
Natuurlijk Oud
Een Thuis Voelen Lab voor de rol van design in het vormgeven van de wereld 
waarin je oud kunt worden

Oud zijn, en worden, wordt geassocieerd met hulpbehoevendheid, zorg en hoge 
maatschappelijke kosten. In beleid, bestuur en praktijk gaat het vaak over deze 
aspecten, al wordt het mantra “de oudere centraal” daarbij voortdurend gebezigd. De 
stichting Thuis Voelen probeert al een aantal jaren het gewone leven van ouderen te 
benadrukken en centraal te stellen, onder meer door de zorgvisites waarbij op zoek 
wordt gegaan naar de Thuis Voelen factor in verpleeg- en verzorgingshuizen. 

De opgedane kennis wil de stichting uitrollen in de samenleving via een 
praktijklaboratorium – een Thuis Voelen Lab – waarin wordt gezocht naar het 
verbeteren van producten en diensten die aansluiten bij de doelgroep ouderen. 

Het Thuis Voelen Lab zou tijdens de pioniersfase de ontwikkeling van op senioren 
gerichte producten binnen gemeenschappen ouderen brengen, door ontwerpers 
ruimten in verzorgingshuizen aan te bieden als ateliers. Zo worden de producten 
zichtbaar en bereikbaar voor senioren, en kunnen ontwerpers hun doelgroep direct 
consulteren en betrekken bij de ontwerpstadia.

Het antwoord van het Thuis Voelen Lab op de vraag “Hoe kan design de wereld 
waarin wij oud worden vormgeven?”: met producten gemaakt voor ouderen en 
gericht op het zelf zo gewoon en natuurlijk mogelijk (door)leven. Hoe staan de zaken 
er nu voor op dat gebied?

De sector levenswetenschappen en gezondheidszorg

In het voorwoord van de Health Holland Guide 2015-
20161,  een invloedrijk tijdschrift in de Nederlandse
gezondheidsproducten sector, beschrijft prof. Dr. J.A.M
Raaijmakers de welwillendheid om kennis te delen
tussen industrie, onderzoek, civil society en de overheid.
Dit leidt volgens hem tot complete, effectieve en
coherente ontwikkeling van producten, gericht op wat
mensen nodig hebben. Nederland pakt complexe
gezondheidsproblemen interdisciplinair aan, van
wetenschap tot patiënt. Aan de tekst en de afbeeldingen
is af te lezen dat de focus ligt op geneeskunde; beleving
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van patiënt    wordt niet genoemd als meespelende factor. 

Life als geleefde subjectieve ervaring

Bij het doornemen van de Health-Holland Guide blijkt dat de vorderingen op het 
gebied van Health en Science inderdaad groot zijn, maar ook dat er nauwelijks 
aandacht wordt besteed aan het thema 'Life' als subjectieve geleefde ervaring. Wij 
hebben slechts twee bedrijven2, uit de honderdtwintig die zich in de Health-Holland 
Guide presenteren, kunnen vinden die zich richten op het huiselijk of dagelijks leven 
van de oudere. Onder het thema Life Science valt in onze opinie ook onderzoek naar, 
en ontwikkeling van diensten die rechtstreeks en persoonlijk bijdragen aan ervaren 
kwaliteit van leven, zelfbeschikking en eigenwaarde, thuisvoelen, uiting van eigen 
persoonlijkheid en vermijden van medicalisatie en hospitalisering van het leven.  

De leefwereld van ouderen

Edith Schippers stelt in Holland Health Guide 2015-2016:
“Innovative Dutch products and services help answer the
challenges of our time.” Dit wordt volgens haar mogelijk
gemaakt door de keten van de gehele gezondheidssector:
patiënten, professionals, artsen, clinici, onderzoekers,
start-ups, verzekeringen, investeerders enzovoorts. 
Het Thuis Voelen Lab wil inspelen op de 'challenges of our time', waaronder 
welbevinden van ouderen mag worden gerekend. Dit willen wij doen door start-ups, 
ondernemers en professionals te stimuleren om Thuis Voelen producten te ontwerpen 
en op de markt te brengen. 

De leefwereld en de zorg

Minister Schippers schrijft daarnaast in de Holland-Health Guide 2015-1016 dat de 
innovatieve producten geproduceerd worden dankzij de integratie van de 
verschillende 'werelden' van de zorg. De wereld die volgens ons nog daarbij verder 
ontwikkeld kan worden, is het natuurlijk oud worden oftewel de leef- en 
belevingswereld van ouderen. Hiermee doelen wij op de wereld waarin ouderen dag 
in dag uit wonen en leven, thuis of in een verzorgingshuis. Wij willen producten 
stimuleren een oudere verder laat leven zoals men dat gewend is. Lekker en tevreden 
doorleven als oudere, zonder dat ziekte of ouderdom de boventoon voert. 

 Thuis Voelen is voor ons de sleutel tot kwaliteit van leven. Thuis voelen op de 
plek waar je woont zorgt ervoor dat je kan leven in plaats van bestaan. Het is moeilijk
om te leven met zorgproducten die stigmatiseren en zo het gevoel van eigenwaarde 
aantasten. Denk aan het verschil tussen wonen in een klinische en hospitaliserende 
omgeving of in een thuis-setting, je eigen natuurlijke habitat. De producten die nu 

2 Berkvens doorframes en Rooms for Care

2

Edith Schippers, sinds 14 
oktober 2010  minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport in het kabinet-Rutte I 
en vanaf 5 november 2012 
in het kabinet-Rutte II.



worden ontwikkeld voor ouderen zijn bijna altijd geïnstitutionaliseerd, 
groepsgeorienteerd, speciaal en kostbaar. Medicalisering en institutionalisering van 
het leven zorgen voor een beschadigde identiteit en een vervreemding van het eigen 
lichaam door stigmatiserende hulpmiddelen en behandelingen.3 Weinig eigenwaarde 
zorgt op zijn beurt voor verminderde deelname aan de maatschappij, toenemende 
isolatie en verslechtering van de kwaliteit van leven. 

1.De wereld die volgens ons nog daarbij verder ontwikkeld kan worden, is het 
natuurlijk oud worden; de leef- en belevingswereld van de ouderen. Hiermee doelen 
wij op de wereld waarin ouderen dag in dag uit wonen en leven, thuis of in een 
verzorgingshuis. Wij willen producten stimuleren een oudere verder laat leven zoals 
men dat gewend is. Lekker en tevreden doorleven als oudere, zonder dat ziekte of 
ouderdom de boventoon voert. 

2. Het Thuis Voelen Lab wil inspelen op deze 'challenges of our time' , waaronder 
welbevinden van ouderen mag worden gerekend. Dit willen wij doen door start-ups, 
ondernemers en professionals te stimuleren om Thuis Voelen producten te ontwerpen 
en op de markt te brengen.

Beleving en medicalisering

Vanuit persoonlijk ervaringen op Medica 2015 in Düsseldorf, de grootste Europese 
beurs van gezondheidsproducten, constateert Stichting Thuis Voelen dat ook de 
Europese markt erg medisch en functioneel is, zonder de beleving van de (oudere) 
burger mee te nemen in het ontwerp van de zorgproducten. Wij zien hier een rol voor 
het integreren van de discipline Design om producten aan te laten sluiten bij het 
alledaagse leven. Wat mensen nodig hebben in instrumentele en fysieke zin, is 
wellicht niet wat mensen willen gebruiken, of wat ze nodig hebben om zich mens te 
voelen. Medicalisering van het leven door medische uitstraling van de omgeving en 
hulpmiddelen kan verminderde kwaliteit van leven veroorzaken door mechanismen 
als stigma, vermindering van zelfvertrouwen, en verlies van de eigen identiteit.

Medische producten en stigma

Stigma wordt gedefinieerd als een conditie, kenmerk, of gedrag dat de drager ervan 
neerzet als onacceptabel of minderwaardig. De betreffende persoon voelt schaamte en
minderwaardigheid, en stigma kan zo de identiteit aantasten en persoonlijke 
integriteit verminderen. Ouderdom en ziekte, en specifiek de zichtbaarheid en 
medicalisering van zowel de individuele hulpmiddelen als de groepshulpmiddelen 
veroorzaken deze problemen bij senioren. 

3 Nettlton en Gustafsson, 2002
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Omgaan met stigma kan op drie manieren: 1. het stigma
verbergen, 2. het stigma zichtbaar laten en de spanning eromheen
managen, of  3. (ongewild) deviant gedrag vertonen door
overweldigd te worden door schaamte. 

Idealiter kan een oudere met een stigmatiserende
aandoening zelf kiezen hoe hij/zij met het stigma omgaat.
Fabrikanten ontwerpen hulpmiddelen echter onzer inziens zo
opvallend en onaantrekkelijk dat ouderen gedwongen worden
hun stigma zichtbaar te laten. Huidige hulpmiddelen vestigen
door hun klinische uiterlijk de aandacht op het gebrek van de
gebruiker. Het stigma zichtbaar laten is met deze producten
onvermijdelijk, en het onaantrekkelijke uiterlijk van de
producten maakt het managen van spanning rondom het
gebruik van de producten moeilijk. Denk aan het gebruik van
de stigmatiserende witte slab bij ouderen; het omdoen van een
product dat word geassocieerd met ziekte en hulpeloosheid, de
zichtbaarheid van de vlekken en het klinische uiterlijk zorgen
ervoor dat gebruik van dit voorwerp schaamte oproept. In het slechtste geval wordt 
de gebruiker overweldigd door schaamte omdat hij/zij niet de optie heeft het stigma 
te verbergen of te managen. 

Wij willen de productie van voorwerpen stimuleren die zelf niet stigmatiserend
zijn, stigmatiserende aandoeningen kunnen verbergen en die ouderen kunnen 
gebruiken zonder zich te schamen.

Stigma en design

Stigma heeft drie stadia: het oorspronkelijke kenmerk of probleem, de negatieve 
sociale reactie, en de reactie van de gestigmatiseerde persoon op de sociale reactie. 
Het oorspronkelijke medische probleem licht buiten ons werkgebied.4 Het 
oorspronkelijke medische probleem is vaak stigmatiserend op zich. Het probleem 
wordt nu meestal opgelost met een voorwerp dat  negatieve associaties oproept en 
daardoor zelf een stigma wordt. 

Design zou voorwerpen met positievere associaties kunnen ontwerpen. De 
negatieve sociale reactie kan verminderd worden door producten te ontwerpen die het
stigma (deels) verbergen, of herdefiniëren als 'anders normaal' of zelfs als interessant 
en modieus. De angst voor, en reactie op, aandacht voor het probleem kan positiever 
zijn als de oudere zelf tevreden of trots is op het product dat het probleem aanpakt. 

De angst voor stigmatisering kan een grotere impact hebben op het leven van 
mensen met een beperking dan daadwerkelijk incidenten van sociale stigmatisering, 
en dus is zelfvertrouwen in het eigen management van het potentieel stigmatiserende 
kenmerk erg belangrijk. Dit vertrouwen kan worden vergroot door medische- en zorg 
oplossingen te de-stigmatiseren.

4 Nijhof, G in Nettleton, S. Gustfsson, U 2002
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De aantrekkelijkheid van een product, en het maken van een eigen keuze die 
past bij de eigen persoonlijkheid kan vertrouwen in het eigen management van 
identiteit vergroten. Zo bevordert het aanpassen van het ontwerp van producten voor 
ouderen hun zelfredzaamheid en welbevinden. Door senioren aan te spreken als 
consumenten die keus hebben uit mooie of creatieve voorwerpen, in plaats van als 
passieve patiënten, krijgen zij een stuk zelfbeschikking terug. 5  

3. Design zou voorwerpen met positievere associaties kunnen ontwerpen. De 
negatieve sociale reactie kan verminderd worden door producten te ontwerpen die 
het stigma (deels) verbergen, of herdefiniëren als 'anders normaal' of zelfs als 
interessant en modieus.

4.De aantrekkelijkheid van een product, en het maken van een eigen keuze die past 
bij de eigen persoonlijkheid kan vertrouwen in het eigen management van identiteit 
vergroten. 

Van medische institutionalisering naar individuele consumentcultuur

Ouder worden hoort net als geboren worden bij het leven. Bezorg dan ook het ouder 
worden niet bij voorbaat een complex, maar biedt consumptieartikelen aan die 
aanspreken, het leven veraangenamen en aangenaam en speels en plezierig houden. 
De ouderen zitten in een bij het leven horende fase, en net als in de andere 
levensfasen consumeren zij. Dit deel van de levensloop omvat veel meer dan alleen 
medische problemen. Het gaat om vrijetijdsbesteding, vakantie, hobby's, familie, 
huisdieren, en meer. Laten wij als maatschappij de latere levensfase niet 
stereotyperen. Het contrast met de cultuur rondom kinderen en hun fysieke 
verzorging is bijvoorbeeld bijzonder groot. In deze levensfase moet ook verzorgd 
worden, alleen bij het ontwerpen van hulpmiddelen verplaatst men zich wel in het 
kind, en past het product aan op de belevingswereld van kinderen. Bij kinderen wordt
aandacht besteed aan leven, waarom bij ouderen niet?

Wij willen een omslag naar consumptie cultuur voor ouderen die mensgericht, 
algemeen en koopbaar is. Hiermee bedoelen wij dat bij ontwerp niet alleen gekeken 
wordt naar de oplossing voor het probleem dat het product biedt, maar dat men zich 
inleeft in hoe het product past in het alledaagse leven. Is de thermoskoffiebeker 
waarmee je niet knoeit echt handig? Zullen ouderen hem gebruiken of hebben ze toch
liever een vertrouwd aandoende mok? Is er keus uit leuke patronen die passen bij de 
rest van de inboedel? Is het makkelijk om ze te gaan kopen? 

5 Gabe, J. Bury, M. Elston, M: 2004
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Bedrijven en de oudere consument

Prof Raaijmakers spreekt in Health Holland Guide 2015-2016 over de belangrijke rol 
van de industrie in het ontwikkelen van zorgproducten. Er liggen ons inziens nog veel
kansen voor investeerders en bedrijven in de ontwikkeling van aantrekkelijke 
zorgproducten. Oudere burgers zijn immers de snelst groeiende groep consumenten. 
Ouderen van deze en komende generaties blijven langer zelfstandig thuis wonen, zijn 
geëmancipeerd en gewend om dingen zelf te regelen en te kopen. 
Bovendien is hun portemonnee beter gevuld dan die van de vooroorlogse generaties 
ouderen. De realisatie van deze groeiende afzetmarkt en de potentiële vraag naar 
producten is nog onvoldoende doorgedrongen in het bedrijfsleven. Via het Thuis 
Voelen Lab kunnen we hier meer aandacht op vestigen, het imago van de oudere als 
consument neerzetten en producten ontwikkelen die opgepakt kunnen worden door 
grote bedrijven.

5.a. Wij willen een omslag naar consumptie cultuur voor ouderen die mensgericht, 
algemeen en koopbaar is. 
5.b. De realisatie van deze groeiende afzetmarkt en de potentiële vraag naar 
producten is nog onvoldoende doorgedrongen in het bedrijfsleven. Er liggen ons 
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Afbeelding 2: Steunkousen van Medivan, gepresenteerd op Medica 2015 in Dusseldorf.
Deze steunkousen zijn een kenmerkend voorbeeld van producten die medisch en mensgericht 
zijn. Ze werken als medisch hulpmiddel, zijn aansprekend, zelfs hip en worden gepresenteerd 
als modieus. Dit product zou uitstekend bij de Hema in de etalage kunnen staan.

Afbeelding 3: Relax Armchairs van Greiner Chairs. Modern design met een duidelijk eigen 
stijl, deze stoelen zijn een alternatief voor zowel de traditionele wit leren leunstoel als de 
rolstoel met zwart plastic en ijzer. Het nieuwe design combineert esthetiek met nieuwe 
gebruiksmogelijkheden, zoals verplaatsbare rolstoel binnenshuis. Dit product zou niet 
misstaan in een hippe helaas nog hypothetische seniorenafdeling in de Ikea. 



inziens nog veel kansen voor investeerders en bedrijven in de ontwikkeling van 
aantrekkelijke zorgproducten. 

Kopen in de latere levensfase

Het is belangrijk om bij investering en ontwerp rekening te
houden met hoe ouderen consumeren. Om te worden overwogen
moet een artikel niet fysiek of psychologische onwenselijk
opvallend, of onwenselijk aanwezig zijn. 6  Als een product
oncomfortabel is, of inbreuk doet op de routine, of als
symbolisch stigma wordt ervaren is gebruik (of overwegen van
gebruik) een negatieve ervaring.7. De factoren rondom het
product die van belang zijn voor gebruik en acceptatie van het
product zijn: Ervaring met/herkenning van het product, de
houding van anderen, aanwezigheid van het apparaat, lengte
van interactie en compensatie in de vorm van welzijn 8

Er zijn een aantal factoren rondom aankoop die de oudere
consument kan afschrikken, en deze vallen samen met het
toegenomen aantal stigmatiserende voorwerpen, ontbrekende
aantrekkingskracht van voorwerpen, en het gebrek aan
bereikbaarheid van winkels die medische producten aanbieden.
Daarbij gaan senioren uit van de gedachte 'de overheid betaalt' en kijken zij niet 
verder dan het aanbod van verzekeraars. Daar dit aanbod zeer uniform en 
gemedicaliseerd is en verzekeraars tegenwoordig steeds minder vergoeden, draagt het
zelf kopen van zorgproducten bij aan de zelfredzaamheid en het welbevinden van 
ouderen. 

6. Het is belangrijk om bij investering en ontwerp rekening te houden met hoe 
ouderen consumeren.

Eigen keuze als emancipatie

 Het algemene aankoop mechanisme verloopt als volgt: Om iets te willen kopen 
fantaseert de consument eerst over de aankoop en hoe deze zijn/haar leven 
aangenamer zal maken. 9Als deze dagdroom verstoort wordt door bezwaren zoals 
lelijkheid, niet passen in het leven, onbegrip van anderen of stigma dan volgt geen 
aankoop, wordt misschien een verkeerde of verwarde aankoop gedaan, of doet een 
andere partij de aankoop (kinderen, verpleeghuis) wat vervolgens zelfbeschikking 
ondermijnt. 

Vertrouwen en voorspelbaarheid in gebruik zijn erg belangrijk voor ouderen. 

6 Hensel et al. (2006)
7 Faucounau et al. (2009)
8 Fisk (2009)
9 Alexander (2003)
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Hun angst is dat een artikel onhandig blijkt, of veel energie vraagt om te leren 
gebruiken. De barrière is extra groot bij technologische producten. Factoren die deze 
angst voeden zijn kleine tekstgrootte, moeilijk gebruik door handen met artritis, en de
hoge 'hassle factor' oftewel: ' de moeite om product te leren gebruiken weegt niet op 
tegen de voordelen.'. Producten moeten uitstralen dat ze eenvoudig te  gebruiken zijn 
en hun werking moet duidelijk worden uit hun uiterlijk, niet uit hun handleiding.

Andere zorgen van senioren zijn 'werkt dit product thuis net zo goed als in de 
winkel?', en 'hoe helpt het me nou echt?'. Hier moet duidelijk over gecommuniceerd 
worden in advertenties, in ontwerp en in winkels. Er zijn ook zorgen van ouderen 
over wie nieuwe zorgproducten zou aanbieden, hoe de kwaliteit bewaakt wordt en 
waar je ze kan kopen. Ze zijn daarnaast bezorgd dat nieuwe producten te duur zijn 
voor de gemiddelde oudere. Al deze factoren moeten worden meegenomen in het 
ontwikkelen van leuke authentieke producten voor ouderen. 10

Ouderen worden afgeschrikt door technische specificaties en een uitgebreid 
praktisch en rationeel keuzeproces. Kiezen op basis van smaak en gevoel is 
makkelijker en geeft meer gevoel van individualiteit. Door verschillen in design van 
hetzelfde artikel kunnen ouderen meer betrokken worden in het keuze-proces. Wij 
denken dat zij zich zo beter in staat voelen zelf een keuze te maken en over te gaan 
tot aankoop. 

7. Wij willen voor ouderen individuele keuze uit aantrekkelijke consumptieartikelen in
plaats van inkoop van geïnstitutionaliseerde artikelen door anderen. 

Producten en cultuurverandering: een Thuis Voelen Lab om natuurlijk oud te 
kunnen worden.

Met het Thuis Voelen Lab willen we dan ook focussen op betaalbare goederen die 
voor de gemiddelde oudere binnen bereik liggen. Toegankelijkheid en nabijheid van 
de artikelen is essentieel, vandaar dat wij ons richten op producten die je ook bij de 
Hema of Blokker in de etalage zou kunnen zien, producten die binnen buurtcentra en 
verzorgingshuizen verkocht kunnen worden of welke om de zoveel tijd 
geshowcashed kunnen worden door pop-up winkels op plekken waar veel ouderen 
komen Tijdschriften zoals de Margriet en de Linda kunnen aandacht besteden aan 
leuke hulpmiddelen. Sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram zijn ideaal 
voor het verspreiden van informatie over (de ontwikkeling van) nieuwe producten, en
voor het betrekken van mensen bij het ontwerp-proces. Deze praktische verspreiding 
en zichtbaarheid van artikelen voor ouderen zou meehelpen ouderdom te 
normaliseren en te de-stigmatiseren. Op deze wijze gaan het ontwikkelen van 
producten en het ontwikkelen van een positief imago van ouderdom hand in hand.

8.Ons Thuis Voelen project heeft de insteek om ouderen uit het stigma hoekje te halen

10 Fisk (2009)
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door middel van het stimuleren van een cultuurverandering in het ontwerpen en 
verkopen van hulpmiddelen, en het ingang zetten van het in de praktijk ontwikkelen 
van mooie, authentieke hulpmiddelen.

9
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