
Welkom 

 

 

 

Geachte deelnemer, 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! 

 

In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie 

LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt dit jaar vanuit de universiteit Leiden een onderzoek 

uitgevoerd naar de eventuele extra zorgbehoeften en tekortkomingen in de zorg voor roze 

ouderen. Met roze ouderen bedoelen wij in deze vragenlijst alle 60-plussers die tot een seksuele 

minderheid behoren. U kunt dus meedoen aan dit onderzoek als u ouder bent dan 60 jaar en 

zich identificeert als homoseksueel, lesbisch, biseksueel en/of transgender. Ook als u zich 

aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht, maar zich niet als homoseksueel, lesbisch 

of biseksueel beschouwt, kunt u deze vragenlijst invullen.  

 

Aan de hand van deze vragenlijst proberen wij in kaart te brengen hoe het er voorstaat met de 

roze ouderen in de gemeente Utrecht. Wat zijn eventuele extra zorgbehoeften van deze 

doelgroep en wat zijn eventuele tekortkomingen in de reguliere ouderenzorg. Met de resultaten 

kan de zorg eventueel verbeterd worden. 

 

Deelname aan deze vragenlijst is anoniem en vrijwillig. U kunt er op elk moment voor kiezen te 

stoppen met de vragenlijst, en/of de vragenlijst niet te retourneren. Alle informatie wordt strikt 

vertrouwelijk behandeld. Data zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die hierboven 

benoemd zijn en/of wetenschappelijke doeleinden. Data zullen in geanonimiseerde vorm en in 

overeenstemming met internationale richtlijnen mogelijk online beschikbaar worden gemaakt. 

 

Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te 

gebruiken. 

 

De hoofdonderzoeker van dit onderzoek is dr. Florien M. Cramwinckel 

(f.m.cramwinckel@fsw.leidenuniv.nl; 0715273718). 

 

De contactpersoon voor dit onderzoek is Alissa van Eijk. Voor al uw vragen of opmerkingen 

kunt u bij haar terecht via emailadres: a.w.van.eijk@umail.leidenuniv.nl of op telefoonnummer: 

0616943834.  
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*Met roze ouderen bedoelen wij 60-plussers die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender 

zijn, of tot een andere seksuele minderheid behoren. 

 

 

 

1. Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 Anders: … 

 

2. Wat is uw leeftijd? 

…………………….. 

 

3. Tot wie voelt u zich aangetrokken? 

 Alleen tot vrouwen 

 Vooral tot vrouwen, soms tot mannen 

 Evenveel tot vrouwen als tot mannen 

 Vooral tot mannen, soms tot vrouwen 

 Alleen tot mannen 

 Niet tot vrouwen, ook niet tot mannen 

 Dat weet ik niet 

 Anders: …. 

 

4. Heeft u een partner? 

 Geen partner 

 Wel een partner, niet samenwonend 

 Ongehuwd, samenwonend 

 Getrouwd, samenwonend 

 Getrouwd, niet samenwonend 

 

5. Is uw huidige partner een man of een vrouw? 

 Man 

 Vrouw 

 Anders: ………………. 

 

6. Hoe lang heeft u al een relatie met deze persoon? 

…….. jaar 

 

7. Heeft u in het verleden ooit samengewoond met een andere partner? 

 Ja 

 Nee 

 

8. Was/waren dit (een) man(nen) of (een) vrouw(en)? 

 Man(nen) 

 Vrouw(en) 

 Zowel man(nen) als vrouw(en) 

Demografische Kennis 



*Met roze ouderen bedoelen wij 60-plussers die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender 

zijn, of tot een andere seksuele minderheid behoren. 

 

9. Heeft u kinderen en zo ja, hoeveel? 

 Ja, ……. kinderen 

 Nee 

 

10. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

…………………………………………. 

11. Heeft u een levensbeschouwelijke achtergrond? 

 Nee 

 Ja, Katholiek 

 Ja, Protestant 

 Ja, Joods 

 Ja, Islamitisch 

 Ja, anders, namelijk…. 

 

12. Waar woont u? 

 Stad Utrecht 

 Regio Utrecht 

 Anders: …… 

 

13. Indien u in de stad Utrecht woont, wilt u dan hieronder aangeven in welke wijk u 

woont? 

………………………………………… 

14. Woont u in een zorginstelling? 

 Ja, namelijk in: …………………. 

 Nee 

 

15. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? 

 Uitstekend 

 Zeer goed 

 Goed 

 Matig 

 Slecht 

 

16. Maakt u gebruik van thuiszorg en/of mantelzorg? 

(Met mantelzorgers bedoelen wij een partner/familielid/vriend/kennis die u langdurig en vrijwillig 

verzorgt, met thuiszorg hulp bij de verzorging en/of huishouding door een professioneel zorgverlener) 

 Ja, thuiszorg 

 Ja, mantelzorg 

 Ja, zowel thuiszorg als mantelzorg 

 Nee 

 

 

 

 



*Met roze ouderen bedoelen wij 60-plussers die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender 

zijn, of tot een andere seksuele minderheid behoren. 

 

17. Wat zou uw ideale woonsituatie zijn als u zorgbehoevend zou zijn? 

 Zelfstandig met mantelzorg 

 Zelfstandig met thuiszorg 

 In een woon-zorgcomplex (een woon-zorgcomplex is een gebouw met zelfstandige 

woningen, waar zorg geboden wordt) 

 In een verpleeghuis 

 

 

 

 

 

20. Neemt u zelf deel aan speciale roze activiteiten? En zo ja, welke? 

(Dit mogen ook eigen initiatieven zijn die u met vrienden heeft opgezet, zoals bijvoorbeeld een 

kaartclubje) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. Kunt u voor ieder van deze stellingen aangeven in hoeverre deze op u van toepassing is? 

 mee oneens enigszins 

mee oneens 

neutraal enigszins 

mee eens 

mee eens 

Wanneer dit nodig is, is er 

voldoende hulp voor mij 

     

Mijn heteroseksuele 

leeftijdsgenoten accepteren mij 

     

Roze ouderen* worden steeds 

meer geaccepteerd in de 

maatschappij 

     

Ik heb veel contact met andere 

roze ouderen* 

     

Ik voel mij eenzaam      

Ik heb het gevoel eenzamer te zijn 

dan mijn heteroseksuele 

leeftijdsgenoten 

     

19. Vindt u dat u voldoende contact heeft met: 

Sociale Contacten niet van 

toepassing 

ja dat wisselt nee 

Uw kinderen     

Andere familieleden     

Vrienden/vriendinnen     

Buren, buurtgenoten of 

medebewoners 

    

Kennissen      

Sociaal Netwerk 



*Met roze ouderen bedoelen wij 60-plussers die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender 

zijn, of tot een andere seksuele minderheid behoren. 

 

21. Wat zijn eventuele extra activiteiten voor roze ouderen* die u graag nog zou willen 

zien? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

24. Heeft u wel eens een negatieve reactie gehad van een zorgverlener, omdat u een roze 

oudere* bent? 

 Ik heb geen zorgverleners 

 Nee 

 Ja, namelijk: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

22. Hoeveel van de volgende personen weten dat u een roze oudere* bent? 

 Heb 

ik niet 

(meer) 

(bijna) 

allemaal 

de 

meeste 

sommige ééntje geen 

één  

weet 

niet 

Uw kinderen        

Andere familieleden        

Vrienden/Vriendinnen        

Buren, buurtgenoten of 

medebewoners 

       

Zorgverleners (thuiszorg, 

huisarts of andere 

verzorgenden) 

       

Mantelzorgers        

23. Heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende ervaringen meegemaakt, omdat u een 

roze oudere* bent? 

 nooit een enkele 

keer 

regelmatig vaak heel vaak 

Vervelende of nieuwsgierige 

vragen 

     

Belachelijk gemaakt, flauwe 

grappen over mij gemaakt 

     

Uitgescholden      

Buitengesloten      

Bedreigd      

Gevochten      



*Met roze ouderen bedoelen wij 60-plussers die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender 

zijn, of tot een andere seksuele minderheid behoren. 

 

25. Als u nu of in de toekomst mantelzorg nodig heeft, denkt u dat dit makkelijker of 

moeilijker voor u, als roze oudere*, is dan voor andere mensen? 

(Met mantelzorgers bedoelen wij een partner/familielid/vriend/kennis die u langdurig en 

vrijwillig verzorgt) 

 Makkelijker 

 Hetzelfde 

 Moeilijker  

 Dat weet ik niet 

 

 

 

26. Kunt u voor ieder van deze stellingen aangeven in hoeverre deze op u van toepassing is?  

Met zorgverleners bedoelen we bij deze vraag alleen de professionele zorgverleners, niet 

mantelzorgers in de vorm van partner/vrienden/familie/kennissen 

Indien u nog geen hulp of verzorging nodig heeft, stelt u zich dan voor hoe u verwacht dat dit in de 

toekomst zal zijn. (Dus niet hoe u hoopt dat het zal zijn, maar hoe u denkt dat het zal zijn) 

 mee oneens enigszins 

mee oneens 

neutraal enigszins 

mee eens 

mee eens 

Ik kan mezelf zijn bij de 

zorgverleners die mij in het 

dagelijks leven verzorgen 

     

Ik vind het prettig als 

zorgverleners ervan op de hoogte 

zijn dat ik een roze oudere* ben 

     

Ik heb het gevoel dat 

zorgverleners mij hetzelfde 

behandelen als mijn 

heteroseksuele leeftijdsgenoten 

     

De zorgverleners die mij helpen, 

begrijpen wat het inhoudt om een 

roze oudere* te zijn 

     

Mijn zorgverleners besteden 

voldoende aandacht aan roze 

ouderen 

     

Ik vind het lastig om mijn 

zelfstandigheid (deels) uit handen 

te geven 

     

 

27. Zou u kunnen aangeven welke van de onderstaande maatregelen u belangrijk vindt voor 

zorginstellingen? 

 belangrijk niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

onbelangrijk 

Aanstellen van roze vertrouwenspersonen in 

verzorgings- en verpleeghuizen 

   

Duidelijk maken dat roze bewoners* 

welkom zijn 

   

Meer informatie geven over roze ouderen* 

aan verzorgend en verplegend personeel 

   

Zorg- en verpleeghuizen speciaal voor roze 

ouderen* 

   

Zorgverlening 



*Met roze ouderen bedoelen wij 60-plussers die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender 

zijn, of tot een andere seksuele minderheid behoren. 

 

28. Wat is uw mening over de aandacht die wordt besteed aan roze ouderen* in Utrecht? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

29. Is het voor u belangrijk dat er andere roze ouderen* in uw woonomgeving (buurt, 

zorginstelling, woon-zorgcomplex) aanwezig zijn? 

 Ja, heel erg belangrijk 

 Ja, dat vind ik wel fijner 

 Het maakt mij niet uit 

 Nee, dat hoeft niet 

 Nee, helemaal niet belangrijk 

 Nee, ik woon liever zonder andere roze ouderen 

 

30. Weet u waar u terecht kunt voor roze zorg en hulp? 

 Ja 

 Nee 

 

 

32. Zijn er nog bepaalde dingen die u mist in de zorg voor roze ouderen*? Zo ja, welke? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

31. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden: 

 nooit één keer een paar 

keer 

regelmatig vaak 

Een tijdschrift voor lesbische 

vrouwen homoseksuele mannen, 

biseksuele mensen en 

transgenders gelezen? 

     

Een website voor lesbische 

vrouwen homoseksuele mannen, 

biseksuele mensen en 

transgenders bezocht? 

     

Een bijeenkomst, gelegenheid of 

activiteit voor lesbische vrouwen 

homoseksuele mannen, biseksuele 

mensen en transgenders bezocht? 

     



*Met roze ouderen bedoelen wij 60-plussers die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender 

zijn, of tot een andere seksuele minderheid behoren. 

 

33. Zou u ervoor openstaan in de toekomst vrijblijvend benaderd te worden voor een 

eventueel vervolggesprek? 

 Ja 

 Nee 

 

34. Zo ja, wat is het telefoonnummer/emailadres waarop wij u kunnen bereiken? 

(LET OP: deelname aan dit onderzoek blijft anoniem en uw doorgegeven telefoonnummer  

en/of emailadres zal niet worden gekoppeld aan uw hiervoor gegeven antwoorden) 

Telefoon:……………………………………………………………………………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………………… 

 

Dit is het einde van deze vragenlijst. 

Heel hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. 

 

 

Om te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor de roze ouderen* in Utrecht 

willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken die willen deelnemen aan dit onderzoek. We 

zouden u dan ook willen vragen de link die u voor deze vragenlijst ontving door te 

sturen naar andere roze ouderen* die u kent. Het zou mooi zijn als u zoveel mogelijk 

andere roze ouderen kunt benaderen.  

 

U kunt ook papieren vragenlijsten bij ons opvragen voor roze ouderen* zonder internet.  

 

Bedankt voor uw hulp hierbij.  

 

 

RETOURADRES: 

Cosbo-Stad-Utrecht 

Churchilllaan 11 / 16e et. 

3527 GV UTRECHT 

Einde 


