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Bijlage e 

Inn 1999 is besloten om een beperkt aantal mensen intensiever te volgen. Zij staan 
hieronderr kort beschreven. Deze keuze voor deze mensen werd gemaakt op grond van de 
toenn aanwezige kennis over de situatie van deze ouderen. Uit de teambesprekingen 
kwamenn bij een aantal van deze mensen bovendien discrepanties naar voren tussen de 
criteriaa van succesvol oud, de eigen visie van de oudere en soms ook visies van de 
onderzoekers. . 

Reinier.. Hij is een alleenstaande man die nooit getrouwd is geweest. Hij heeft voor zijn 
ouderss gezorgdd tot hun overlijden. Zijn lichamelijke conditie is beperkt. Hij woont in een 
zelfstandigee woning die gebouwd is rond een dienstencentrum. Hij voldoet niet aan de 
definitiee van succesvol oud, maar voelt zich wel succesvol. In de loop van de jaren gaat 
zijnn lichamelijke conditie achteruit. 

Frans.. Hij is sinds een maand weduwnaar. Hij is onlangs verhuisd van een zelfstandige 
woningg naar verzorgingshuis, maar zal nu opnieuw moeten verhuizen naar een 
eenpersoonskamer.. Hij heeft toenemende problemen met zien. Hij is volgens het team 
succesvoll  oud, maar voldoet niet aan de criteria. Frans geeft in eerste gesprek aan zich 
succesvoll  oud te vinden. 

Bram.. Hij is een getrouwde man die zelfstandig woont. Volgens de criteria, het team en 
volgenss hemzelf is hij succesvol oud. Het is bekend dat hij kanker heeft. Bram heeft nog 
allerleii  toekomstplannen en laat zich, volgens hemzelf, niet uit het veld slaan door zijn 
gezondheid.. Het overwinnen van problemen is zijn sterke kant vindt hij zelf. Hij overlijdt 
voorr een tweede gesprek kan plaatsvinden. 

Elizabeth.. Ze is weduwe. Zij woont in een serviceflat. Ze heeft veel lichamelijke klachten 
enn depressieve kenmerken. Volgens zichzelf, de teamleden en de criteria is zij niet 
succesvoll  oud. Elizabeth denkt na over verhuizing naar een andere stad. In de loop van het 
onderzoekk bereidt zij zich hierop voor. Na de verhuizing overlijdt ze onverwachts. 

Hester.. Zij is getrouwd en woont in een zelfstandige woning in de binnenstad. Zij is 
bedlegerigg en wordt door haar man verzorgd. Hoewel ze volgens de criteria niet succesvol 
oudd is, heeft ze een positief gevoel van welbevinden, ze geeft zichzelf een 10 voor 
tevredenheid.. In de loop van de jaren gaat haar conditie iets vooruit. Toch ligt ze veel op 
bedd en is snel moe. Wanneer de verzorging te zwaar wordt voor haar man schakelt de 
huisartss professionele hulp in. 

Henrietta.. Zij is weduwe. Ze is slechtziend en heeft veel aanpassingen in haar huis. In 
19999 verhuist ze naar een verzorgingshuis. Ze voldoet niet aan de criteria van succesvol 
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oudd en ze voelt zich ook niet succesvol oud. In de loop van de jaren blijkt dat ze spijt heeft 
vann de verhuizing. Ze krijgt veel lichamelijke problemen. 

Maartje.. Zij is weduwe. Ze woont zelfstandig in een flat. Ze is volgens de criteria niet 
succesvoll  oud maar volgens zichzelf wel. Ze wil graag naar een serviceflat verhuizen en 
verwachtt hier veel van. Ze wil graag dichter bij haar dochter wonen. In de loop van het 
onderzoekk gaat haar cognitie achteruit en blijf t Maartje in haar flat wonen. De mantelzorg 
wordtt uitgebreid. 

Jannie.. Zij is weduwe. Ze woont zelfstandig. De kinderen hebben het huis van haar 
gekochtt en zorgen voor het onderhoud. Ze is niet succesvol oud volgens de criteria. De 
oorzaakk lijk t een tijdelijke verstoring van lichamelijk en sociaal functioneren door een 
ontstokenn knie. Zij vindt zichzelf succesvol oud. De verwachting is in 1999 dat de 
ontstokenn knie zal genezen waardoor Jannie weer kan gaan zwemmen en haar oude leven 
kann oppakken. In de loop van het onderzoek blijkt dat er sprake is van arthrose.. Jannie 
gaatt niet meer zwemmen en krijgt in toenemende mate last van haar knieën. 

Anna.. Zij is weduwe en woont zelfstandig. Is volgens de criteria succesvol oud maar 
lichamelijkee klachten maken dat ze zich sinds kort niet meer succesvol vindt. In de loop 
vann het onderzoek verandert Anna twee maal van huisarts en van specialist. Samen met 
haarr kinderen zoekt ze naar oplossingen voor lichamelijke problemen. 

Theresa.. Zij is getrouwd en woont zelfstandig. Ze is volgens de teamleden succesvol oud, 
maarr vindt zichzelf niet succesvol. Ze heeft in toenemende mate problemen met de 
mobiliteit.. In de loop van het onderzoek overlijdt haar man. Haar mobiliteit gaat achteruit. 
Zee schaft zelf een gehoorapparaat aan. Ze was geen deelnemer aan het 
interventieprogrammaa naar gehoorsverlies omdat ze ervan overtuigd was dat zij bij 
gehoorsverminderingg zélf in staat was om actie te ondernemen. 
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