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Voorwoord
De stad Utrecht telt relatief weinig 65-plussers (ruim 10% van alle inwoners). Maar dit aantal
neemt de komende jaren toe en de meesten daarvan zullen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen, al dan niet met zorg of ondersteuning. Zo willen de meeste senioren dat zelf
ook graag.
Het gemeentelijk beleid is tegenwoordig niet meer gericht op specifieke doelgroepen, zoals
ouderen in het algemeen of specifieke groepen ouderen in het bijzonder. Toch zijn er in de
praktijk van zorg en welzijn signalen dat sommige ouderen meer aandacht vergen dan
anderen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met een migrantenachtergrond of laaggeletterden.
Dit bracht ons op de vraag hoe het in Utrecht gesteld is met de zogeheten roze ouderen. Er
zijn zorginstellingen met een roze loperbeleid en er zijn talloze verenigingen of sociale
activiteiten voor LHBT-ers, maar we hadden eigenlijk geen beeld van wat 60-plussers zelf
vinden van het ouder worden en waar zij behoefte aan hebben.
COSBO- Stad- Utrecht behartigt de belangen van alle ouderen in Utrecht en zou dus graag
weten wat er nodig is voor juist deze wat kleinere groep inwoners als het gaat om wonen,
zorg en ondersteuning. De LHBT-adviescommissie, en daarbinnen vooral het netwerk
Roze50+, steunde het idee om nader onderzoek te laten doen onder roze ouderen. Het
contact met de universiteit Leiden was snel gelegd en men toonde interesse in ons
vraagstuk.
Alissa van Eijk meldde zich om in het kader van haar masterstudie e.e.a. ter hand te nemen,
daarbij ondersteund door Martin Moerings (Ambassadeur Roze50+ en
voormalig hoogleraar penologie aan de Universiteit Leiden). De LHBT-adviescommissie en
COSBO stelden een werkgroep samen die het proces verder faciliteerde. Namens de
Universiteit Leiden trad dr. Florien Cramwinckel, universitair docent sociale &
organisatiepsychologie op als begeleider. Inmiddels is zij als universitair docent algemene
sociale wetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Wij kijken terug op een buitengewoon plezierige samenwerking met alle betrokkenen. We
zijn ook erg tevreden over het resultaat. Dit onderzoek biedt voldoende basis om gemeente
en zorgaanbieders bewuster te maken van deze groep ouderen en dat wat zij nodig hebben
bij het ouder worden, nu of later. Voor ons houdt het werk dus niet op: we beginnen pas.

Utrecht, 11 oktober 2017
Adrianne Dercksen, voorzitter LHBT-adviescommissie
Martina van den Dool, directeur COSBO Stad Utrecht
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1. Inleiding
In Utrecht wonen ongeveer 3100 roze ouderen boven de 60 jaar. Dat is gebaseerd op het
bekende gegeven dat ongeveer 6% van de volwassenen een homoseksuele, lesbische of
biseksuele (LHB-) oriëntatie heeft en 1 op de 250 mensen transgender (T) is (Felten & Boote,
2015). Wij kiezen voor het paraplubegrip roze ouderen of roze 60-plussers, omdat dit
makkelijker in de mond ligt dan het begrip LHBT-ouderen, zonder aan de diversiteit van
mensen die ertoe behoren te kort te doen.
3100 roze ouderen is een aantal waar men niet omheen lijkt te kunnen, zeker nu de
bevolking steeds ouder wordt en deze groep in omvang zal toenemen. Toch wordt ze nog
vaak over het hoofd gezien (Roseboom et al., 2013).
Met dit onderzoek willen we in kaart brengen wat de wensen van roze ouderen in Utrecht
zijn en wat daarvan al dan niet gerealiseerd wordt.
Vooruitlopend op de gedetailleerde beschrijving van de resultaten constateren we alvast
dat de roze ouderen die aan het onderzoek hebben meegewerkt in het algemeen tevreden
zijn over hun leefsituatie. Als ze vooruitkijken naar de tijd dat ze misschien zorg nodig
hebben, ontvangen ze die liever van professionele krachten dan van welwillende
mantelzorgers uit hun omgeving. Mochten ze aangewezen raken op een verblijf in een
zorginstelling dan hoeft dat niet een exclusief roze instelling te zijn, maar ze moeten wel het
gevoel hebben dat ze er als roze oudere welkom zijn en zichzelf kunnen zijn. Instellingen met
het certificaat ‘roze loper’, wat betekent dat hun zorgaanbod roze-vriendelijk is, verdienen
dan de voorkeur.
Voor we in de hierna komende hoofdstukken ingaan op de resultaten van dit onderzoek,
volgt er eerst een literatuuroverzicht van wat er al bekend is over roze ouderen. Deze
informatie heeft sturing gegeven aan het op te zetten onderzoek en doet tevens dienst als
achtergrond voor de bevindingen in dit onderzoek.
Wat betreft de emancipatie van roze ouderen is Nederland zeker niet het slechtste land om
in te wonen. Integendeel. Wettelijk gezien worden alle Nederlanders anno 2017 als gelijken
behandeld, ook als het om seksuele oriëntatie gaat (art. 1.1 lid 1 AWGB 1994) en in de
politiek wordt er veel aandacht besteed aan de homo-emancipatie (“Blijven werken aan
homo-emancipatie”, z.j.; “De positie van LHBTI’ers versterken”, z.j.). Maar, zoals Henk
Nijboer (2017) Tweede Kamerlid voor de PvdA, verwoordde: “Ja, we zijn heel tolerant en
daar ben ik trots op. Het eerste land ter wereld dat het huwelijk van mensen met hetzelfde
geslacht invoerde! Maar we moeten onze ogen openhouden voor de problemen die er nog
altijd zijn.”. Een gebrek aan acceptatie van deze doelgroep is een probleem dat diep in onze
samenleving zit. Dit kan niet binnen enkele jaren verholpen worden. Ondanks de grote
stappen die er al gezet zijn of misschien juist wel door de grote vooruitgang op dit gebied,
vergeten we soms dat er nog steeds veel mensen zijn die dagelijks te maken krijgen met
discriminatie. En zeker van de groep roze ouderen die voor de tweede wereldoorlog is
geboren, heeft een groot deel zijn of haar seksuele oriëntatie hun hele leven als een groot
geheim met zich mee moeten dragen (Lisdonk & Kuyper, 2015). Vaak wordt er gedacht dat
seksualiteit en een seksuele oriëntatie minder belangrijk wordt naarmate mensen ouder
6

worden, maar recent onderzoek toont aan dat dit niet het geval is (Elias & Ryan, 2011). Roze
ouderen blijken, ook op deze latere leeftijd, nog tegen veel problemen aan te lopen, waar
hun heteroseksuele leeftijdsgenoten geen last van hebben (Kuyper & Fokkema, 2010;
Lisdonk & Kuyper, 2015). Zo blijkt bijvoorbeeld dat een geïnternaliseerd stigma over hun
seksuele oriëntatie bij roze ouderen leidt tot grotere problemen met depressies en
eventuele handicaps (Frederiksen-Goldsen, 2012). Het is dan ook erg belangrijk dat deze
kwetsbare groep in de gaten wordt gehouden en dat er een duidelijk beeld komt van wat er
nog veranderd zou kunnen worden om hun, vaak toch al lastigere leven (Lisdonk & Kuyper,
2015), zo gemakkelijk mogelijk te maken. In dit onderzoek zouden wij dan ook graag de
nadruk willen leggen op wat er nog ontbreekt in de roze ouderenzorg en hoe de reguliere
ouderenzorg aangepast kan worden aan de specifieke behoeften van deze doelgroep. De
onderzoeksvraag die wij graag beantwoord willen hebben, luidt dan ook: Wat zijn de sociale,
zorg- en woonbehoeften van LHBT-ouderen en wat ontbreekt er nog in de zorg voor deze
specifieke doelgroep?
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2. Literatuuroverzicht
2.1. Huidige Zorg
Sinds begin 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een deel van de lange termijnzorg
van ouderen. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 kent een groot belang
toe aan mantelzorgers. In deze tijd verandert er dan ook veel in de zorg voor alle ouderen. Er
wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk thuis zullen blijven wonen en LHBT-ouderen zijn
hierbij een kwetsbare groep (Hermans & Schuyf, 2014). Roze ouderen zijn vaker
alleenstaand of wonen alleen en hebben vaker geen kinderen of geen contact meer met hun
kinderen (Addis, Davies, Greene, MacBride-Stewart & Shepherd, 2009; Fokkema & Kuyper,
2009). Ze hebben vaker moeilijkere relaties met familieleden, bijvoorbeeld door het houden
van geheimen en/of het uit de kast komen na een heteroseksueel huwelijk (Doornink, 2012;
Felten & Meijsen, 2015). Bovendien hebben zij, door de hogere kinderloosheidscijfers geen
kinderen of kleinkinderen die de mantelzorg op zich kunnen nemen en wonen hun vrienden
vaker verder weg (Schuyf, 2011). Dit laatste betekent ook dat, bij een toenemende
immobiliteit, deze ouderen hun sociale contacten moeilijker kunnen onderhouden en hun
sociale netwerk hierdoor krimpt (Schuyf, 2011). Uit een enquête die in Amsterdam is
afgenomen onder roze ouderen bleek dat ongeveer de helft van de respondenten vond dat
zij te weinig jonge mensen kenden en dat maar liefst 60% van de lesbische vrouwen en 65%
van de homoseksuele mannen het idee had geen goed (zorg)netwerk te hebben (Mokum
Roze, 2014). Het is dan ook niet verrassend dat 80% van deze mensen zich zorgen maakte
over afhankelijkheid en dat 78% aangaf er niet op te vertrouwen dat zij voldoende hulp
zouden krijgen als zij dit nodig hadden.
2.2. Eenzaamheid
Eenzaamheid is een ander bekend probleem bij roze ouderen. Waar ouderen in het
algemeen gemiddeld al eenzamer zijn dan de jongere generaties (van Beuningen & de Witt,
2016), komen er bij roze ouderen nog problemen bij. Kuyper en Fokkema (2010)
concluderen dat dit onder andere te maken heeft met de minderheidsstress waar zij mee te
maken hebben. Met minderheidsstress worden bepaalde stressvolle gebeurtenissen
bedoeld die mensen ervaren, omdat zij tot een minderheid behoren. Zo hebben roze
ouderen in het verleden vaak te maken gekregen met vooroordelen en hebben zij hierdoor
negatieve ervaringen opgedaan. De huidige generatie roze ouderen komt uit een tijd dat
homoseksualiteit nog als geestesziekte werd bestempeld en waarin zij nog gediscrimineerd
werden in wetten en de samenleving. Bovendien leidt ook de verwachting en angst voor
discriminatie tot meer eenzaamheid (Kuyper & Fokkema, 2010). Het is dan ook heel
belangrijk dat er rekening mee wordt gehouden dat roze ouderen, nog meer dan andere
ouderen, hulp nodig hebben bij het verkrijgen en behouden van een goed sociaal netwerk,
om zo eenzaamheid en de negatieve gevolgen hiervan tegen te gaan. Een goed sociaal
netwerk kan als buffer fungeren tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de
minderheidsstress die een lesbische-, homoseksuele- of biseksuele oriëntatie met zich
meebrengt, blijkt uit eerder onderzoek (Kuyper & Fokkema, 2010). Bovendien blijken
mensen meer steun te ontvangen en een beter sociaal netwerk te hebben wanneer zij
openlijk uitkomen voor hun seksuele oriëntatie, terwijl het geheimhouden hiervan juist leidt
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tot een slechtere mentale gezondheid (Meyer, 2003). Een goed sociaal netwerk is dan ook
erg belangrijk, niet alleen als buffer tegen eenzaamheid en minderheidsstress, maar ook
voor de algehele gezondheid (Frederiksen-Goldsen et al., 2012; Kuyper & Fokkema, 2010).
Felten en Meijsen (2015) vermelden in hun handreiking over eenzaamheid bij roze ouderen
verschillende werkzame elementen die kunnen helpen bij het tegengaan van eenzaamheid.
Zo hebben zij het over initiatieven die voor een beter sociaal netwerk zullen zorgen, zoals
een buddy-project en ontmoetingsplaatsen voor roze ouderen. Verder leggen ze uit dat de
aanpak van eenzaamheid in moet haken op de negatieve verwachtingen die deze ouderen
hebben van sociale situaties en dat het belangrijk is om maatschappelijke participatie te
stimuleren. Voldoende contact met andere roze ouderen kan erg belangrijk zijn. Uit eerder
onderzoek komt naar voren dat oudere homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen wel open
waren naar een groot deel van hun sociale netwerk over wie zij waren en wat hun seksuele
oriëntatie was, maar dat zij er desondanks niet voldoende over konden praten met deze
mensen (Kuyper & Fokkema, 2010).
2.3. Reguliere zorgverlening
Een recent onderzoek in Spanje laat zien dat de gemiddelde zorgverlener zeer accepterend is
en respect toont voor de roze doelgroep (Villar, Serret, Faba & Celdran, 2015). Aangezien dit
onderzoek niet in Nederland is gedaan, is het lastig om hier conclusies aan te verbinden. Uit
recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 92% van de Nederlandse
participanten aangeeft geen problemen te hebben met een persoon met een lesbische,
homoseksuele of biseksuele oriëntatie (Kuyper, 2015). Dit betekent natuurlijk nog niet dat zij
deze doelgroep ook actief zullen ondersteunen. Bovendien zal er onderzoek nodig zijn om te
bepalen of zorgverleners hier hetzelfde instaan als de gemiddelde Nederlander.Ook komt uit
onderzoek naar voren dat roze ouderen - vaker dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten angstig zijn om afhankelijk te worden van zorgverleners en zij proberen dit zo lang mogelijk
uit te stellen (Addis et al., 2009). Maar liefst 73% van de lesbische-, homoseksuele- en
biseksuele ouderen denkt dat er discriminatie bestaat in verzorgingstehuizen (Addis et al.,
2009). Het probleem is dusdanig dat ouderen zelfs aangeven bang te zijn om terug de kast in
te zullen moeten als zij een verzorgingstehuis ingaan (Addis et al., 2009; Felten & Meijsen,
2015). Roze ouderen lijken het ook moeilijker te vinden om mensen om hulp te vragen en
vinden het erg belangrijk de controle over hun leven te behouden (Hermans & Schuyf, 2014).
Bovendien blijkt uit onderzoek dat roze ouderen ook minder vaak open zijn naar
zorgverleners (Lisdonk & Kuyper, 2015).
Aanbieders van zorg lijken het ook lastig te vinden om adequate zorg te verlenen aan roze
ouderen: mensen in de omgeving van deze ouderen lijken het moeilijk te vinden hulp aan te
bieden, omdat ze bang zijn iets verkeerd te zeggen of omdat zij bepaalde ideeën hebben
over hoe roze ouderen leven (Hermans & Schuyf, 2014).
Ondanks deze moeilijkheden lijken roze ouderen geen behoefte te hebben aan ‘roze’
zorginstellingen, speciaal voor deze doelgroep (Schuyf, 2011). Ook hebben ze geen voorkeur
voor zorgverleners die zelf bij de ‘roze’ doelgroep horen (Hermans & Schuyf, 2014). Eerder
onderzoek laat dan ook zien dat deze doelgroep het liefst gewoon in een zorginstelling zou
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wonen met een mix van heteroseksuele- en LHBT-ouderen, waarbij iedereen elkaar
respecteert en accepteert (Hermans & Schuyf, 2014; Schuyf, 2011).
2.4. Roze ouderenzorg in Utrecht
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van eventuele
problemen waar roze ouderen tegenaan lopen en het op gang brengen van initiatieven die
deze problemen kunnen oplossen. Zo is er in 2008 begonnen met het “roze loper initiatief”
(Linschoten & Broers, 2014). Dit initiatief moest zorgen voor meer bekendheid en acceptatie
van roze ouderen in zorg en welzijn. Zorginstellingen konden een tolerantiescan doen en
moesten aan verschillende eisen voldoen om het roze loper keurmerk te ontvangen. Met
behulp van trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en een reizende fototentoonstelling werd
meer kennisgegeven aan de zorginstellingen. Uit onderzoek is de waarde van dit initiatief
gebleken (Kluit, 2012; Kluit, 2016). De zorginstellingen met dit keurmerk geven aan meer
roze bewoners en bezoekers binnen te krijgen en het trainen van het personeel heeft een
positieve invloed op de vriendelijk van het beleid ten opzichte van roze ouderen (Kluit,
2012). De roze ouderen in instellingen met het roze loper keurmerk geven aan zich
geaccepteerd, veilig en prettig te voelen binnen de instelling (Kluit, 2016) en hebben het
gevoel meer zichtbaar te zijn (Kluit, 2012). Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat
instellingen zonder roze loper keurmerk geen enkele roze bewoner kunnen noemen. Het feit
dat de instellingen mét dit keurmerk dat wel kunnen, laat zien dat de roze ouderen hier
meer zichtbaar zijn geworden (Kluit, 2012).
Initiatieven met betrekking tot roze ouderen lijken dus een positief effect te hebben. Zo is er
in Utrecht een tiental zorginstellingen met het roze loper keurmerk ([Roze Loper
Instellingen], z.j.). Bovendien is er inmiddels een flink aantal andere initiatieven genomen
om roze ouderen in deze stad te ondersteunen. Zo geeft de Stichting U Centraal ouderen
rechtstreeks de mogelijkheid in contact te komen met andere mensen, waarbij zij ook
bijzondere aandacht schenken aan roze ouderen (“rechtstreeks vriendschapsbemiddeling”,
z.j.). Daarnaast organiseert het COC maandelijks verschillende activiteiten voor roze
vijftigplussers, zoals een zondagmiddagcafé, wandelingen en maaltijden, om zo het
onderlinge contact te versterken (“50+ Midden-Nederland”, z.j.). Verder wordt er ook
aandacht besteed aan het bevorderen van de reguliere zorg aan roze ouderen, bijvoorbeeld
door middel van werkgroepen (“50+ Midden-Nederland”, z.j.; Roseboom et al., 2013) en het
opleiden van jongerenwerkers in het omgaan met roze ouderen (“De Utrechtse
Regenboogagenda”, z.j.).
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3. Het huidige onderzoek
In Utrecht bestaan uiteenlopende initiatieven om het leven en de zorg voor roze ouderen
beter te maken. Zo is, als het om de zorg gaat, het certificaat ‘de roze loper’ van positieve
betekenis voor roze ouderen, zo blijkt uit eerder onderzoek, maar op andere terreinen schiet
de zorg nog regelmatig tekort (Felten & Meijsen, 2015; Hermans & Schuyf, 2014; Kluit,
2012).
Het onderhavige onderzoek heeft roze ouderen in Utrecht dan ook de mogelijkheid willen
geven zich uit te spreken over wat er goed gaat en wat er beter kan. Er is hierbij vooral
gekeken naar het sociale netwerk, de omgang met andere roze ouderen, zorgervaringen
en/of verwachtingen daaromtrent, en woonwensen. Wij willen dan ook een antwoord geven
op de vraag:
Wat zijn de sociale, woon- en zorgbehoeften van roze ouderen in Utrecht en wat ontbreekt er
nog in de zorg voor deze specifieke doelgroep?
3.1. Onderzoeksmethode
Meetinstrumenten
Vragenlijst
Er is speciaal voor dit onderzoek een vragenlijst samengesteld die de zorgbehoeften van de
roze ouderen in kaart kan brengen en ons tevens een beeld kan geven van hoe het er
vooralsnog voor staat met de eventuele tekortkomingen in de zorg voor deze doelgroep (zie
bijlage 1). Voor deze vragenlijst werden onder andere items gebruikt uit eerdere
onderzoeken (Gulloy & Normann, 2010; Leyerzape, Visse, de Beer & Abma, 2013; Lisdonk &
Kuyper, 2015). Zo is er besloten om in de vraag over seksuele oriëntatie te spreken van
seksuele aantrekking in plaats van seksuele geaardheid, omdat uit eerder onderzoek naar
voren kwam dat het soms lastiger wordt gevonden om een bepaalde seksuele geaardheid
aan te geven en hier een label op te plakken (Gulloy & Normann, 2010). Daarnaast lijkt
seksuele aantrekking ook een stabieler begrip te zijn ten opzichte van bijvoorbeeld een label
als seksuele geaardheid, dat soms nog kan wisselen gedurende het leven (Gijs, Gianotten,
Vanwesenbeeck & Weijenborg, 2009; Lisdonk & Kuyper, 2015). Er is dan ook besloten de
formulering van Lisdonk en Kuyper over te nemen en de vraag als volgt te formuleren: “Tot
wie voelt u zich aangetrokken?”, met 7 verschillende antwoordmogelijkheden variërend van
alleen vrouwen tot alleen mannen, met diverse gradaties ertussenin (Lisdonk & Kuyper,
2015, pp. 9).
Verder is er naar verschillende (sociaal) demografische kenmerken gevraagd, zoals naar
geslacht en leeftijd, maar ook naar de huidige relatiestatus, het hebben van kinderen, het
opleidingsniveau en de levensbeschouwelijke achtergrond. Er is een onderscheid gemaakt
tussen mensen die in de stad Utrecht zelf wonen, in de regio direct rond de stad Utrecht en
die iets verder van Utrecht vandaan wonen, maar die wellicht Utrecht als hoofdplaats
hebben voor hun sociale- en zorgbehoeften. Hierna bestond de vragenlijst uit verschillende
onderdelen:
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 De huidige zorg en toekomstige zorgbehoefte. Deelnemers gaven in of ze in een
zorginstelling wonen (ja/nee), of ze zorg thuis ontvingen (nee, thuiszorg, mantelzorg,
zowel thuis- als mantelzorg), wat hun ideale woonsituatie zou zijn als ze
zorgbehoeven zouden raken (zelfstandig met mantelzorg, zelfstandig met thuiszorg,
in een woon-zorgcomplex). Ook gaven deelnemers hun eigen gezondheid aan, op een
5-punts Likertschaal lopend van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend). Daarnaast gaven ze
antwoord op verschillende stellingen die hun mening over zorgverlening en
zorgverleners betrof, zoals bijvoorbeeld ‘ik kan mezelf zijn bij mijn zorgverleners’.
 Gewenste maatregelen van zorginstellingen. Deelnemers gaven aan of ze diverse
‘roze’ maatregelen ‘belangrijk’, ‘onbelangrijk’, of ‘belangrijk noch onbelangrijk’
vonden, zoals het aanstellen van roze vertrouwenspersonen in verzorgings- en
verpleeghuizen en duidelijk maken dat roze bewoners welkom zijn. Ook gaven ze aan
in welke mate ze het belangrijk vonden dat er andere roze ouderen in hun
woonomgeving waren (6 antwoordmogelijkheden, variërend van ‘ja, heel erg
belangrijk’ tot ‘nee, ik woon liever zonder andere roze ouderen’).
 Bekendheid met roze zorg. Het al dan niet bekend zijn met roze zorg werd gevraagd
door onder andere de vraag of deelnemers wisten waar ze terecht konden voor roze
zorg (ja/nee).
 Aandacht voor roze ouderen vanuit de gemeente Utrecht. Deelnemers konden
aangeven door middel van een open vraag hoe ze dachten over de aandacht voor
roze ouderen vanuit de gemeente utrecht.
 Eenzaamheid en sociaal contact. De sociale situatie van deelnemers werd onderzocht
door te vragen of deelnemers voldoende contact hadden met hun kinderen, andere
familieleden, vrienden/vriendinnen, buren, en kennissen. Antwoordmogelijkheden
waren ‘ja’, ‘nee’, ‘dat wisselt’, en ‘die heb ik niet’. Deelnemers gaven ook aan in
welke mate kinderen, andere familieleden, vrienden/vriendinnen, buren,
zorgverleners en mantelzorgers op de hoogte waren dat de deelnemer een roze
oudere was. Antwoordmogelijkheden waren ‘(bijna) allemaal’, ‘de meesten’,
‘sommigen’, ‘eentje’, ‘geen een’, ‘weet ik niet’ en ‘heb ik niet (meer)’.
 Deelname aan roze activiteiten. Door middel van open vragen konden deelnemers
aangaven of ze deelnamen aan roze activiteiten, welke dat dan waren, en welke
activiteiten ze eventueel nog misten. Daarnaast gaven deelnemers ook aan of en hoe
vaak ze de afgelopen 12 maanden een roze tijdschrift hadden gelezen, een roze
website hadden bezocht, en aan een roze activiteit hadden deelgenomen.
 Acceptatie. Deelnemers gaven aan in welke mate ze het eens waren met de
stellingen ‘ik voel mij geaccepteerd door mijn heteroseksuele leeftijdgenoten’ en
‘roze ouderen worden steeds meer geaccepteerd in de maatschappij’. Antwoorden
werden gegeven op een 5-punt Likertschaal lopend van 1 (xxx) tot 5 (xxx).
 Negatieve ervaringen gerelateerd aan het zijn van een roze oudere. Deelnemers
konden aangeven of ze in de afgelopen 12 maanden verschillende vervelende
negatieve ervaringen hadden meegemaakt, zoals bijvoorbeeld buitengesloten
worden, uitgescholden worden, of bedreigd worden. Ook gaven ze aan of ze
vervelende ervaringen met hun zorgverleners hadden meegemaakt, en zo ja, wat
deze dan waren.
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Interviews
Aan het einde van de vragenlijst kregen de participanten de vraag of zij eventueel open
stonden voor een vervolgonderzoek over dit onderwerp. Zij konden, indien dit het geval was,
een e-mailadres en telefoonnummer achterlaten waarop zij te bereiken waren. Na de eerste
analyse van de resultaten is besloten een aantal interviews af te nemen bij mensen die
daarmee hadden ingestemd, om zo wat dieper in te kunnen gaan op de achterliggende
redenen van bepaalde antwoorden en ter illustratie van het verdere onderzoek. In totaal
hebben er 16 interviews plaatsgevonden van ongeveer 1 uur, met zowel mannen (n = 8) als
vrouwen (n = 8) en, conform de doelgroep, met personen boven de zestig jaar. De interviews
hebben zowel in een professionele setting (i.e. vergaderruimte kantoor Cosbo-Stad-Utrecht),
als bij mensen thuis plaatsgevonden en waren semigestructureerd.
3.2. Werving van respondenten
Een beperking van veel onderzoek is dat de steekproef voornamelijk bestaat uit deelnemers
die geworven zijn bij speciaal voor de doelgroep georganiseerde activiteiten of groepen
(Lisdonk & Kuyper, 2015). In dit onderzoek hebben we geprobeerd deze beperking zoveel
mogelijk te voorkomen door deelnemers op verschillende manieren en plekken te
benaderen: (1) Deelnemers aan de maandelijkse zondagmiddagbijeenkomsten voor roze
ouderen zijn door het COC schriftelijk benaderd en ook op een bijeenkomstzelf zelf is er nog
aandacht voor het onderzoek gevraagd. (2)Leden van 50plusminus, een groep voor LBTvrouwen, zijn benaderd (3) De onderzoekers en de leden van de adviescommissie hebben
hun eigen netwerk aangeboord met het verzoek tot medewerking (4) Om ook roze ouderen
woonachtig in instellingen te bereiken is de hulp ingeschakeld van het uitgebreide netwerk
van Cosbo-Stad-Utrecht, de opdrachtgever van het onderzoek, die aan zorginstellingen en
ouderenorganisaties in Utrecht verzocht heeft de vragenlijstonder de aandacht te brengen
bij hun eigen netwerk. (5) Er zijn posters opgehangen in plaatselijke supermarkten en er zijn
folders verspreid binnen verschillende verzorgingstehuizen en apotheken. Als laatste (6) zijn
door middel van de ‘sneeuwbalmethode’ alle deelnemers aan het einde van het onderzoek
gevraagd om de vragenlijst onder hun eigen netwerk te verspreiden.
Met behulp van deze sneeuwbalmethode hoopten we roze ouderen te bereiken die sociaal
minder actief zijn en mogelijk meer moeite hebben om met hun seksueel oriëntatie naar
buiten te treden.
Dit blijkt toch niet helemaal te zijn gelukt. Hoger opgeleiden zijn oververtegenwoordigd
binnen het onderzoek en het stevige sociale netwerk dat de meeste participanten
hebben,lijkt af te wijken van de gehele populatie van roze ouderen (zie het volgende
hoofdstuk met de onderzoeksresultaten voor meer informatie).
De resultaten, waaruit blijkt dat slechts een enkeling uit een zorginstelling heeft
meegewerkt, laten zien dat we ook in dit opzicht niet in het streven naar representativiteit
zijn geslaagd
Dat alles neemt niet weg dat we met dit onderzoek inzicht willen en kunnen geven in de
ervaringen en wensen van roze ouderen ten aanzien van hun sociale netwerk, wonen en
zorg, maar waarbij de beperkingen die aan het onderzoek kleven niet uit het oog mogen
worden verloren.
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4. Resultaten
4.1. Omschrijving steekproef
159 Mensen zijn begonnen met dit onderzoek. De data van 35 mensen zijn niet
meegenomen in de data-analyse en rapportage, omdat zij (a) geen toestemming gaven voor
het gebruik van hun data (6 mensen), (b) niet de gehele vragenlijst hadden afgemaakt (27
mensen), (b) of aangaven zich exclusief tot het tegenovergestelde geslacht aangetrokken te
voelen (2 mensen). De definitieve steekproef bestaat uit 124 mensen, van wie 73 zich
identificeren als man, 49 als vrouw en 1 als transgender en 1 als interseks. De leeftijd van de
deelnemers varieert tussen de 53 en 86, met een gemiddelde leeftijd van 67.50 jaar (SD =
6.71).
Onderwijsniveau
Het hoogst afgeronde onderwijs van de deelnemers varieert van lager onderwijs tot postuniversitair. De deelnemerszijn echter relatief hoog opgeleid; 78% van de deelnemers heeft
minimaal een HBO opleiding afgerond (zie ook Tabel 1).
Religiositeit
Ongeveer 40% van de deelnemers geeft aan niet religieus te zijn. Van diegenen die wel een
religieuze affiliatie hebben aangegeven, is het merendeel katholiek (24%) of protestants
(21%), zie ook Tabel 1.
Alhoewel roze ouderen minder vaker een religieuze overtuiging hebben dan heteroseksuele
leeftijdsgenoten (van de Meerendonk et al., 2003), lijkt de verdeling binnen de verschillende
geloofsovertuigingen van de participanten in het huidige onderzoek niet erg af te wijken van
de landelijke verdeling of van de verdeling van de volwassen inwoners van Utrecht
(Schmeets, 2016).
Woonplaats
De meerderheid van de deelnemers komt uit de stad Utrecht (61%) of regio Utrecht (27%).
Een klein deel van de deelnemers komt uit andere plaatsen in de omgeving van Utrecht
(13%). Op basis van hun antwoorden op de open vragen kan echter geconcludeerd worden
dat zij gebruikmaken van de voor deze doelgroep georganiseerde sociale activiteiten en
zorgregelingen in deze stad.
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Tabel 1. Demografische kenmerken in absolute aantallen en percentages

Geslacht
Man
Vrouw
Transgender
Intersekse
Opleidingsniveau
Basisonderwijs
middelbare school
LBO
MBO
HBO
WO
PhD
niet ingevuld
Levensbeschouwelijke achtergrond
Geen
Katholiek
Protestant
Joods
Islamitisch
Humanist
Atheïst
Anders
niet ingevuld
Woonplaats
Stad Utrecht
Regio Utrecht
Anders
Partner
Nee
ongehuwd, niet samenwonend
ongehuwd, samenwonend
gehuwd, samenwonend
gehuwd, niet samenwonend
Kinderen
Ja
Nee
niet ingevuld

N = 124

%

73
49
1
1

58.9
39.5
0.8
0.8

1
11
4
8
48
47
2
3

0.8
8.9
3.2
6.5
38.7
37.9
1.6
2.4

49
30
26
1
0
5
4
8
1

39.5
24.2
21
0.8
0
4
3.2
6.5
0.8

75
33
16

60.5
26.6
12.9

56
16
18
32
2

45.2
12.9
14.5
25.8
1.6

39
84
1

31.5
67.7
0.8
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Seksuele aantrekkingskracht, relationele status en kinderen
De meeste deelnemers voelen zich exclusief aangetrokken tot hetzelfde geslacht (69% van
de vrouwen en 84% van de mannen). 26 Deelnemers voelen zich in meerdere of mindere
mate tot zowel mannen als vrouwen aangetrokken, dit is relatief vaker het geval voor
vrouwen dan mannen (zie ook Figuur 1). Zoals te zien is in Figuur 1, voelen de twee
deelnemers die zich als ‘intersekse’ en ‘transgender’ identificeren zich exclusief
aangetrokken tot vrouwen; 1 vrouwelijke deelnemer voelt zich niet tot mannen en ook niet
tot vrouwen aangetrokken.

Figuur 1. Deelnemers geven aan tot welk(e) geslacht(en) zij zich aangetrokken voelen
Meer dan de helft van de deelnemers heeft een partner (55%), zie ook Tabel 1 en Figuur 2.
De relatieduur met de huidige partner varieert tussen de 1 en 50 jaar, met een gemiddelde
van 26 jaar (SD = 13.89).
Ongeveer een derde van de deelnemers heeft kinderen (39 deelnemers, gemiddeld aantal
kinderen 1.68, SD = 0.47). Relatief minder mannen (27.4%) dan vrouwen (36.7%) hebben
kinderen, zie ook Tabel 1.
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Alhoewel uit eerder onderzoek (Lisdonk & Kuyper, 2015) is gebleken dat vrouwen relatief
vaker een relatie hebben dan mannen, is dat in het huidige onderzoek niet het geval.
Vrouwen wonen echter wel vaker samen met hun partner dan mannen (47% van de
vrouwen vs. 36% van de mannen), zie ook Figuur 2. In de meeste gevallen hebben de
deelnemers een relatie met een partner van hetzelfde geslacht (87% van de mannen en 90%
van de vrouwen). Van de mannen met een relatie heeft slechts 4% een relatie met een
vrouw. Alhoewel 27 van de 30 vrouwen met een relatie een vrouwelijke partner hebben,
geven de overige 3 vrouwen aan dat de gender van hun partner ‘anders’ is. Zo geeft één van
de deelneemsters aan getrouwd te zijn met een man en tegelijkertijd een relatie te hebben
met een vrouw.

Figuur 2. Relatiestatus van deelnemers
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4.2.

Huidige zorg en toekomstige roze zorgbehoefte

Huidige situatie
Zoals te zien is in Tabel 2, is slechts een klein percentage van de participanten
zorgbehoevend. Circa 86% van de deelnemers leeft nog zelfstandig en maakt geen gebruik
van thuiszorg en/of mantelzorg. De vragen die betrekking hebben op de zorg- en
toekomstige woonbehoefte van roze ouderen zijn dan ook vrijwel altijd ingevuld op basis
van verwachtingen voor de toekomst. De meerderheid van de participanten geeftaan in
goede, zeer goede, of zelfs uitstekende gezondheid te verkeren (77%).
Tabel 2. Zorg en gezondheid in absolute aantallen en
percentages
N =124
n

%

Zorginstelling
Ja
Nee

1
123

0.8
99.2

Zorg Thuis
Geen
Thuiszorg
Mantelzorg

106
8
4

85.5
6.5
3.2

Zowel thuiszorg als mantelzorg

6

4.8

Gezondheid
Uitstekend
Zeer goed
Goed
Matig
Slecht

12
17
66
26
3

9.7
13.7
53.2
21
2.4

Ideale woonsituatie indien
zorgbehoevend
Zelfstandig met mantelzorg
Zelfstandig met thuiszorg
In woon-zorgcomplex

25
50
48

20.2
40.3
38.7

Niet ingevuld

1

0.8
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Voorkeur voor professionele zorg boven mantelzorg
Het merendeel van de deelnemers geeft aan zelfstandig te willen blijven wonen in het geval
ze zorgbehoevend zouden raken (61%). Daarnaast kiest de overgrote meerderheid voor
professionele zorg door middel van thuiszorg (40%) of wonen in een gespecialiseerd woonzorgcomplex (39%). Slechts een klein gedeelte ontvangt het liefst mantelzorg, d.w.z zorg van
partner, familielid, vrienden of buren, wanneer ze zorgbehoevend raken (zie ook Tabel 2).
Wellicht dat dit te verklaren is doordat het lastig zal zijn voor roze ouderen om goede
mantelzorgers te vinden. Het merendeel van de deelnemers (56%) denkt dat het voor hen
als roze oudere even gemakkelijk of moeilijk is om mantelzorg nodig te hebben in de
toekomst, 23% van de deelnemers denkt dat het voor hen moeilijker is dan voor andere
mensen, en 2% denkt dat het voor hen makkelijker zal zijn. De rest (20%) kan dit niet
inschatten.
In de interviews komt naar voren dat de eventuele moeilijkheid van het vinden van goede
mantelzorg ertoe bijdraagt dat deelnemers relatief vaak voor professionele zorgverlening
(thuiszorg of een woon-zorg complex of verpleeghuis) kiezen in de toekomst (zie ook Tabel
2). Zo geeft geïnterviewde D aan dat het niet echt een keuze is. Roze ouderen hebben vaker
geen kinderen en bij deze deelnemer is er verder ook weinig familie om op terug te vallen.
Mantelzorg wordt dan al snel lastig. Je kunt hulp zoeken bij kennissen en buurtgenoten,
maar “dat is wel een veel hogere drempel dan als je gewoon een beroep kunt doen op
familie” (Geïnterviewde D). Ook geïnterviewde F geeft aan bang te zijn voor de toekomst en
zich onzeker te voelen waar hij op terug kan vallen vanwege een gebrek aan kinderen.
Meneer geeft echter wel aan het idee te hebben dat goede zorg zeker te vinden is en dat er
goede dingen geregeld worden, zoals buurtzorg “je moet de wegen weten en dan kun je wel
de goede zorg krijgen”(Geïnterviewde F). Een andere deelnemer ontvangt op dit moment al
hulp en maakt hierbij gebruik van een combinatie van professionele- en mantelzorg
(Geïnterviewde P).
Toch blijken er in de interviews ook andere redenen te zijn om voor professionele
zorgverlening te kiezen. Zo wil men liever zorgverleners die er verstand van hebben.
Geïnterviewde M en haar partner geven bijvoorbeeld aan absoluut professionele zorg te
willen. Zij enken wel terecht te kunnen bij vriendinnen en buren als dit nodig is, maar vinden
dat verzorging een vak is dat niet aan mantelzorgers overgelaten kan worden
(Geïnterviewde M). Geïnterviewde J gelooft ook dat professionele zorg meer hulp kan
bieden en wat breder inzetbaar is. Zij is zelf mantelzorger voor haar buren, maar geeft ook
aan dat dit een grens heeft en zij wil zelf dan ook liever professionele zorg ontvangen,
“maar dat ligt er natuurlijk ook aan wat ik ga mankeren hè!” (Geïnterviewde J).
Anderen stellen voor professionele zorg te gaan, omdat ze mensen in hun omgeving niet
lastig willen vallen. Zo was een van de deelneemsters zelf werkzaam in de zorg en zij vindt
dat mantelzorg zwaar onderschat wordt. Bovendien vindt zij dat dit iets is wat je niet meer
van mensen kunt vragen in de huidige maatschappij, “hoeveel kinderen hebben geen vier
paar opa’s en oma’s? De alleenstaanden van echtscheidingen en de kinderen die daarbij
horen, die zitten helemaal niet te wachten op het verzorgen van mensen die wel een rol
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hebben gespeeld in hun leven, maar niet die rol.” Ze vindt het erg dat mantelzorg bieden als
vanzelfsprekend wordt gezien, omdat het zwaar werk is en mensen hun geliefden liever op
een gezellige manier bezoeken (Geïnterviewde C).
Geïnterviewde A vindt het ook een vervelend idee om andere mensen mee te slepen in haar
problemen. Zij geeft echter wel ook aan dat dit gevoel niet veel anders zou zijn bij
professionele zorg. Ook dan zou ze het moeilijk vinden om hulp te vragen en doet ze alles
liever zelf. Deze deelneemster denkt dat meer LHBT-ouderen dit gevoel wel zullen hebben.
Vooral de generatie boven haar zal het, geeft ze aan, lastig vinden om anderen om hulp te
vragen, “ze hebben gevochten om een baan te krijgen, normaal behandeld te worden, een
fijn leven te kunnen hebben. Dat heeft ze heel zelfstandig gemaakt. Het zal voor die groep
extra moeilijk zijn om die zelfstandigheid weer uit handen te moeten geven.” (Geïnterviewde
A). Deze angst om afhankelijk te worden, komt bij geïnterviewde H ook terug als reden om
voor professionele zorg te kiezen. Zij heeft het gevoel dat je bij professionele zorg minder
afhankelijk bent dan bij mantelzorg. Bij professionele zorg gaat het om een uitwisseling van
diensten., Zij verzorgen en jij betaalt, terwijl mantelzorg toch vaak een vorm van
liefdadigheid is (Geïnterviewde H). Mantelzorg kan je het gevoel geven dat je dankbaar moet
zijn (Geïnterviewde C).
Niet alle geïnterviewde deelnemers verkiezen overigens professionele zorg boven
mantelzorg. Sommigen geven aan toch echt liever hun vriendinnen of vrienden om zich heen
te hebben en buurtgenoten die ze kennen (geïnterviewde K). Geïnterviewde B geeft aan dat
het vooral gaat om een goede combinatie van beide. Hij vindt dat veel kleine zorgbehoeften
al voorkomen of opgelost kunnen worden, door allerlei dingen van tevoren te regelen (i.e.
geen drempels in huis, gelijkvloers wonen, een schoonmaakster inhuren). Wel laat ook hij
weten dat mantelzorg wellicht lastiger te regelen is voor roze ouderen, omdat “veel homo’s
en lesbiennes wel best wel een netwerk hebben, maar niet zo dicht in de buurt… Ja,
mantelzorg is wel leuk, maar als je dan 30 of 40 kilometer moet reizen, dan is het wel een
hele zware wissel die je op zulke mensen trekt.” (Geïnterviewde B). Geïnterviewde K geeft
verder aan dat de overheid groepswonen meer zou moeten stimuleren. Een woonsituatie
tussen zelfstandig en opname in, waarbij men makkelijker voor elkaar kan zorgen.
Groepswonen is volgens mevrouw de toekomst (Geïnterviewde K).
Alhoewel een meerderheid van de deelnemers voor professionele zorgverlening kiest op
het moment dat ze hulpbehoevend raken, is de mening over de inzet van de toekomstige
zorg(verleners)verdeeld. De meerderheid van de deelnemers denkt zichzelf te kunnen zijn
bij dagelijkse zorgverleners (62%) en vindt het prettig als zorgverleners ervan op de hoogte
zijn dat de zorgbehoevende persoon een roze oudere is (75%). Ondanks het feit dat veel
organisaties het belangrijk vinden dat ‘gelijk-zijn’ centraal staat (Leyerzape, Visse, De Beer &
Abma, 2013), verwacht slechts een kleine meerderheid hetzelfde behandeld te worden als
heteroseksuele leeftijdgenoten (55%). 17% Van de deelnemers denkt dat dat niet zo is.
Slechts een minderheid van de deelnemers verwacht dat de dagelijkse zorgverleners
begrijpen wat het inhoudt om een roze oudere te zijn (32%) of dat de zorgverleners
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voldoende aandacht besteden aan roze ouderen (31%). Het is dan ook niet verrassend dat
de deelnemers positief staan tegenover verschillende maatregelen om meer tegemoet te
komen aan de zorgbehoeften van roze ouderen.
In Tabel 3 (z.o.z.) is te zien dat het oordeel over zorgverleners voor deelnemers die op dit
moment nog geen of al wel zorgverlening hebben soms van elkaar verschilt. Deelnemers die
op dit moment zorgverleners hebben lijken iets positiever gestemd te zijn over de
zorgverlening dan diegenen die nog geen zorg ontvangen. Zo lijken ze het meer eens te zijn
met de stelling dat zorgverleners begrijpen wat het inhoudt om een roze oudere te zijn (45 %
is het hier enigszins of volledig mee eens, tegenover 30% van de deelnemers die geen
zorgverleners hebben). Ook zijn deelnemers die momenteel zorgverlening ontvangen
positiever over de mate waarin ze zichzelf kunnen zijn bij hun zorgverleners: 72% is het
gedeeltelijk of volledig eens met de stelling dat ze zichzelf kunnen zijn. Dit geldt voor slechts
60% van de deelnemers die op dit moment geen zorg ontvangen.
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Tabel 3. Onderscheid tussen oordelen over zorgverleners tussen deelnemers die geen/wel zorgverleners hebben op dit moment
Geen zorgverleners op dit moment
makkelijker moeilijker
hetzelfde dat weet ik niet
n
%
n
%
n %
n
%
zorg is makkelijker/moeilijker voor roze ouderen
2
1.9
23
21.7
60 56.6 21
19.8
mee oneens enigszins mee
neutraal enigszins mee
oneens
eens
n
%
n
%
n %
n
%
ik vind het prettig als zorgverleners op de hoogte zijn dat ik een roze
oudere ben
3
2.8
1
0.9
23 21.7 13
12.3
zorgverleners zullen mij hetzelfde behandelen als mijn hetero
leeftijdsgenoten
6
5.7
12
11.3
30 28.3 18
17
zorgverleners begrijpen wat het inhoudt om een roze oudere te zijn
13 12.3
22
20.8
39 36.8 19
17.9
zorgverleners besteden voldoende aandacht aan roze ouderen
9
8.5
14
13.2
49 46.2 18
17
ik kan mezelf zijn bij mijn zorgverleners
3
2.8
12
11.3
27 25.5 17
16

mee eens
n

%

66 62.3
40
13
16
47

37.7
12.3
15.1
44.3

wel zorgverleners op dit moment

zorg is makkelijker/moeilijker voor roze ouderen

ik vind het prettig als zorgverleners op de hoogte zijn dat ik een roze
oudere ben
zorgverleners zullen mij hetzelfde behandelen als mijn hetero
leeftijdsgenoten
zorgverleners begrijpen wat het inhoudt om een roze oudere te zijn
zorgverleners besteden voldoende aandacht aan roze ouderen
ik kan mezelf zijn bij mijn zorgverleners

makkelijker
n
%
0
0
mee oneens
n

%

moeilijker
n
%
5
27.8
enigszins
oneens
n
%

1

5.6

0

2
1
2
0

11.1
5.6
11.1
0

1
2
2
2

hetzelfde
n %
9 50
mee neutraal
n

%

dat weet ik niet
n
%
4
22.2
enigszins mee mee eens
eens
n
%
n %

0

3

16.7

4

22.2

10 55.6

5.6
11.1
11.1
11.1

5
7
9
3

27.8
38.9
50
16.7

4
5
3
6

22.2
27.8
16.7
33.3

6
3
2
7

33.3
16.7
11.1
38.9

22

Gewenste Maatregelen Zorginstellingen
Gezien de voorkeur van deelnemers voor professionele zorg, gecombineerd met het idee dat
zorgverleners niet goed weten wat het betekent om een roze oudere te zijn, is het niet
verrassend dat de deelnemers aan dit onderzoek zeer positief tegenover bepaalde
maatregelen staan. Maar liefst 79% van de deelnemers vindt het belangrijk om roze
vertrouwenspersonen aan te stellen binnen verzorgingstehuizen, Bijna iedereen (94%) vindt
het relevant dat uitgedragen wordt dat roze ouderen welkom zijn in zorginstellingen en dat
verzorgend en verplegend personeel meer informatie krijgen over roze ouderen (90%), zie
ook Tabel 4.
Tabel 4. Belang van verschillende roze maatregelen
Aanstellen van roze
vertrouwenspersonen in verzorgings- en
verpleeghuizen

Belangrijk
belanrijk noch onbelangrijk
Onbelangrijk

n
98
20
6

%
79
16.1
4.8

Duidelijk maken dat roze bewoners
welkom zijn

Belangrijk
belanrijk noch onbelangrijk
Onbelangrijk

116
5
3

93.5
4
2.4

Meer informatie over roze ouderen aan
personeel

Belangrijk
belanrijk noch onbelangrijk
Onbelangrijk

112
10
2

90.3
8.1
1.6

Zorg- en verpleeghuizen speciaal voor
roze ouderen

Belangrijk
belanrijk noch onbelangrijk
Onbelangrijk

47
57
20

37.9
46
16.1

Deze bevindingen worden geïllustreerd in de diepte interviews. Geïnterviewde G geeft
bijvoorbeeld aan het een fijn idee te vinden als mensen niet automatisch uit gaan van een
heteroseksuele situatie, maar naar een partner vragen in plaats van naar vrouw en kinderen.
Om deze reden kiest hij eerder voor een zorginstelling met een ‘roze loper keurmerk’. “Dus
ik denk ook dat als ik moet kiezen en ik sta voor de keuze…of ik een instelling met een loper
of zonder loper kan kiezen, dan zou ik ook zeker die met een loper kiezen, ja.” (Geïnterviewde
G).
Geïnterviewde E geeft zelfs aan dat deze uiting van acceptatie verder doorgevoerd moet
worden en ook op websites van organisaties of van sociale activiteiten moet komen te staan.
“Als je daar niet nadrukkelijk aangeeft dat roze ouderen ook mogen komen, hebben een
aantal mensen zeker ook het idee dat dat misschien niet goed gaat, of dat ze niet welkom
zijn.” (Geïnterviewde E).
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Geïnterviewde K stelt dat er voortdúrend aandacht voor roze ouderen moet zijn en dat
verplegend en verzorgend personeel hier actief mee bezig zijn. Volgens hem heeft het geen
zin mensen een cursus te geven of een informatiemiddag aan te bieden, maar er moet
continue aandacht voor zijn voor diversiteit en de attitudes van het personeel moeten
veranderen (Geïnterviewde K). Volgens geïnterviewde C moet er in het algemeen veel
veranderen in de ouderenzorg. Zorginstellingen moeten duidelijk maken aan het personeel
dat iedereen gelijk behandeld moet worden (Geïnterviewde C).
Vele geïnterviewden vinden het bestaan van de ‘roze loper’ erg belangrijk . Dit initiatief
wordt zeer gewaardeerd en de participanten geven aan graag gebruik te maken van deze
mogelijkheid. Zo laat geïnterviewde P weten dat hij niet in een gewone zorginstelling wil
wonen, “Je leven is dan zo beperkt en het gevaar voor isolement ligt op de loer.” Het is
belangrijk is dat een roze loper niet alleen wordt uitgereikt, maar ook wordt onderhouden.
Roze ouderen hebben een voorkeur voor een gemengde leefomgeving met LHBT- en
heteroseksuele ouderen, zo bleek al uit eerder onderzoek (Lisdonk & Kuyper, 2015).
Daarvoor wordt ook steun gevonden in dit onderzoek. Alhoewel meer dan één derde van
de deelnemers het belangrijk vindt dat er speciale zorg- en verpleeghuizen voor roze
ouderen zijn (38%), staat ongeveer de helft hier neutraal tegenover over (46%) en vindt een
minderheid dit onbelangrijk (16%), zie ook Tabel 3.
Een ruime meerderheid (73%) geeft wel aan het fijner of zelfs heel belangrijk te vinden dat
er andere roze ouderen in de buurt of in hetzelfde verzorgingstehuis wonen (zie Figuur 3).

Figuur 3. De mate waarin deelnemers het belangrijk vinden om andere roze ouderen in de
woonomgeving te hebben
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Ook in de interviews komt dit naar voren. Verschillende geïnterviewden geven aan graag in
een omgeving te wonen waar ook andere roze ouderen zijn, alhoewel dit niet een exclusief
roze gemeenschap hoeft te zijn. Geïnterviewde A wil graag andere lesbische vrouwen in haar
omgeving ontmoeten Zij wil graag mensen om zich heen bij wie ze terecht kan met haar roze
identiteit, maar leven met alleen roze ouderen om haar heen lijkt haar maar niets.
Meerdere geïnterviewden geven aan niet geïnteresseerd te zijn in een exclusief roze
woonomgeving: “Ik moet er niet aan denken om in een woongemeenschap te zitten met
alleen maar homo’s en lesbo’s, veel te eenzijdig!” (Geïnterviewde B). “Nou, 100% lijkt me niet
goed, hahaha. Maar 50/50 zou misschien wel ideaal zijn!” (Geïnterviewde D).
Het gaat eigenlijk vooral om erkenning, geeft geïnterviewde F aan. Daarom is het een fijn
gevoel als er andere homo- en lesbische stellen in de buurt wonen. Geïnterviewde M en haar
partner geven aan het vooral belangrijk te vinden dat het zorgverleners niet afschrikt als een
vrouw vertelt dat ze getrouwd is met een vrouw, “verhullen dat ik lesbisch ben, zal ik nooit!”.
Dit zouden ze echter het liefst ervaren in een woon- of zorgcentrum met verschillende
soorten mensen van uiteenlopende leeftijden. Een speciaal zorgcentrum voor roze ouderen
vinden zij dan ook niet nodig. Zij kunnen zich goed voorstellen dat sommige roze ouderen
dit wel prettig vinden.
Ook enkele andere geïnterviewden hebben het idee dat er wel vraag is naar deze specifieke
vorm van wonen (Geïnterviewden A, B en N).
Geïnterviewde L geeft wel geïnteresseerd te zijn in een exclusief roze woonomgeving,
aangezien roze ouderen van haar leeftijd meestal geen kinderen en kleinkinderen hebben.
Dat voorkomt dat ze continu verhalen van getrouwde vrouwen over hun kinderen aan moet
horen. Ook heeft ze vervelende verhalen gehoord over treiterijen en is ze bang om
buitengesloten te worden als lesbische vrouw (Geïnterviewde L).
Geïnterviewde O laat weten dat een roze zorgcentrum niet zijn ideale woonsituatie is, maar
dat hij er misschien wel gebruik van zou maken als de mogelijkheid er was, “dat maakt het
leven wel makkelijker, denk ik.”
Ook geïnterviewde P laat weten dat hij wel met andere roze ouderen zou willen wonen,
maar een woonvorm met zowel homoseksuelen als lesbiennes brengt volgens hem
misschien ook problemen mee, zoals roddelen en elkaar in de gaten houden.
Bekendheid met Roze Zorg
Er zijn in Utrecht inmiddels een flink aantal zorginstellingen met een roze loper keurmerk,
waarmee zij aangeven een LHBT-vriendelijk beleid te voeren en hun medewerkers ook op
die manier op te leiden (“Roze Loper”, z.j.). Verder zijn er verschillende websites
beschikbaar, waarop LHBT-ouderen zorgverleners en zorginstellingen kunnen vinden die
affiniteit met de doelgroep hebben (http://www.rozezorg.nl /; http://www.rozehulpverlening.nl// ).
Toch geven meerdere participanten in het huidige onderzoek aan behoefte te hebben aan
roze zorgverleners of een goede roze zorgkaart, als hen werd gevraagd naar eventuele
tekortkomingen in de roze zorg. Dit kan te maken hebben met een gebrek aan bekendheid
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over het bestaan van roze zorg. De meerderheid van de deelnemers (67%) geeft aan niet te
weten waar zij terecht kunnen voor roze zorg en hulp.
Meerdere geïnterviewden vertellen het lastig te vinden een adequaat beeld te krijgen van
wat er beschikbaar is op het gebied van roze zorg en waar zij dit kunnen vinden.
Geïnterviewde D geeft aan dat zijn enige bron de mailtjes van het COC zijn, waar weleens
verwijzingen in staan. Hij vindt dat zulke informatie wel duidelijker beschikbaar zou moeten
zijn. Geïnterviewde F is wel op de hoogte van het bestaan van roze zorgverlening en
alhoewel hij absoluut voor een zorginstelling met een roze loper zou kiezen is roze
zorgverlening voor hem onnodig. Hij heeft heel positieve ervaringen met zijn huidige
zorgverleners en hij vindt dat goed zo. Geïnterviewde E geeft aan dat hij het lastig vindt om
te bepalen of specifiek roze zorgverlening nodig is. Het zou niet nodig zou moeten zijn, maar
het is toch prettig dat het beschikbaar is.
4.3. Aandacht voor roze ouderen vanuit gemeente Utrecht
De meningen zijn erg verdeeld wat betreft de hoeveelheid aandacht die aan roze ouderen
wordt besteed door de gemeente Utrecht (zie Tabel 5). Eén vijfde (19%) van de deelnemers
vindt dat er onvoldoende aandacht is voor deze doelgroep, een vergelijkbaar deel (21%)
vindt dat er wel voldoende aandacht wordt besteed aan roze ouderen. Het overgrote deel
(57%) heeft echter te weinig zicht op, of informatie over, de aandacht die de gemeente voor
roze ouderen heeft. Dit wordt bijvoorbeeld verwoord door uitspraken zoals “Ik weet niet
echt welke aandacht er vanuit de stad is voor de doelgroep” (deelnemer #52), “Heb daar
weinig van gemerkt” (deelnemer #16), en “Geen ervaring met bemoeienis overheid. COC
heeft een roze ouderenclubje dat haar best doet.” (deelnemer #44).
Tabel 5. Mening over aandacht die wordt besteed aan roze ouderen in Utrecht, in absolute
aantallen (n) en percentages
Wat is uw mening over de
aandacht die wordt besteed
aan roze ouderen* in
Utrecht?
n
%
Te weinig
Neutraal
Voldoende
Te weinig informatie om
mening te kunnen
vormen

23
4
26
71

18.5
3.2
21.0
57.3

Deze verdeelde meningen over de aandacht vanuit de gemeente Utrecht komt ook terug in
de interviews. Geïnterviewde A is bijvoorbeeld positief over de aandacht vanuit de
gemeente. Zij komt zelf uit een dorp naast Utrecht, maar valt terug op Utrecht voor haar
sociale activiteiten. Zij vindt dat er voldoende georganiseerd wordt en dat dit ook voor
mensen zoals zij erg belangrijk is. Ook geïnterviewde K is erg positief over de stad Utrecht en
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het gemeentelijk LHBT-beleid, waaronder de regenboogagenda. Wel vindt deze
deelneemster dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de wijken buiten de binnenstad.
Geïnterviewde D heeft echter een heel ander beeld van de georganiseerde activiteiten in
Utrecht. Hij geeft juist aan dat hij vindt dat er te weinig georganiseerd wordt om
eenzaamheid te voorkomen, “net als bijvoorbeeld een Pride, of iets dergelijks. Het is allemaal
wel lollig, maar je legt er geen contacten natuurlijk hè.” Vroeger was het COC veel actiever
vertelt hij, dat maakte het makkelijker voor mensen met een LHBT-oriëntatie om contacten
te leggen.
4.4. Sociale situatie, eenzaamheid en contact
Eenzaamheid en Sociaal Contact
Eenzaamheid is een risico voor LHBT-ouderen (Kuyper & Fokkema, 2010), maar de huidige
participanten lijken over het algemeen tevreden te zijn met de hoeveelheid contact die zij
met hun sociale netwerk hebben. Een minderheid van de deelnemers (12%) voelt zich
eenzaam, en 23% heeft het gevoel eenzamer te zijn dan heteroseksuele leeftijdgenoten.
Zoals te zien is in Tabel 6, geeft het merendeel van de deelnemers aan voldoende contact te
hebben met kinderen (73%, voor zover van toepassing), andere familieleden (68%, voor
zover van toepassing), vrienden en vriendinnen (72%), buren (54%) en kennissen (59%, voor
zover van toepassing).
Tabel 6. Mate waarin deelnemers vinden dat ze voldoende contact hebben met verschillende
groepen in hun sociale netwerk, in absolute aantallen (n) en relatieve percentages
Vindt u dat u
voldoende contact
heeft met…
kinderen
andere familieleden
vrienden/vriendinnen
Buren, buurtbewoners,
medebewoners
kennissen

ja

dat wisselt

nee

nvt

n
29
80
89

relatief %
72.5
68.38
71.77

n
6
27
26

relatief %
15
23.08
20.97

n
5
10
9

relatief %
12.5
8.55
7.26

n
84
7
0

67

54

41

33.1

16

12.9

0

73

59.35

44

35.77

6

4.88

1

Geïnterviewde B heeft het idee dat het voor roze ouderen misschien lastiger is om goed
contact te hebben met buurtgenoten. Hij geeft als voorbeeld dat heteroseksuele mensen
vaker kinderen hebben en daardoor al makkelijker in contact komen met buurtgenoten die
ook kinderen hebben. Als de kinderen vervolgens opgroeien, maar je blijft bij elkaar in de
buurt wonen, heb je al een heel ander contact met de buren.
Zoals te zien is in Tabel 7 (z.o.z.), zijn de meeste mensen in de omgeving van de deelnemers
op de hoogte van het feit dat de deelnemer LHBT-er is. Bij 80% van de deelnemers met
kinderen zijn alle kinderen hiervan op de hoogte. Bij 86% van de deelnemers zijn alle overige
familieleden (voor zover aanwezig) hiervan op de hoogte. Dit geldt ook voor 83% van de
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vrienden/vriendinnen, 59% van de buren, 70% van de zorgverleners en 58% van de
mantelzorgers. Opvallend hierbij is wel dat er een discrepantie lijkt te zijn tussen de mate
waarin naasten (vrienden, familie) op de hoogte zijn van het feit dat de deelnemer roze
oudere is, en de mate waarin verzorgers (zorgverleners en mantelzorgers) hiervan op de
hoogte zijn.
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Tabel 7. Mate waarin de omgeving van de deelnemers op de hoogte is van het feit dat de deelnemer roze oudere is, in absolute aantallen (n) en
relatieve percentages
(bijna) allemaal

hoeveel van de volgende
mensen weten dat u een
roze oudere bent?

n

de meesten

relatief
%

n

sommigen

relatief
%

n

eentje

relatief
%

n

relatief
%

geen een

n

relatief
%

weet ik niet

n

heb ik
niet
(meer)

relatief
%

n

kinderen

36

80.00%

4

8.89%

1

2.22%

0

0.00%

2 4.44%

2

4.44%

79

andere familieleden

106

86.18%

11

8.94%

3

2.44%

3

2.44%

0 0.00%

0

0.00%

1

vrienden/vriendinnen

99

82.50%

13

10.83%

6

5.00%

0

0.00%

1 0.83%

1

0.83%

4

buren, buurtbewoners of
medebewoners

73

59.35%

24

19.51%

16

13.01%

1

0.81%

3 2.44%

6

4.88%

1

zorgverleners (thuiszorg,
huisarts, of andere
verzorgenden)

77

70.00%

14

12.73%

6

5.45%

0

0.00%

2 1.82%

11

10.00%

14

mantelzorgers

23

57.50%

3

7.50%

2

5.00%

3

7.50%

0 0.00%

9

22.50%

84
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Deelname LHBT-gerelateerde activiteiten
De roze ouderen in Utrecht lijken het fijn te vinden om andere mensen uit deze doelgroep in
de nabije leefomgeving te hebben. Een ruime meerderheid geeft aan veel contact te hebben
met andere roze ouderen (59%). De deelnemers nemen dan ook deel aan één of meerdere
activiteiten met andere roze ouderen, zoals bijvoorbeeld de 50+ groep van het COC, een
roze wandel-, bridge-, borrel-, eet- of fietsclub. Sommige van deze activiteiten worden
speciaal voor roze ouderen georganiseerd (zoals bijvoorbeeld de 50+ groep van het COC),
maar daarnaast hebben de deelnemers ook op eigen initiatief groepjes en activiteiten
opgezet om contact met andere roze ouderen te stimuleren en te onderhouden. 73% van de
deelnemers heeft het afgelopen jaar minimaal éénmaal een roze bijeenkomst bijgewoond.
37% Deed dit zelfs regelmatig of vaak.
Volgens de geïnterviewde deelnemers wordt er voldoende georganiseerd om eenzaamheid
onder roze ouderen tegen te gaan: “Als je het aanbod van de gemeente ziet, dan denk ik,
jawel, je kan alle kanten uit.” (geïnterviewde G). Geïnterviewde O neemt ook deel aan
meerdere activiteiten voor roze ouderen. Hij laat weten dat het ouder worden er bij hem
voor heeft gezorgd dat hij meer terugvalt op zijn homoseksualiteit.
Tijdschriften bedoeld voor LHBT-ers worden relatief veel gelezen door de deelnemers. 75%
geeft aan het afgelopen jaar minstens éénmaal een LHBT tijdschrift te hebben gelezen, 31%
deed dit zelfs regelmatig of vaak. Hetzelfde geldt voor het bezoeken van websites bedoeld
voor LHBT-ers. 73% heeft het afgelopen jaar minstens eenmaal een LHBT-website bezorgt,
39% deed dit zelfs regelmatig tot vaak.
Naast de activiteiten die er al zijn en/of waar deelnemers al gebruik van maken is er ook
behoefte aan extra activiteiten, zoals culturele uitstapjes (bijv. bezoek van museum, theater,
bioscoop), sportieve activiteiten (bijv. fitness, dansen, fietsen), reizen speciaal voor roze
ouderen, en activiteiten met een gemengd publiek (bijv. hetero/homo, culturele diversiteit,
man/vrouw). Ook geven sommige deelnemers hier expliciet aan behoefte te hebben aan
woonomgevingen speciaal voor roze ouderen.
Acceptatie
Uit eerder onderzoek blijkt dat homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele
mensen en transgenders gemiddeld genomen goed liggen in de Nederlandse maatschappij
Maar liefst 90% van de Nederlandse bevolking vindt dat homoseksuelen en lesbiennes hun
leven moeten kunnen leiden hoe ze willen en recente statistieken laten zien dat de houding
ten opzichte van deze doelgroep beter is geworden in de afgelopen tien jaar (Kuyper, 2015).
De roze ouderen in Utrecht lijken dit ook als zodanig te ervaren. Een ruime meerderheid van
de participanten geeft aan geaccepteerd te worden door hun heteroseksuele
leeftijdsgenoten (84%). Ongeveer de helft van de participanten (47%) heeft het idee dat
roze ouderen steeds meer geaccepteerd worden in onze maatschappij.
De meningen over de mate van acceptatie blijken in de interviews erg te verschillen.
Geïnterviewde A geeft aan zich zeker geaccepteerd te voelen, maar zij heeft wel het idee dat
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hebben dat het juist weer slechter gaat de laatste jaren. Geïnterviewde B vindt dat de
acceptatie nu niet meer te vergelijken is met vroeger. Volgens hem is vooral de
zichtbaarheid vooruit gegaan. Mensen doen er nu minder moeilijk over en er zijn meer
rolmodellen. Hij vertelt dat hij naar een programma op de televisie keek kort geleden “En
daar stonden Freek Bartels, homo, en Yes R, samen een nummertje te doen. En na afloop
waren ze zo ontroerd dat ze elkaar knuffelden. Nou dat was twintig jaar geleden ondenkbaar
geweest.”
Negatieve Ervaringen gerelateerd aan het zijn van roze oudere
Een gebrek aan kennis over afwijkende seksuele oriëntaties en de vooroordelen over wat dit
inhoudt, kunnen leiden tot een negatieve houding tegenover deze doelgroep (Hermans &
Schuyf, 2014). Zoals geïnterviewde C zegt: “De maatschappij is natuurlijk zo hetero ingesteld.
Het is nog niet makkelijk in deze maatschappij.”
Zoals te zien is in Tabel 8, hebben de deelnemers aangegeven of zij in de afgelopen 12
maanden bepaalde negatieve ervaringen hebben gehad, die veroorzaakt werden het roze
oudere zijn. Uit de resultaten komt naar voren dat ongeveer de helft (47%) het afgelopen
jaar minimaal één negatieve ervaring heeft meegemaakt (zie Tabel 7). Om welke negatieve
ervaringen het gaat is ook te zien in Tabel 7.
Helaas blijkt ongeveer een kwart van de deelnemers in de afgelopen 12 maanden slachtoffer
te zijn geweest van vervelende of nieuwsgierige vragen of belachelijk te zijn gemaakt. Tussen
de 10 en 15 procent van de deelnemers is het afgelopen jaar uitgescholden of
buitengesloten, en een klein gedeelte (2-4%) is slachtoffers geweest van bedreigingen en/of
vechtpartijen.
Als gekeken wordt naar eventuele negatieve reacties van zorgverleners, komt dit minder
vaak voor. Van de 61 deelnemers die zorgverleners heeft, hebben slechts 4 deelnemers een
negatieve ervaring meegemaakt. Deze negatieve reacties van zorgverleners waren het
weigeren zorg te leveren van een thuishulp, een onprofessionele houding van een huisarts
en een stroeve relatie met een zorgverlener vanwege een geloofsovertuiging. Één
deelnemer gaf aan niet eerlijk te zijn over zijn/haar seksuele oriëntatie, uit angst anders
behandeld te worden door de zorgverlener.
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Tabel 8. Mate waarin deelnemers het afgelopen jaar negatieve ervaringen hebben meegemaakt
Heeft u in de afgelopen 12
een
maanden de volgende
heel
nooit
enkele regelmatig vaak
ervaringen meegemaakt,
vaak
keer
omdat u een roze oudere
bent?
n
% n %
n
% n % n %
n %
vervelende of nieuwsgierige
88 71 31 25
3
2.4 2 1.6 0 0
vragen
belachelijk gemaakt, flauwe
90 72.6 33 26.6 1
0.8 0 0 0 0
grappen over mij gemaakt
Uitgescholden
109 87.9 13 10.5 2
1.6 0 0 0 0
Buitengesloten
104 83.9 15 12.1 3
2.4 1 0.8 1 0.8
Bedreigd
119 96 4 3.2
1
0.8 0 0 0 0
Gevochten
122 98.4 2 1.6
0
0 0 0 0 0
Minimaal 1 negatieve ervaring meegemaakt

58 46.8

4.5. Veranderende maatschappij
Opvallend onder de geïnterviewden is een zorg voor veranderingen in de huidige
maatschappij. Zonder er expliciet naar gevraagd te hebben, spreken vrijwel alle
participanten hun zorgen uit over de toekomst: blijft de acceptatie van homoseksualiteit
wel zoals die nu is. Daarachter schuilt de vrees dat, naarmate er meer mensen met een
geloofsovertuiging die homoseksualiteit afwijst, in de zorg gaan werken, de tolerantie zal
afnemen.
“We gaan weer meer terug naar de grote verschillen. Je ziet dat vooral met andere culturen”,
geeft geïnterviewde A aan. Zo heeft zij recentelijk meegemaakt dat iemand, aan wie zij zelf
hulp bood, vanwege een geloofsovertuiging deze hulp niet meer wilde ontvangen toen
bekend werd dat mevrouw lesbisch was. Ze laat dan ook weten dat ze hier erg van is
geschrokken en dit heeft er wel voor gezorgd dat ze terughoudender is geworden bij mensen
met een dergelijke godsdienstige achtergrond, “ik weet ook niet of ik dat zou vertellen als zij
mij moesten verzorgen hoor”.
Ook geïnterviewde J laat weten zich wat terughoudender op te stellen op straat in verband
met de diverse culturen in haar wijk. Ze heeft nog nooit problemen gehad, maar hoort af en
toe enge dingen en zal daarom oppassen om bijvoorbeeld hand in hand te lopen met haar
vriendin, “gewoon voor de zekerheid, we gaan niet provoceren.” Mevrouw geeft echter wel
aan niet het idee te hebben dat er in Utrecht zelf niet echt vervelende dingen gebeuren.
Geïnterviewde M merkt ook dat de acceptatie twee kanten op gaat. Enerzijds is er meer
tolerantie en zijn het land en deze stad ook zeker gunstiger geworden voor LHBT’ers,
anderzijds baart het ook haar wel zorgen dat sommige culturen en geloofsovertuigingen
toch minder tolerant zijn: “het is wel aan het verengen in de maatschappij.”

Geïnterviewde L geeft dit dan ook als reden om later liever niet in een regulier verpleeghuis
te wonen. Ze heeft veel vervelende verhalen gehoord en is bang niet door iedereen
geaccepteerd te worden.
Ook geïnterviewde G laat weten een achteruitgang te zien in acceptatie: “Ik voel een soort
teruggang in vrijheid. Insprong van andere culturen heeft gemaakt dat wij in algemene
ruimten weer ietsje terughoudender zijn.” Hij geeft echter wel ook aan dat deze angst
misschien vooral wordt getriggerd door het verkeerde beeld dat de media schetsen, “je ziet
dus meestal de onveiligheid beschreven en nooit de veiligheid.”
De positieve ontwikkelingen worden niet vermeld, maar als er twee homo’s in elkaar worden
geslagen wordt dit breed uitgemeten in de pers. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit soort
dingen gebeurt, maar meneer denkt dat de nadruk die op de negatieve gebeurtenissen
wordt gelegd een overdreven en onterechte angst creëert voor bepaalde doelgroepen.
Bovendien moet niet vergeten worden wat een grote omschakeling het is voor bijvoorbeeld
vluchtelingen om plotseling in een land te wonen waar de acceptatie van homoseksualiteit
veel groter is.
Geïnterviewde B werkt zelf met vluchtelingen en geeft aan die gewoon nog moeten leren
hoe de Nederlandse maatschappij werkt en dat dit niet betekent dat zij afwijzend staan
tegenover homoseksualiteit. Ze moeten gewoon nog wennen en leren dat homoseksualiteit
hier geaccepteerd wordt. Hij laat weten dat geloofsovertuigingen dit soms lastig maken,
maar dat de meerderheid hier echt wel voor open staat, “zolang wij er zelf ook maar moeite
in steken om het uit te leggen. Het is goed om het gesprek aan te gaan, ik heb liever dat
mensen er moeite voor doen en er dan langzaam maar zeker achter komen dat het niet eng
of besmettelijk is. Want dat zijn gewoon dingen die aan ze verteld werden hè!”

5. Conclusies
In dit onderzoek is getracht een antwoord te vinden op de vraag:
Wat zijn de sociale, woon- en zorgbehoeften van roze -ouderen in Utrecht en wat ontbreekt
er nog in de zorg voor deze specifieke doelgroep?
124 ‘roze ouderen’ (dat wil zeggen, 60+ers die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of
transgender zijn) hebben een vragenlijst ingevuld en met een 16-tal van hen heeft een
aanvullend interview plaatsgevonden. Ondanks verschillende pogingen om roze ouderen
met een minder actief sociaal netwerk en/of wonende in zorginstellingen te bereiken, is dat
niet volledig gelukt. Hoger opgeleiden met een relatief sterk sociaal netwerk zijn
oververtegenwoordigd in onze steekproef.
Dat neemt niet weg dat we met dit onderzoek inzicht willen en kunnen bieden in de
ervaringen en wensen van roze ouderen ten aanzien van hun sociale netwerk, wonen en
zorg, maar daarbij mogen de beperkingen die aan het onderzoek kleven niet uit het oog
worden verloren.
De resultaten geven aan dat roze ouderen in Utrecht over het algemeen tevreden zijn. Ze
hebben bevredigende sociale contacten en treden de toekomst redelijk positief tegemoet.
Bovendien hebben zij over het algemeen het gevoel dat Utrecht een goede stad is om in te
wonen en dat deze gemeente veel doet om hen te ondersteunen.
5.1. Sociale contacten
Het gaat goed met de homo-emancipatie in Nederland en ook in Utrecht is dit duidelijk terug
te zien. Waar eerder onderzoek al liet zien dat Nederland een steeds positievere houding
aanneemt ten opzichte van roze ouderen (Kuyper, 2015), geeft ook de overgrote
meerderheid van hen in Utrecht aan het gevoel te hebben dat zij geaccepteerd worden door
hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Roze ouderen vormen niettemin, zoals blijkt uit ander
onderzoek een relatief kwetsbare groep, omdat zij vaak een ander sociaal netwerk hebben
dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ze hebben vaker geen kinderen, zijn vaker
alleenstaand en hun vrienden en kennissen wonen vaker verder weg (Addis, Davies, Greene,
MacBride-Stewart & Shepherd, 2009; Fokkema & Kuyper, 2009; Schuyf, 2011). Het is dan
ook belangrijk om een goed beeld te hebben van hun sociale situatie zodat zij tijdig
ondersteund worden, mocht dit nodig zijn.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de roze ouderen gemiddeld genomen
tevreden zijn met de kwantiteit en kwaliteit van de contacten binnen hun verschillende
sociale netwerken (familie, vrienden, buren). Ze voelen zich over het algemeen niet
eenzaam, hebben niet het idee eenzamer te zijn dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten en
ze vinden dat de acceptatie van roze ouderen steeds beter wordt in de huidige
maatschappij. Wel heeft bijna de helft van de roze ouderen in het afgelopen jaar nog een
enkele keer te maken gehad met een negatieve reactie over hun seksuele oriëntatie in de
vorm van ongepaste grappen of vervelende opmerkingen. De veranderende samenleving

baart sommige roze ouderen ook wel zorgen: komt de verworven acceptatie en vrijheid op
den duur niet in het gedrang?
De onderzochte roze ouderen hebben in het algemeen veel contact met andere roze
ouderen. Ze nemen deel aan diverse roze activiteiten en ze hebben verschillende groepjes
roze -ouderen om zich heen verzameld om interessante en leuke activiteiten dingen mee te
ondernemen. Vergeleken met resultaten uit eerder onderzoek naar roze ouderen in heel
Nederland, lijken de roze ouderen in Utrecht vaker LHBT-gerelateerde tijdschriften te lezen,
websites te bezoeken en activiteiten bij te wonen (Lisdonk & Kuyper, 2015). Toch vindt
slechts één vijfde van hen dat Utrecht voldoende aandacht besteed aan roze ouderen, de
meerderheid heeft te weinig zicht op wat er precies georganiseerd wordt en/of beschikbaar
is voor roze ouderen in Utrecht.
5.2. Woonsituatie
Een ruime meerderheid van de roze ouderen geeft aan liever professionele zorg dan
mantelzorg te ontvangen wanneer ze hulpbehoevend zijn Als ideale woonsituatie voor de
toekomst komen dan ook vooral een woon-zorgcomplex en een zelfstandige woning met
ondersteuning van thuiszorg naar voren. Hier lijken verschillende redenen voor te zijn. Zo
blijkt uit de interviews dat roze ouderen professionele hulp prefereren, omdat zij hun naaste
familieleden en vrienden niet tot last willen zijn. Een andere reden is dat zij het idee hebben
beter geholpen te kunnen worden door professionals. Ook lijkt het erop dat sommige
participanten het gevoel hebben hun afhankelijkheid meer kwijt te raken door gebruik te
maken van mantelzorg. Anderen geven aan mantelzorg niet als optie te zien, omdat zij geen
familie (kinderen/kleinkinderen) en/of vrienden hebben, die in staat zouden zijn om te
helpen.
Verder laten roze ouderen in de interviews weten het belangrijk te vinden om te kunnen
kiezen voor een zorginstelling die duidelijk maakt open te staan voor roze -ouderen. Dat
blijkt ook uit specifieke roze vriendelijke wensen voor zorginstellingen. Zo wordt het
belangrijk gevonden dat er een vertrouwenspersoon voor roze ouderen wordt aangesteld
binnen een zorginstelling en dat de zorgverleners meer informatie krijgen over roze
ouderen. Roze ouderen vinden het belangrijk dat duidelijk kenbaar wordt dat zij welkom zijn
in de zorginstelling. Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen een zogenaamd Roze Loper beleid
voeren. Er zijn in Utrecht verschillende instellingen die met dit keurmerk. Roze ouderen
prefereren deze instellingen boven andere instellingen, ook al is de meerderheid in het
algemeen geen voorstander van instellingen die louter en alleen voor roze ouderen zijn
bestemd.
Een ander belangrijk punt voor een ideale woonsituatie is de nabijheid van andere roze ouderen, wanneer men zelfstandig blijft wonen, buiten een instelling De meerderheid van
de participanten laat weten de aanwezigheid van andere LHBT-ouderen in de buurt fijn of
zelfs erg belangrijk te vinden.

5.3. Zorgsituatie
Over het algemeen wordt de zorgverlening aan roze ouderen positief ingeschat. Roze
ouderen vinden het prettig als zorgverleners van hun seksuele voorkeur op de hoogte zijn.
Zij willen het idee hebben zichzelf te kunnen zijn bij de zorgverleners die zij dagelijks
tegenkomen. Overigens heeft de meerderheid niet het idee anders behandeld te worden
door zorgverleners dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Er zijn echter een stuk minder
respondenten die het gevoel hebben dat zorgverleners begrijpen wat het inhoudt om een
LHBT-oudere te zijn en daar voldoende open voor te staan. Alhoewel er verschillende
manieren zijn om roze zorgverlening te vinden geeft een groot aantal roze ouderen aan niet
te weten waar zij terecht kunnen voor deze roze zorg- en hulpverlening. Een duidelijk en
toegankelijk overzicht daarvan ontbreekt.
Een vijfde van de roze ouderen denkt dat mantelzorg voor hen lastiger te regelen is dan voor
heteroseksuele ouderen. Ook in de interviews kwam meerdere keren naar voren dat de
optie van mantelzorg er niet is, simpelweg omdat ze geen kinderen hebben en vanwege
kennissen en vrienden die verder weg wonen. Alhoewel de meerderheid denkt zichzelf te
kunnen zijn bij dagelijks zorgverleners, denkt slechts een minderheid dat zorgverleners
voldoende begrip en aandacht hebben voor roze ouderen.
Roze ouderen in dit onderzoek stellen specifieke maatregelen voor roze ouderen erg op
prijs. Het aanstellen van een roze vertrouwenspersoon in zorginstellingen, expliciet duidelijk
maken dat roze bewoners welkom zijn, en meer informatie over roze ouderen aan het
verzorgend personeel worden door vrijwel alle deelnemers als belangrijk ervaren. Specifieke
woon- en zorginstellingen exclusief voor roze ouderen is lang niet voor iedereen belangrijk
of wenselijk, alhoewel een klein aantal deelnemers hier wel prijs op zou stellen.
Tezamen geven deze bevindingen aan dat, hoewel de tevredenheid over de woon- en
zorgsituatie onder roze ouderen relatief hoog is, er nog steeds winst valt te behalen. Dit gaat
zowel om het zichtbaarder en toegankelijker maken van de beschikbare initiatieven en
maatregelen, als het onderhouden en uitbreiden de ‘roze vriendelijkheid’ van zorg- en
wooninstellingen (bv door middel van het roze loper keurmerk).

6. Samenvatting
Dit onderzoek geeft een beeld van de sociale, woon- en zorgbehoeften van roze-ouderen in
Utrecht. 124 roze ouderen hebben een vragenlijst ingevuld en met een 16-tal van hen heeft
een aanvullend interview plaatsgevonden. In het onderzoek zijn hoger opgeleiden met een
actief sociaal bestaan vrij sterk vertegenwoordigd. Zij hebben aan kunnen geven wat er goed
gaat en wat er beter kan met betrekking tot de zorg voor roze ouderen in deze stad. Hun
algemene beeld erover is redelijk positief. De deelnemers geven aan voldoende sociale
contacten te hebben en regelmatig gebruik te maken van verschillende activiteiten die voor
hen worden georganiseerd.
Eén van de meest opvallende resultaten is de voorkeur voor professionele zorg boven
mantelzorg, door familie, vrienden of buren Als het erop aankomt ontvangen de
onderzochte roze ouderen liever zorg van thuiszorgmedewerkers en wonen ze liever een
zorgcomplex dan terug te moeten vallen op mantelzorger. De redenen hiervoor zijn divers.
Zo willen zij bijvoorbeeld hun naasten niet tot last zijn, hebben ze het gevoel dat mantelzorg
moeilijker bereikbaar is omdat kinderen en partners vaak ontbreken, of denken ze dat
professionele zorgverleners beter in staat zullen zijn adequate zorg te verlenen.
Roze ouderen stellen roze-vriendelijke (zorg) maatregelen bijzonder op prijs. Zo kunnen
zorg- en welzijnsinstellingen een actief Roze Loper beleid voeren. Er zijn in Utrecht
verschillende instellingen die met dit keurmerk voor roze-vriendelijk beleid werken en roze
ouderen prefereren die boven andere instellingen. Op een klein aantal deelnemers na, is er
geen behoefte aan een zorg- en wooninstelling exclusief voor roze ouderen. Roze ouderen
zijn lang niet altijd goed op de hoogte van de verdere mogelijkheden op het gebied van roze
zorg. Een duidelijk en toegankelijk overzicht daarvan ontbreekt.
Ook al ervaren de roze ouderen in het algemeen dat ze geaccepteerd worden, toch heeft
bijna de helft van de roze ouderen in het afgelopen jaar wel eens te maken gehad met een
negatieve reactie over hun seksuele oriëntatie in de vorm van ongepaste grappen of
vervelende opmerkingen. De veranderende samenleving baart sommige roze ouderen ook
wel zorgen: komt de verworven acceptatie en vrijheid op den duur niet in het gedrang?
Al met al lijken de onderzochte roze ouderen in Utrecht tevreden te zijn met hun huidige
maatschappelijke situatie en zich niet echt zorgen te maken over een nabije toekomst
waarin ze mogelijk een beroep op, liefst roze- vriendelijke, zorg moeten gaan doen. Zij weten
in het algemeen redelijk de weg te vinden, al kan de bewegwijzering daarbij nog wel beter.
En er blijft een belangrijke groep roze ouderen die nog maar mondjesmaat met dit
onderzoek is bereikt.
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Bijlagen
Bijlage 1: Vragenlijst

Geachte deelnemer,
Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek!
In samenwerking met Cosbo (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBTbeleid 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.

Demografische Kennis
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)

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

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

Sociaal Netwerk
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 zijn
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

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)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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

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: ……………………………………………………………………

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

Zorgverlening
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
Aanstellen van roze vertrouwenspersonen in
verzorgings- en verpleeghuizen
Duidelijk maken dat roze bewoners*
welkom zijn

niet belangrijk,
niet onbelangrijk

onbelangrijk

Meer informatie geven over roze ouderen*
aan verzorgend en verplegend personeel
Zorg- en verpleeghuizen speciaal voor roze
ouderen*

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
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?

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

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

Einde
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.

Bijlage 2: Instellingen met roze loper keurmerk in de stad Utrecht

 ’t Huis aan de Vecht - Costa Ricadreef 9, 3563TA, Utrecht.
 Albert van Koningsbruggen – Beneluxlaan 924, 3526KJ, Utrecht.
 Tolsteeg – Beneluxlaan 922, 3526KJ, Utrecht.
 De Bijnkershoek – Grebbeberglaan 60, 3527XL, Utrecht.
 De Componist – Georg Jarnostraat 14-20, 3543BX, Utrecht.
 De Drie Ringen – Kandinksystraat 40, 3544NW, Utrecht.
 De Ingelanden – Louis Armstronglaan 800, 3543EB, Utrecht.
 De Warande – Werradreef 55, 3562CW, Utrecht.
 De Wartburg – Kennedylaan 16, 3533KJ, Utrecht.
 Stichting Bartholomeus Gasthuis – Lange Smeestraat 40, 3511PZ, Utrecht.
 Voorhoeve – van Heuven Goedhartlaan 3, 3527CE, Utrecht.

