstrument lagen een tweetal verwachtingen ten grondslag.  
Meer mogelijkheden in de fysieke omgeving om privacy te reguleren leiden tot een kleiner gebrek 
aan privacy. Op basis hiervan is de verwachting dat de bewoners van de Stichtse Hof een minder 
groot gebrek aan privacy in hun woonomgeving ervaren dan de bewoners van Houtwijk en van 
Hogewey.  
Nu speelt bij privacy niet alleen de fysieke omgeving een rol, maar ook de sociale omgeving. 
Binnen het leefstijlconcept dat in Hogewey gehanteerd wordt is veel aandacht voor de sociale 
omgeving. Wellicht is het voor bewoners minder ingrijpend om de omgeving te delen met andere 
mensen met een overeenkomstige achtergrond. Als deze verwachting bevestigd wordt zou dit 
betekenen dat verpleeghuizen door aanpassingen van hun woonzorg-concept wellicht een 
positieve invloed uit kunnen oefenen op de privacybeleving van bewoners. Een andere 
mogelijkheid is dat in verpleeghuizen waar men met het leefstijlconcept werkt meer contacten 
plaatsvinden tussen bewoners onderling, verzorgenden en bezoek of familieleden. 
 
Resultaten 
De 54 vragenlijsten over de bewoners van de drie verpleeghuizen leverden betrouwbare 
informatie op over het gebrek aan privacy van de bewoners. Uit de analyses bleek dat er een 
verband bestaat tussen de mogelijkheden voor privacyregulering in de omgeving en gebrek aan 
privacy. Dit verband kon echter door de beperkte steekproefgrootte in deze case-study niet 
worden aangetoond. De resultaten met betrekking tot de betrouwbaarheid van het 
meetinstrument zijn dermate veelbelovend dat verwacht wordt dat dit verband bij toepassing met 
een grotere steekproef wel degelijk kan worden aangetoond. 
Er is geen relatie gevonden tussen het leefstijlconcept en het gebrek aan privacy van bewoners. 
Wellicht is het homogene karakter van de groep in relatie tot privacy voor mensen met dementie 
minder van belang dan voor mensen die niet dement zijn. Dat neemt niet weg dat het 
leefstijlconcept wellicht invloed heeft op andere aspecten van de kwaliteit van leven van mensen 
met dementie. Op het gebied van sociale interactie werden bijvoorbeeld wel verschillen gevonden 
tussen de verschillende verpleeghuizen. In het verpleeghuis waar met het leefstijlconcept gewerkt 
werd, vond significant meer interactie plaats tussen medewerkers, familie, bezoekers  en 
bewoners. Toekomstig onderzoek, waarbij eventueel een gelijksoortige meetmethode voor 
sociale interactie wordt ontwikkeld kan hier meer informatie over opleveren. 
Naast het vergroten van de steekproef dient ook de formulering van de vragenlijst enigszins te 
worden aangepast om de objectiviteit van het meetinstrument verder te vergroten.  
Met deze aanpassingen vormt het survey-meetinstrument een bruikbaar hulpmiddel om de 
invloed van de vele veranderingen in woonomgevingen voor mensen met dementie op het gebrek 
aan privacy van bewoners te kunnen onderzoeken. De gegevens die met behulp van het 
meetinstrument worden verzameld kunnen in de toekomst het uitgangspunt vormen bij het maken 
van ontwerpbeslissingen voor omgevingen voor mensen met dementie. 
 
Nawoord 
Dit artikel is een samenvatting van het onderzoeksrapport dat over dit onderzoek geschreven is in 
opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Technische Universiteit in 
Eindhoven. Het volledige rapport is te downloaden van de website 
www.kenniscentrumwonenzorg.nl.  
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