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een bekend nederlands gezegde luidt: Oude bomen moet je niet verplanten. Het 
zijn niet in de laatste plaats de ouderen zelf die een verhuizing als een stressvolle 
belevenis beschouwen. Het is moeilijk passende huisvesting te vinden en ook kan 
een verhuizing betekenen dat de laatste fase in het leven is aangebroken, iets waar 
ouderen liever niet mee geconfronteerd worden. verhuizen betekent het opgeven van 
een vertrouwd huis en als de verhuizing over een langere afstand is, afscheid nemen 
van mensen waar dagelijks contact mee bestond. verhuizen naar een verzorgingshuis 
betekent bovendien verlies van autonomie, en minder comfort en zorg dan men 
gewend was. Het is daarom niet verbazingwekkend dat van de 55-plussers slechts 4% 
verhuist, terwijl dit in de gehele populatie ongeveer 10% is (CBS, 2012). De neiging 
te verhuizen neemt met de jaren af. na het vinden van een vaste baan vinden en het 
stichten van een gezin, raken mensen steeds meer gehecht aan huis en haard, en 
als ze ouder worden, willen ze zo lang mogelijk in hetzelfde huis blijven wonen. velen 
blijven er zelfs wonen lang voorbij het punt dat huis en omgeving niet meer passen bij 
hun behoeften en omstandigheden, met sociale isolatie en eenzaamheid als mogelijke 
gevolgen.
 De overheid steunt de wens van ouderen om in hun vertrouwde huis te blijven door 
voorzieningen te subsidiëren die zelfstandig wonen bevorderen (ministerie van vROm, 
2005). voorbeelden zijn boodschappendiensten, tafeltje-dek-je, vervoer, schoonmaken 
en woningaanpassingen. Daarnaast zijn er verzorgings- en verpleeghuizen voor 
ouderen met grote gezondheidsproblemen en verder voorzieningen als dagopnames, 
kortdurend verblijf in een verzorgingshuis, of appartementen met services. Dit beleid is 
kosteneffectief omdat zelfstandig wonen als minder duur wordt beschouwd dan wonen 
in zorginstellingen. Ouderen die verhuizen naar een zorginstelling zijn vaak op hoge 
leeftijd, hebben een grote zorgbehoefte en laten een netwerk achter dat bestaat uit 
informele en professionele zorgenden. 
 De meeste ouderen zijn in hoge mate gezond en kunnen lang zelfstandig blijven 
wonen zonder veel zorg of hulp. vaak neemt pas op hoge leeftijd de gezondheid af. 
voor het welbevinden van ouderen is het belangrijk te weten of ze verhuizen, en als 
ze verhuizen, naar welk type buurt en het soort woning. Daarom luidt de algemene 
onderzoeksvraag van dit proefschrift: Wat zijn de determinanten van een verhuizing 
door Nederlandse ouderen en welke sociale gevolgen heeft dit? er is weinig bekend 
over de determinanten van een verhuizing, en om dat in kaart te brengen onderzoeken 
wij levensgebeurtenissen in relatie tot verschillende typen verhuizingen. er is nog veel 
minder bekend over de sociale gevolgen van een verhuizing en daarom onderzoeken 
wij vervolgens de grootte en samenstelling van het persoonlijk netwerk van ouderen 
en ook hun gevoelens van eenzaamheid. 
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Determinanten van verhuizingen
Om de determinanten van verhuizingen te onderzoeken, starten we vanuit het 
levensloopperspectief van Elder (1994). De levensloop is gedefinieerd als ‘een 
opeenvolging van sociaal omschreven gebeurtenissen en rollen die een persoon 
gedurende zijn leven doorloopt’ (giele & elder, 1998, p. 22). gebeurtenissen en 
verandering van rollen hebben geen vaste volgorde - niet iedereen ervaart dezelfde 
gebeurtenissen of heeft dezelfde rollen. Rossi (1955) gebruikte dit perspectief om een 
levensloopmodel voor verhuizingen te ontwikkelen, waarbij het uitgangspunt was dat 
mensen vaak verhuizen in relatie tot een levensloopgebeurtenis (verandering van 
baan, huwelijk of kinderen die het huis verlaten). Litwak en Longino (1987) werkten dit 
uit naar een levensloopmodel voor ouderen waarin het uitgangspunt was dat het type 
verhuizing samenhing met de plaats in de levensloop. Zo verhuizen jonge ouderen 
na een pensionering naar een prettigere omgeving, als ze ouder worden en lichte 
gezondheidsproblemen krijgen keren ze terug naar de oude woonomgeving, meestal 
in de buurt van de kinderen, en de oudsten met gezondheidsproblemen verhuizen 
naar een verzorgings- of verpleegtehuis. Onderdelen van het model zijn voornamelijk 
in de verenigde Staten onderzocht, en dan vooral de verhuizing na de pensionering, 
en terugkeermigratie in samenhang met lichte gezondheidsproblemen. met behulp van 
een longitudinaal design, hetgeen zelden is toegepast (Walters, 2002; Sergeant, 2008), 
onderzoeken we of opeenvolgende levensgebeurtenissen en verschillende condities 
invloed uitoefenen op de verhuizingen door ouderen. Daarbij gaan we uit van twee 
dynamische levensloopperspectieven die de interactie tussen levensgebeurtenissen 
en condities in verschillende levensdomeinen benadrukken, namelijk die van elder 
(1985) en van mulder en Hooimeijer (1999). De eerste onderzoeksvragen luiden als 
volgt: Worden verhuizingen in gang gezet door gebeurtenissen op latere leeftijd in het 
domein van de familie, van het werk, van de woning en van de gezondheid? Is sprake 
van opeenvolgende gebeurtenissen en condities in één of meer levensdomeinen die 
een specifieke verhuizing in gang zetten?

Sociale gevolgen van een verhuizing
in veel onderzoeken wordt ervan uitgegaan dat verhuizen negatieven gevolgen heeft; 
het kan uitmonden in een depressie (Bradley & van Willigen, 2010), een hogere kans 
om te overlijden (Boyle, 2004) of in een verminderde werking van het immuunsysteem 
(Lutgendorf et al., 2001). Ons uitgangspunt is positief: we veronderstellen dat ouderen 
door een verhuizing hun woonomgeving verbeteren en zich goed kunnen aanpassen 
aan de veranderingen daarna. in het model van Lawton (1989) komen deze 
veronderstellingen terug: de gezondheid van ouderen dient in overeenstemming te zijn 
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met de woonomgeving. Wanneer dit niet het geval is, verhuizen zij naar een omgeving 
die beter past bij hun gesteldheid, zoals een zorginstelling. Wanneer de verhuizing 
zorgt voor een betere balans tussen de fysieke mogelijkheden van de oudere en de 
eisen aan de omgeving, is sprake van een geslaagd aanpassingsproces.
 een goede balans maakt dat ouderen beter in staat zijn hun persoonlijk netwerk 
te onderhouden. Dit netwerk bestaat uit personen waarmee regelmatig contact 
wordt onderhouden en waarmee nauwe banden bestaan. een persoonlijk netwerk 
functioneert als een belangrijke structuur tussen het individu en zijn omgeving; het 
zorgt voor onderlinge samenhang, het gevoel erbij te horen, en het beschermt tegen 
eenzaamheid (De Jong gierveld, van tilburg, & Dykstra, 2006). in de volgende 
onderzoeksvraag stellen we de vraag centraal of verhuizen een gunstige invloed heeft 
op het gevoel van welbevinden: Hebben ouderen met gezondheidsproblemen die 
verhuizen naar aangepaste huisvesting een groter persoonlijk netwerk dan ouderen 
die niet verhuizen? Zijn deze verhuizers minder eenzaam? 
 Het tweede theoretisch model dat gebruikt wordt om de sociale gevolgen 
van een verhuizing te onderzoeken, is het konvooimodel van Kahn en antonucci 
(1980). Dit levensloopmodel verklaart veranderingen in persoonlijke netwerken. 
Deze veranderingen zijn niet noodzakelijkerwijs het gevolg van een verhuizing. Het 
evalueert de effecten van een verandering, zoals een verhuizing, in termen van 
overeenstemming tussen de behoeften van een individu en de beschikbare relaties 
in het persoonlijk netwerk. Het model verbeeldt het individu als omringd door een 
konvooi van personen waarmee het al zijn hele leven een relatie heeft. gedurende 
de levensloop verdwijnen relaties als gevolg van levensloopgebeurtenissen, andere 
relaties komen er nieuw bij, en sommige relaties maken hun hele leven deel uit van 
het konvooi. in het model worden twee deelnetwerken onderscheiden, het kern- en 
het rolnetwerk. Het kernnetwerk bestaat uit relaties waar nauwe banden mee bestaan, 
zoals familie en vrienden, terwijl met de relaties in het rolnetwerk een meer afstandelijke 
band bestaat, zoals met buren en leden van een organisatie. Ofschoon alle relaties 
waardevol zijn, bestaan er verschillen in de sterkte van de band en de frequentie van 
contact. Het rolnetwerk is het meest veranderlijk. De gevoeligheid voor verandering 
hangt samen met drie karakteristieken van de rolrelaties, namelijk of sprake is van 
buurtrelaties, of ze in meer of mindere mate vrijwillig zijn gestart en of ze in meer of 
mindere mate instrumenteel van aard zijn. De derde onderzoeksvraag luidt: Welk type 
rolrelatie eindigt of wordt voorgezet na een verhuizing en worden nieuwe rolrelaties 
aangegaan? 
 tot slot kijken we naar buurrelaties na de verhuizing, omdat deze het meest 
veranderlijk zijn en ze belangrijke functies voor ouderen vervullen. na de verhuizing 
kunnen buren informatie over de nieuwe buurt verschaffen, assistentie verlenen bij 
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kleine aangelegenheden, en later, in geval van gezondheidsproblemen, de functie van 
contact en ondersteuning vervullen (Litwak & Szelenyi, 1969; Unger & Wandersman, 
1985). mensen brengen veel tijd door in de buurt waar ze wonen en een buurt biedt 
goede mogelijkheden tot het aangaan van nieuwe relaties (Kalmijn & Flap, 2001). 
Omdat individuen verschillen op allerlei aspecten, kan het leggen van nieuwe 
contacten niet als een rechtlijnig proces beschouwd worden. We verwachten, in deze 
verkennende studie, dat persoonlijke en contextuele factoren een rol spelen. De 
laatste onderzoeksvraag is: Welke factoren spelen een rol bij het aangaan van nieuwe 
buurrelaties?

Onderzoeksopzet en data
Om de onderzoeksvragen te bestuderen is gebruik gemaakt van data uit de Longitudinal 
Aging Study Amsterdam (LaSa; Huisman et al., 2011). LaSa is een langlopend, 
multidisciplinair onderzoek dat zich richt op een breed scala van onderwerpen 
gerelateerd aan de fysieke en cognitieve gezondheid en het sociaal en psychologische 
functioneren van de ouder wordende bevolking (Deeg et al., 1993). Dit onderzoek komt 
voort uit een eerder onderzoeksprogramma, Living Arrangements and Social Networks 
(LSN) of Older Adults (Knipscheer et al., 1995). Het onderzoeksprogramma beschrijft 
de nederlandse populatie in de leeftijd van 55 jaar en ouder. Het onderzoek startte 
in 1992, waarbij een representatieve, gestratificeerde steekproef werd getrokken 
uit een groep mannen en vrouwen, geboren tussen 1908 en 1937, en afkomstig uit 
elf gemeenten in nederland. Hiermee zijn alle vormen van religie en de mate van 
urbanisatie (dorp en stad) vertegenwoordigd in het onderzoek. in t0, de eerste 
waarneming in 1992 (n = 3,805), was de respons 62%. Follow-ups werden uitgevoerd 
in 1992-1993 (t1, n = 3,107), 1995-1996 (t2, n = 2,545), 1998-1999 (t3, n = 2,076), 
2001-2002 (t4, n = 1,691), 2005-2006 (t5, n = 1,047), 2008-2009 (t6, n = 985), 
en – nog in uitvoering – 2011-2012 (t7). in 2002 werd een steekproef uit een nieuw 
cohort genomen (geboortejaren 1938-1947, ook genoemd t4, n = 1,002) waarbij het 
steekproefkader hetzelfde was als voor het vorige cohort. Ook in deze steekproef was 
de respons 62%. Follow-ups werden uitgevoerd in 2005-2006 (t5, n = 861), 2008-
2009 (t6, n = 766), en – nog in uitvoering – 2011-2012 (t7).

voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn respondenten uit 
verschillende waarnemingen geselecteerd. voor de eerste onderzoeksvraag zijn 
respondenten geselecteerd die op t1 zelfstandig woonden, en waarvan minstens 
één volgende waarneming aanwezig was. voor een goede vergelijking werd iedere 
verhuizer gekoppeld aan twee niet-verhuizers; de groepen waren vergelijkbaar met 
betrekking tot geslacht, leeftijd en het jaar van de waarneming. voor de tweede 
onderzoeksvraag ging het om respondenten met een slechte gezondheid, waarbij 
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werd gekeken of ze in het vervolg van het onderzoek verhuisden. voor de derde 
onderzoeksvraag waren dat respondenten die tussen t2 en t4 naar een zelfstandige 
woning verhuisden. Ook voor deze vraag werden verhuizers en niet-verhuizers 
gekoppeld. De laatste onderzoeksvraag had een andere opzet: respondenten zijn 
geselecteerd die verhuisden naar zelfstandige huisvesting tussen t1 en t6 met het 
doel de situatie voor en na de verhuizing te onderzoeken. voor een verdere vergelijking 
werden twee opeenvolgende waarnemingen van niet-verhuizers geselecteerd. Doordat 
een gestratificeerde steekproef is getrokken, is het aantal mannen en vrouwen in de 
verschillende studies zo goed als gelijk. De leeftijd van de respondenten is in alle 
studies tussen 55 en 93 jaar.

Samenvatting van de resultaten en algemene conclusies
De eerste onderzoeksvraag had betrekking op levensgebeurtenissen en condities, en 
de relatie met het type verhuizing. De resultaten laten zien dat iedere levensgebeurtenis 
samenhangt met een specifiek soort verhuizing. Alleen wonen in combinatie met een 
sterke achteruitgang in de gezondheid leidde in veel gevallen tot een verhuizing naar 
een verzorgings- of verpleeghuis. Het verlies van de partner werd vaak gevolgd door 
een verhuizing naar voor ouderen aangepaste huisvesting. als de gezondheid bij de 
eerste waarneming slecht was, was er later een grote kans naar een zorginstelling te 
verhuizen. een recente pensionering leidde tot een verbetering van de woonomgeving, 
doordat ouderen verhuisden naar een regulier huis in een buurt met een hogere 
status. We vonden geen aanwijzing voor een opeenvolging van gebeurtenissen in 
relatie tot de verschillende verhuizingen, zoals geformuleerd door Litwak en Longino 
(1987). Door gebruik te maken van het model van mulder en Hooimeijer (1999), kon 
worden aangetoond dat verhuizen een enigszins complex proces is, omdat een aantal 
levensgebeurtenissen en condities samengingen. 
 De tweede vraag had betrekking op de gevolgen van de verhuizing voor de 
grootte van het persoonlijk netwerk en de gevoelens van eenzaamheid. Beide werden 
vergeleken voor en na een verhuizing naar reguliere en aangepaste huizen, en naar 
een verzorgings- of verpleeghuis. Uit de resultaten blijkt dat er niet veel veranderde 
in de persoonlijke netwerken. De emotionele eenzaamheid van de meest kwetsbare 
groep ouderen verbeterde echter na een verhuizing naar een verzorgingshuis of 
verpleeghuis. emotionele eenzaamheid heeft betrekking op een gemis van vertrouwde 
relaties. Het model van Lawton (1989) is van toepassing op deze groep ouderen: zij 
wonen alleen, hebben een slechte gezondheid en zijn omringd door professionele 
zorgverleners. Dat wil zeggen dat de woonomgeving na de verhuizing beter is 
afgestemd op de fysieke gesteldheid van deze groep ouderen. Daardoor ontstaan 
mogelijkheden om nieuwe relaties aan te gaan, wat het welbevinden ten goede komt. 
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Deze groep was voor de verhuizing minder sociaal eenzaam dan de andere verhuizers 
en de niet-verhuizers. Dit komt waarschijnlijk doordat ze omringd waren door informele 
en formele zorgverleners.
 De derde onderzoeksvraag had betrekking op de gevolgen van een verhuizing en 
van verschillende verhuisafstanden op drie typen rolnetwerken: met buren, met leden 
van een organisatie en met collega’s. Het konvooimodel van Kahn en antonucci (1980) 
gaat ervan uit dat het rolnetwerk het meest veranderlijk is, omdat relaties in dit netwerk 
gebonden zijn aan een rolomgeving, zoals de buurt of het werk. Zoals verwacht 
veranderden relaties met buren het meest. vooral lange-afstandsverhuizers verloren 
veel buurrelaties, maar startten ook de meeste relaties met nieuwe buren. Ook gingen 
veel relaties met leden van organisaties verloren. De verwachting was dat ouderen 
gemotiveerd waren om lid te blijven van een organisatie na een verhuizing, maar dit 
bleek niet het geval te zijn. We vonden, conform de verwachting, weinig verandering in 
het netwerk dat bestond uit collega’s. Ook in de netwerken van niet-verhuizers vonden 
veel veranderingen plaats. We beschouwen dit als een normale circulatie: gedurende 
de levensloop verschijnen en verdwijnen relaties met enige regelmaat, vooral in het 
rolnetwerk. Het konvooimodel heeft eraan bijgedragen dat de gevolgen van een 
verhuizing beter in beeld gebracht zijn dan in eerder onderzoek.
 Omdat relaties met buren het meest veranderlijk bleken, stonden in de vierde en 
laatste onderzoeksvraag factoren centraal die bijdragen aan het aangaan van relaties 
met buren na een verhuizing. We maakten onderscheid in verhuizingen over lange en 
korte afstand. Het betrof hier een verkennend onderzoek, omdat niet veel theorieën 
zich richten op het aangaan van nieuwe rolrelaties, en zeker niet bij ouderen. We 
selecteerden acht factoren die gerelateerd zijn aan persoonlijke omstandigheden, zoals 
gezondheid en kinderen die in de buurt wonen, en aan de buurt, zoals vrijwilligerswerk, 
gevoelens van veiligheid en mate van urbanisatie. De aanname is dat mensen moeten 
beschikken over voldoende ontmoetingsmogelijkheden (völker & Flap, 2007), waar 
ze gelijkgestemden kunnen tegenkomen of mogelijkheden hebben tot het delen van 
activiteiten (Sias & Bartoo, 2007). na een verhuizing bleken factoren in de buurt een 
grotere rol te spelen dan persoonlijke factoren. vrijwilligerswerk was belangrijk voor 
het ontwikkelen van buurrelaties, vooral na een verhuizing over korte afstand, en 
karakteristieken van de buurt, zoals veiligheid en een rurale omgeving, speelden een 
rol na een verhuizing over een lange afstand. Ook in de relaties die niet-verhuizers 
met buren hebben vonden veranderingen plaats. De resultaten laten daarom zien dat 
ouderen veerkracht hebben, ze passen zich na een verhuizing aan en gaan nieuwe 
contacten niet uit de weg. 
 een algemene conclusie op basis van de resultaten van de vier onderzoeken is 
dat verhuizen geen drama is. Zoals hiervoor al is beschreven, gaan veel onderzoeken 
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wel van die veronderstelling uit. Het wordt ouderen op allerlei manieren mogelijk 
gemaakt om zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis te blijven wonen. Wanneer we 
verhuizingen door ouderen en de situatie van het ‘vertrouwde huis’ in perspectief 
plaatsen, vallen twee zaken op. allereerst kan onderscheid worden gemaakt tussen 
vrijwillige en niet-vrijwillige verhuizingen, waarbij de laatste meer emotionele gevolgen 
heeft dan de eerste (nygren & iwarsson, 2009). Dit komt overeen met verwachtingen 
die ouderen hebben over een verhuizing: de verwachting om naar een gewoon huis 
te verhuizen is een accurate voorspeller van de feitelijke verhuizing, maar dat geldt 
niet voor een verhuizing naar een verzorgingshuis of verpleeghuis (Sergeant, ekerdt, 
& Chapin, 2010). Deze is minder voorspelbaar en minder vrijwillig omdat ze vaak 
voortkomt uit gezondheidsproblemen en het verlies van een partner. ten tweede, als 
het ‘vertrouwde huis’ ter discussie wordt gesteld en alternatieven aan de orde komen 
(golant, 2008), dient het welbevinden van ouderen een punt van overweging te zijn. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat ouderen hun persoonlijk netwerk vernieuwen, en 
ook dat het welbevinden niet onder een verhuizing lijdt.
 in de empirische hoofdstukken zijn drie theoretische lijnen te ontwaren: de eerste 
heeft betrekking op het verhuisproces, en vooral op de variatie in dat proces, de tweede 
op het konvooimodel en de levensloopveranderingen op het niveau van het netwerk, 
en de derde op het sociale kapitaal met de nadruk op individuele keuzes binnen het 
persoonlijk netwerk. De laatste twee behelzen mechanismen om netwerkveranderingen 
te verklaren. We bespreken deze drie lijnen tegen de achtergrond van het ‘vertrouwde 
huis’ (Wahl, iwarsson, & Oswald, 2012). 
 met betrekking tot het verhuisproces vonden we in hoofdstuk 2 geen aanwijzingen 
voor een stapeling van levensgebeurtenissen in relatie tot de verschillende 
verhuizingen, zoals geformuleerd door Litwak en Longino (1987). Door condities toe 
te voegen, deden we recht aan de complexiteit van het proces (mulder & Hooimeijer, 
1999). Oscar en Rowles (2006) suggereerden om in onderzoek naar verhuizingen 
meer detail in de voorspellende variabelen aan te brengen, zoals in de variabele 
gezondheid, en daarnaast gebruik te maken van een longitudinaal onderzoeksontwerp. 
Daarmee kunnen verhuistrajecten over de tijd gevolgd worden, kunnen individuen voor 
en na de verhuizing vergeleken worden, en ook verhuizers en niet-verhuizers. Krout 
en Wethington (2003) beschreven hoe de diversiteit in typen huisvesting voor ouderen 
de laatste tien jaar enorm is toegenomen. Dit heeft invloed op zowel de beslissingen 
van degenen die verhuizen als de behoeften van degenen die in hun vertrouwde huis 
blijven. Door gebruik te maken van een longitudinaal onderzoeksontwerp konden we 
verschillende verhuistrajecten volgen. De ouderen in dit onderzoek verhuisden in 
relatie tot op zichzelf staande levensgebeurtenissen en er was variatie in het proces, 
maar dit kon worden herleid tot vrijwillige en niet-vrijwillige verhuizingen. vrijwillige 
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verhuizingen hangen samen met veranderingen op zowel het persoonlijke vlak als 
veranderingen in de omgeving, en niet-vrijwillige verhuizingen worden vaak in gang 
gezet door negatieve veranderingen in de persoonlijke omstandigheden, meestal de 
gezondheid (nygren & iwarsson, 2009). 
 in de loop van de jaren zijn de levenslopen van mensen veranderd. na de 
tweede Wereldoorlog was het gebruikelijk dat ouderen op relatief jonge leeftijd 
naar een verzorgingshuis verhuisden. er was een tekort aan woningen voor jonge 
gezinnen, en daarom verhuisden jonge ouderen met een relatief goede gezondheid 
vaak naar een verzorgingshuis. in de jaren tachtig werd de leeftijd van ouderen die 
pensioneerden steeds lager. De overheid begon de hoeveelheid verhuizingen naar 
zorginstellingen terug te brengen, waardoor het alleen nog mogelijk werd om met 
gezondheidsproblemen te verhuizen. Deze veranderingen vonden plaats tegen 
de achtergrond van toenemende individualisering, waardoor verhuizing naar een 
zorginstelling op jonge leeftijd een steeds minder voor de hand liggende keuze werd 
(gilleard & Higgs, 2005). De gevolgen van pensionering en het verlaten van het 
ouderlijk nest door kinderen in relatie tot verhuizingen zijn dan ook een afspiegeling van 
institutionele en culturele veranderingen in de latere fasen van de levensloop. variatie 
in het proces is gerelateerd aan veranderingen in de levensloop en in de traditionele 
rollen die tot dan toe de norm waren, en dit reflecteert bredere maatschappelijke 
veranderingen (thomése et al., 2005). Deze veranderingen leidden tot groei in het 
aanbod van verschillende soorten woningen en woonmogelijkheden.
 De vraagt rijst waarom ouderen zich zo hardnekkig aan hun vertrouwde huis blijven 
vastklampen, met het risico op een woonomgeving die niet meer past bij hun fysieke 
omstandigheden (Lawton, 1989). Zoals golant (2011) het treffend verwoordt: ouderen 
belanden uiteindelijk in woonomstandigheden met gespleten persoonlijkheden. De 
situatie van het blijven wonen in het vertrouwde huis wordt in onderzoek omschreven 
als de mogelijkheid van ouderen om in de gemeenschap te blijven wonen met een 
zekere mate van onafhankelijkheid. Ouderen behouden daardoor autonomie en 
toegang tot sociale steun van vrienden en familie (Wiles, Leibing, guberman, Reeve, & 
allen, 2012). De kosten voor een zorginstelling worden zodoende vermeden, waardoor 
het een favoriete optie is van beleidsmakers, maar ook van de ouderen zelf, zoals we 
al eerder omschreven. 
 De discussie over het ‘vertrouwde huis’ is het meest relevant voor ouderen met 
gezondheidsproblemen, omdat zij weinig keuze hebben. De argumenten in deze 
discussie hebben vaak betrekking op gevoelens van bekendheid en vertrouwdheid, 
omdat ouderen lang op hun huidige adres hebben gewoond. Het zelfstandig blijven 
wonen, wordt dan vaak positief benaderd. Wat echter over het hoofd wordt gezien, is dat 
de sociale omgeving niet altijd positief is. mensen hebben geregeld een problematische 
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verhouding met hun buren, vaak veroorzaakt door geluidsoverlast en ruzies (Ross & 
mirowsky, 1999; Perkins & taylor, 1996). nederlandse buurten verschillen in hoge 
mate van de amerikaanse, die in dit soort onderzoeken centraal staan, maar de 
problematiek is vaak hetzelfde. Hoexum (2011, januari 8) beschreef buren als een 
soort chronische ziekte waar je niet aan kunt ontkomen, aangezien geneesmiddelen 
ontbreken. ten tweede is de sociale omgeving aan verandering onderhevig. Ouder 
worden en veranderingen in de buurt gaan hand in hand (Deeg & thomése, 2005). 
Kinderen, vrienden, kennissen en buren worden ook ouder, ze kunnen ziek worden, 
of ze verhuizen naar andere delen van het land, en hun plaats wordt ingenomen 
door anderen. Daardoor kan de achterblijvende oudere uiteindelijk in een vacuüm 
belanden, met het risico op sociale isolatie, en wanneer de gezondheid verslechtert, op 
ondervoeding, zoals recent onderzoek liet zien (Schilp et al., 2012). ten derde kan de 
zorg die bij gezondheidsproblemen wordt gegeven door de partner of kinderen gepaard 
gaan met bepaalde problemen. een partner kan ook gezondheidsproblemen krijgen, 
en familieleden hebben meestal geen ervaring of vaardigheden om professionele zorg 
te verlenen. Ofschoon de zorg wordt gegeven met de beste bedoelingen, is het niet 
gereguleerd en gebeurt het zonder toezicht, waardoor ze ontoereikend kan zijn en van 
een matige kwaliteit. Dit kan leiden tot een toename van ongelukken in huis, bezoeken 
aan eerstehulpposten of zelfs ziekenhuisopname (golant, 2011). 
 De volgende twee theoretische lijnen hebben betrekking op veranderingen in het 
netwerk. in het konvooimodel van Kahn en antonucci (1980) is de levensloop bepalend 
voor veranderingen in persoonlijke eigenschappen (individuele behoeften) en in de 
situatie (rolveranderingen) (thomése et al., 2005). met dit model als uitgangspunt 
vonden we in hoofdstuk 4 dat er weinig veranderde in de rolnetwerken na een reguliere 
verhuizing. De relaties met buren die verloren gingen, werden vervangen, en in de 
relaties met leden van organisaties en collega’s veranderde weinig. Het rolnetwerk 
bleef behoorlijk stabiel. We concludeerden dat het delen van een locatie, zoals een 
buurt, voor relaties met buren en leden van organisaties na een verhuizing belangrijk 
is. In onderzoek wordt soms gesuggereerd dat de geografische basis voor relaties 
betekenis verliest (van tilburg & thomése, 2010). De start van een nieuw netwerk 
hangt voor een deel samen met een gedeelde locatie, zoals we zagen in hoofdstuk 5, 
waar factoren gerelateerd aan de buurt een belangrijke rol speelden na een reguliere 
verhuizing. Logan en Spitze (1994) benadrukken dat jongere ouderen een grotere 
betrokkenheid bij een buurt hebben dan volwassenen. Zij gaan vriendschappelijke 
contacten aan en zorgen voor sociale controle in de buurt omdat ze vaker thuis zijn. Ook 
zijn ze beter in staat om contacten met buren te onderhouden, doordat ze vaker in de 
gelegenheid zijn om op bezoek te gaan (Ross & mirowsky, 1999). Het konvooimodel is 
niet gebruikt om verhuizers naar een verzorgingshuis of verpleeghuis te onderzoeken, 
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maar is waarschijnlijk ook op hen van toepassing. We vonden weinig veranderingen 
in de persoonlijke netwerken van deze groep verhuizers. De ontwikkeling van een 
nieuw netwerk op basis van een gedeelde locatie is mogelijk ook op deze groep 
van toepassing. Zij delen de dagelijkse gang van zaken met medebewoners, zoals 
maaltijden en activiteiten, of delen een kamer. Op basis van de resultaten concluderen 
we dat, ondanks een komen en gaan van relaties, het persoonlijk netwerk van 
verhuizers vaak in zijn geheel in evenwicht blijft.
 De derde theoretische lijn komt voort uit theorieën over het sociale kapitaal op 
individueel niveau (Thomése et al., 2005): mensen investeren om daar later profijt 
van te hebben. De samenstelling van het persoonlijk netwerk veranderde, maar dit 
had nauwelijks effect op de omvang ervan. De rolrelaties die verloren gingen, werden 
grotendeels vervangen door nieuwe relaties. Het proces van komen en gaan van 
relaties kan mogelijk teruggevoerd worden op overwegingen van kosten en baten, en de 
beschikbaarheid van alternatieven. Hoe groter de afstand van de verhuizing, hoe meer 
het kost om relaties in de voormalige buurt in stand te houden. De belangrijkste kosten 
houden verband met reistijd;  met een grote reistijd lopen spontane contactmogelijkheden 
drastisch terug. De baten door het investeren in nieuwe relaties houden verband met 
steun en hulp, en het verkrijgen van informatie over de nieuwe buurt. een vergelijkbaar 
mechanisme is ook van toepassing op de verhuizers naar zorginstellingen. vooral 
wanneer ze in de oude buurt door hun toenemende zorgbehoefte steeds minder 
contacten overhielden, biedt een zorginstelling mogelijkheden tot het aangaan van 
gelijkwaardige relaties met medebewoners. in hoofdstuk 3 zagen we dat interacties 
met medebewoners op de lange duur meer gevoelsmatig zijn, terwijl dat in het begin 
meer praktisch was, gericht op het verkrijgen van informatie over de dagelijkse gang 
van zaken. Deze theoretische lijn is een aanvulling op het konvooimodel, omdat beide 
zich richten op veranderingen in behoeften en omstandigheden van ouderen. Het 
konvooimodel doet dat op het niveau van het netwerk, waarbij we constateren dat er 
veel veranderingen in het aantal relaties zijn, terwijl het netwerk in evenwicht blijft. De 
theorie van het sociale kapitaal kijkt naar veranderingen op het niveau van het individu 
en voorspelt welke relaties de meeste aandacht krijgen. De twee theoretische lijnen 
vullen elkaar daarom aan (thomése et al., 2005).  
 in dit proefschrift is de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Wat zijn de 
determinanten van een verhuizing door Nederlandse ouderen en welke sociale 
gevolgen heeft dit? We zagen dat ouderen verhuizen na op zichzelf staande 
levensgebeurtenissen en dat velen weinig moeite hebben zich daarna aan te passen. 
Daaruit concluderen we dat sommige oude bomen opbloeien nadat ze verplant zijn: 
een verhuizing is niet sociaal of emotioneel ontwrichtend, en het is daarom niet langer 
nodig ouderen als slachtoffer van verhuizingen te beschouwen, zoals het gezegde 
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‘verplant geen oude bomen’ impliceert. Waar eerder in het leven uitdagingen belangrijk 
zijn (wonen, werk, vakanties), wordt op de oude dag vaak vastgehouden aan wat 
bekend en vertrouwd is (Wahl et al., 2012). Het ‘vertrouwde huis’ wordt paradoxaal 
genoeg gerelateerd aan gevoelens van controle, terwijl het juist een verhuizing is die 
kan zorgen voor sterkere gevoelens van controle en een prettige toekomst. Het nemen 
van verantwoordelijkheid over het eigen leven door het creëren van een netwerk 
na een verhuizing en dit in te richten naar eigen behoeften, hoort bij een moderne 
samenleving. 
 Op basis van de resultaten suggereren we dat een omslag in het denken over 
verhuizingen door ouderen wenselijk is. De overheid kan ouderen en hun sociale 
omgeving voorlichten over alle voor- en nadelen van de situatie van het ‘vertrouwde 
huis’. niet alleen de oudste groep moet geïnformeerd worden, maar ook jongere 
ouderen die nog meer keuzes hebben. Ook kan de overheid onderzoeken of het 
blijven wonen in het vertrouwde huis goedkoper is dan wonen in een zorginstelling. De 
kosten zijn niet alleen de subsidies voor alle vormen van hulp en aanpassingen in huis, 
maar ook de arbeidskosten van zorgverlenende familieleden die een onderbreking van 
hun carrière hebben en dientengevolge inkomensverlies, het bezoek van artsen aan 
huis en bezoek aan ziekenhuizen, en achterstallig onderhoud aan de huizen van de 
hulpbehoevende oudere. Wanneer dit allemaal in kaart is gebracht, kan een oudere 
een weloverwogen beslissing nemen over wel of niet verhuizen, en de gevolgen ervan 
overzien. een voorspoedige oude dag betekent dat ouderen zeggenschap over hun 
eigen leven hebben en de veranderingen die inherent zijn aan het ouder worden 
zonder vrees tegemoet zien. 


