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BIJLAGE 1 WOONSITUATIE OUDERS–KINDEREN 
IN ZORGAFHANKELIJKHEIDSFASE OUDEREN 
(G1) 

 
Aan de feitelijke woonsituatie van zowel ouders als kinderen zijn allerlei beslissingen 
voorafgegaan, die al dan niet bewust zijn genomen en wel/niet in relatie staan tot de verzor-
ging van de geïnterviewde ouderen (G1). Het is echter duidelijk dat de fysieke afstand tussen 
ouders (G1) en kinderen (G2) grote gevolgen kan hebben voor de mate waarin zonen en 
dochters vanuit praktisch oogpunt bezien in staat zijn tot het verlenen van bakım of yardım.  
 
Volgens het traditionele kader verhuizen dochters na hun huwelijk naar de woning van de 
schoonfamilie. Volwassen dochters wonen daarmee 'automatisch' op grotere fysieke afstand 
van de eigen ouders dan zonen, die immers vaak in hetzelfde huis c.q. op hetzelfde erf 
blijven wonen. Ik was benieuwd of dit ook geldt voor de Nederlandse situatie. 

Onderzochte populatie 

De 30 families hebben gezamenlijk 109 kinderen (G2), van wie 59 zonen en 50 dochters. 
Twee zonen zijn echter geestelijk gehandicapt en wonen in een tehuis. Ik heb daarom van 
57 zonen respectievelijk 107 kinderen (G2) de afstand tot de woning van hun ouders (G1) in 
kaart gebracht in Tabel B1.1 t/m B1.3 (pag. 240). 
 
Woonafstand nader bekeken 
De fysieke afstand tussen ouders (G1) en kinderen (G2) heb ik geordend in verschillende 
categorieën: hetzelfde huis, dezelfde straat (5 min), dezelfde buurt (15 min), dezelfde wijk 
(30 min), dezelfde stad, hetzelfde land (dus een andere stad), in het buitenland (Duits-
land/Turkije). De meting van de fysieke (loop)afstand is een schatting en gebaseerd op de 
gesprekken met ouderen én kinderen.  
Een wijk is volgens Van Dale (Groot woordenboek der Nederlandse taal) "een gedeelte van 
een plaats dat ruimtelijk min of meer een afgesloten geheel vormt. Wijk is een ruimer begrip 
dan buurt." Een buurt is "een stadsdeel of een deel van een dorp met een zekere mate van 
sociale integratie van de bewoners."  
Deze definities heb ik in mijn indeling van Tabel B1.1 t/m B1.3 betrokken, maar ik heb ook 
rekening gehouden met de afstand tussen de woningen van ouders en kinderen. Als twee 
woningen officieel in verschillende wijken liggen, echter op vijf minuten loopstand, dan heb 
ik dit laatste de doorslag laten geven en de woonafstand aangegeven met buurt. 
 
Wonen in fysieke nabijheid 

Ik ga ervan uit, dat een kind (G2) dat op maximaal 5 minuten loopafstand ('om de hoek') 
woont, fysiek in staat is zeer intensieve zorg te geven op het moment dat ouderen (G1) 
daarvan afhankelijk zijn (bedlegerige categorie). Hoewel bij het cultureel-normatieve 
ideaalbeeld van bakım hoort dat dit zorgende kind met de ouders (G1) samenwoont, zal de 
praktische uitvoering van de zorg bij het 'wonen om de hoek' daarvan nauwelijks hoeven af 
te wijken. Kinderen (G2) kunnen bijvoorbeeld vrij eenvoudig een nachtje blijven slapen op 
het moment dat dit nodig is, zonder dat het eigen gezin daardoor sterk ontregeld raakt.  
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Voor kinderen (G2) die maximaal 30 minuten lopen (dezelfde buurt of wijk) bij hun ouders 
(G1) vandaan wonen, is de fysieke afstand geen belemmering voor het geven van vrij 
intensieve yardım. Ook in dit geval spreek ik van fysieke nabijheid van ouders en kinderen. 
Wonen kinderen (G2) meer dan 30 minuten lopen van hun ouders (G1), dan wordt het voor 
hen moeilijker zich intensief met de dagelijkse zorgproblemen van hun ouders (G1) bezig te 
houden. Natuurlijk kunnen zij hand- en spandiensten verrichten die als yardım worden 
gezien. De zorgbelasting voor de kinderen (G2) neemt op die afstand echter sterk toe evenals 
de noodzaak tot het zoeken van alternatieve zorgoplossingen (zoals professionele zorg). 

Afstand woning ouders–kinderen 

De 12 zorgafhankelijke families hebben gezamenlijk 60 kinderen (G2). Daarvan wonen er 
11 in het buitenland: Turkije (10) en Duitsland (1). Hierbij is slechts één zoon (Turkije).  
Van de 49 kinderen (G2) van zorgafhankelijke ouderen die in Nederland verblijven, woont 
88% in de fysieke nabijheid van zijn of haar ouders: 79% van de zonen (G2) en maar liefst 
92% van de dochters (G2). De overige dochters wonen dus juist op (grote) afstand: in een 
andere stad in Nederland (8%) dan wel in Turkije of Duitsland.  
 
De 13 bedlegerige families hebben met elkaar 47 kinderen (G2). Tijdens de zorgafhankelijk-

heidsfase wonen 10 kinderen (G2) in Turkije: 2 zonen (G2) en 8 dochters (G2). Van de 
overige 37 kinderen (G2) woont 70% in de fysieke nabijheid van zijn of haar ouders:  
75% van de zonen (G2) en 61% van de dochters (G2).  
 
Samengevat  

Van de 107 kinderen, waarvan 50 zonen en 57 dochters, wonen 69 kinderen (G2) in de 

fysieke nabijheid van hun zorgafhankelijke ouders. Dit geldt voor 37 zonen en 32 dochters. 
 
 
Tabel B1.1 Woonafstand ouders (G1)–zonen (G2) tijdens zorgafhankelijkheid43  

Categorie Huis Straat Buurt Wijk Fysieke 

nabijheid 

Stad Land Turkije Totaal  

zonen (G2) 

Zorgafhankelijk 5 1 9 4 19 4 0 1 24 

Bedlegerig 8 3 4 3 18 6 0 2 26 

Totaal 13 4 13 7 37 10 0 3 50 

 

Tabel B1.2 Woonafstand ouders (G1)–dochters (G2) tijdens zorgafhankelijkheid  

Categorie Huis Straat Buurt Wijk Fysieke 

nabijheid 

Stad Land Turkije Duits-

land 

Totaal  

dochters 

(G2) 

Zorgafhankelijk 1 0 15 8 24 0 2 9 1 36 

Bedlegerig 4 0 2 2 8 0 5 8 0 21 

Totaal 5 0 17 10 32 0 7 17 1 57 

 

Tabel B1.3 Woonafstand ouders (G1)–kinderen (G2) tijdens zorgafhankelijkheid  
Categorie Huis Straat Buurt Wijk Fysieke 

nabijheid 

Stad Land Turkije Duitsland Totaal  

kinderen 

(G2) 

                                                      
43 Straat = maximaal 5 minuten loopafstand; Buurt = 5-15 minuten loopafstand; Wijk = 15-30 minuten 
loopafstand. 
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Zorgafhankelijk 6 1 24 12 43 4 2 10 1 60 

Bedlegerig 12 3 6 5 26 6 5 10 0 47 

Totaal 18 4 30 17 69 10 7 20 1 107 


