Langer thuis wat haal je in huis
Acceptatie van technologie door ouderen

Casus
Naam: Corrie
Leeftijd: 69 jaar

Corrie is een vrouw van 69 jaar en is sinds 15 jaar weduwe. Corrie
heeft de MULO (voormalige mavo/vmbo) gedaan en is daarna aan
de slag gegaan als directiesecretaresse. Corrie heeft twee kinderen,
een dochter en een zoon. Sinds het overlijden van haar man heeft ze
geen contact meer met haar zoon. Haar dochter ziet ze regelmatig
en is haar steun en toeverlaat. Corrie heeft twee kleinkinderen van
haar dochter. Ze zijn 11 jaar en 14 jaar Corrie ziet ze regelmatig.
Sinds kort is Corrie ook oppas-oma, beide kleinkinderen komen een
aantal dagen per week eten na schooltijd. Dit contact met haar
familie is voor Corrie heel belangrijk. Verder heeft ze niet veel
andere contacten met bijvoorbeeld buurt- of leeftijdsgenoten.
Corrie is een vrouw die er altijd netjes en verzorgd uitziet, ook als
ze de deur niet uit hoeft. Ze draagt graag make-up en zorgt altijd
dat haar kleding van de laatste mode is. Ze wil graag met haar tijd
mee en heeft veel plezier in winkelen, alleen of met haar dochter.
Corrie heeft altijd met veel plezier gewerkt en is heel haar leven
zogezegd een ‘ondernemend type’. Haar motto is dan ook “use it or
lose it”. Ze is er op gebrand om niet bij de pakken neer te gaan
zitten als er iets gebeurt in haar leven. Zo heeft mevrouw vier
maanden geleden een hartinfarct gehad waarvoor ze is gedotterd.
Ze praat er niet graag over en leeft liever in het moment. “Wat
geweest is, is geweest.”

Dat Corrie een ondernemende vrouw is blijkt ook uit haar actieve
levensstijl. Ze gaat heel graag op pad en geniet er dan van om door
de stad te wandelen of fietsen. De auto is aan haar niet besteed, de
stad is dichtbij en daar kan ze alles vinden wat ze nodig heeft. Ze ziet
zelf geen noodzaak voor het hebben van een eigen auto. Mocht Corrie
bijvoorbeeld nieuwe meubels willen, dan zorgt ze er zelf voor dat haar
dochter en schoonzoon komen helpen. Bovendien heeft de dokter ook
aangegeven dat haar actieve levenswijze ook nog goed is voor haar
gezondheid. Nóg een reden om te blijven fietsen en wandelen.
Sinds haar man is overleden woont Corrie in een appartement op
de vierde etage net buiten het centrum. Het appartement ziet er
altijd netjes en opgeruimd uit en heeft duidelijke ‘vrouwelijke touch’.
Ze besteedt veel aandacht aan haar interieur. Corrie houdt er van om
een aantal keer per jaar haar inrichting aan te passen door bijvoor
beeld nieuwe meubels aan te schaffen of te verplaatsen. Gelukkig
laten haar financiën het toe dat ze soms een ‘impuls aankoop’ kan
doen.
Corrie is geïnteresseerd in technologie maar gebruikt het vooral voor
haar plezier. Zo vindt ze het heerlijk om “lekker even achter de laptop
te kruipen” om een spelletje te spelen of een weekendje weg te
boeken. Ze zou het niet willen of kunnen missen. Corrie is niet bang
om technologie te gebruiken, maar ze loopt soms wel vast in het
gebruik ervan. Gelukkig kunnen haar kleinkinderen haar hier altijd
wel mee helpen als ze op bezoek zijn. Verder denkt Corrie nog niet
na over zorgtechnologie, daar vindt ze zichzelf nog veel te fit voor!

Mogelijk vragen bij deze casus:
• Wat is het netwerk rondom Corrie, en wat is de relatie?

• Schets de gezondheid van Corrie en haar perceptie hierop.
Welke risico’s zie je?

• Waar zou Corrie een eventuele hulpvraag (in de breedste zin
van het woord) neer (kunnen) leggen? Aan welke hulpvragen
denk je dan?

• Wie heeft er zicht op de behoeften van Corrie?

• Wie kan de vertaalslag maken van behoefte naar
(technologische) oplossing?

• Welke kennis en vaardigheden heb je als professional nodig
om de behoeften van Corrie in kaart te brengen en deze te
vertalen naar (technologische) oplossingen?


• Welke technologische mogelijkheden t.a.v. gezondheid,
welzijn, wonen, mobiliteit en veiligheid zie jij? Denk na over
de economische, sociale, ethische en praktische consequenties.

• Welke weerstanden kun je verwachten ten aanzien van
technologie acceptatie?

• Denk na over de aspecten welke Corrie zouden kunnen
motiveren om meer technologie te gebruiken wanneer
intrinsieke motivatie ontbreekt.


