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VOORWOORD 

Voor u ligt de scriptie Ongekend Intelligent wat het resultaat is van een onderzoek naar de sociale en 
emotionele behoeften van hoogbegaafde senioren, in opdracht van het Instituut Hoogbegaafdheid 
Volwassenen (IHBV). De scriptie is geschreven in het kader van ons afstuderen aan de opleiding 
Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen.  

In de titel Ongekend Intelligent wordt verwezen naar de bijzonder hoge intelligentie van 
hoogbegaafde senioren. Daarbij verwijst het ook naar de onbekendheid van hoogbegaafde senioren 
binnen de maatschappij. Er is steeds meer literatuur over hoogbegaafde kinderen en, in mindere 
mate, over hoogbegaafde volwassenen beschikbaar. Echter, over hoogbegaafde senioren is vrijwel 
niets bekend. Dit vonden wij opvallend omdat hoogbegaafden wel gedurende hun hele leven 
hoogbegaafd blijven. Daarnaast constateert het IHBV dat er hoogbegaafde senioren zijn die niet tot 
hun recht komen in de maatschappij. Dit wekte onze interesse om onderzoek te doen naar deze 
doelgroep.  

Deze scriptie is in eerste instantie gericht aan het IHBV, die tot doel heeft de resultaten te gebruiken 
om meer bekendheid te genereren over hoogbegaafde senioren. Wij hopen dat kennis over deze 
doelgroep terecht komt bij de mensen die met hen te maken hebben, zodat het gebruikt kan worden 
om hoogbegaafde senioren beter tot hun recht te laten komen. Zij beschikken namelijk over 
kwaliteiten die van absolute waarde kunnen zijn voor de maatschappij.  

Allereerst willen we onze opdrachtgever vanuit het IHBV, Noks Nauta, van harte bedanken. Jouw 
enthousiasme was aanstekelijk en motiverend, je was altijd bereikbaar voor advies en het geven van 
informatie en daarom zeer waardevol voor dit onderzoek. We hebben de samenwerking als heel 
prettig ervaren. Dit geldt ook voor onze afstudeerbegeleider Jorien van der Velde. Bedankt voor jouw 
kritische maar opbouwende feedback waarmee je ons onderzoek naar een hoger niveau tilde. Tot 
slot willen we alle deelnemers die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hartelijk bedanken, zonder 
jullie bijdrage en openheid was dit onderzoek niet mogelijk geweest.  

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Marlies Bouwman en Mieke Geertsma 

Groningen, juni 2015 
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SAMENVATTING 

 
In opdracht van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV)  is een beschrijvend onderzoek 
gedaan naar de sociale en emotionele behoeften van hoogbegaafde senioren in Nederland. Het IHBV 
heeft namelijk geconstateerd dat er nauwelijks literatuur is over deze doelgroep en dat er 
hoogbegaafde senioren zijn die niet tot hun recht komen in de maatschappij. Het doel van dit 
onderzoek was om adviezen te geven aan de opdrachtgever over hoe in te spelen op de behoeften 
van hoogbegaafde senioren in Nederland, om hen zo beter tot hun recht te laten komen in de 
maatschappij. Om deze behoeften in kaart te brengen is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, 
semigestructureerde interviews en een digitale enquête. De steekproef is gedaan onder 
zestigplusleden van de Vereniging Mensa, een internationale organisatie van en voor zeer 
intelligente mensen. De deelnemers zijn indirect benaderd middels berichten in de LinkedIn groep en 
de maandelijkse groepsmail van de Verenging Mensa.  

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat maatschappelijke participatie, zelfontplooiing en sociale 
steun belangrijke sociale en emotionele factoren zijn voor hoogbegaafde senioren. Deze 
onderwerpen zijn daarom verwerkt in de enquête. Voordat deze enquête is afgenomen, is deze 
getoetst doormiddel van vijf open interviews onder vijf hoogbegaafde senioren. Uit de interviews is 
gebleken dat hoogbegaafde senioren grote interesse hebben in het opdoen van kennis, dat zij niet 
altijd aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en dat zij soms tegen onbegrip vanuit de maatschappij 
aanlopen. Deze bevindingen zijn daarom toegevoegd aan de enquête zodat deze beter aansloot bij 
de doelgroep.   
      Middels het verspreiden en analyseren van de landelijke enquête, is beoogd de sociale- en 
emotionele behoeften van hoogbegaafde senioren in Nederland in kaart te brengen. In totaal 
hebben 100 respondenten de enquête ingevuld. De meerderheid gaf aan tevreden te zijn met de 
eigen vrijwillige bijdrage aan de maatschappij. Daarnaast heeft een meerderheid het gevoel dat zij 
meer voor de maatschappij zouden kunnen betekenen. Opvallend was ook dat 86% van de 
hoogbegaafde senioren zich verder wil ontplooien op diverse gebieden en dat een grote 
meerderheid behoefte heeft aan het opdoen van meer kennis. Gemiddeld lijken hoogbegaafde 
senioren een matige eenzaamheid te ervaren. Bij de bevindingen zijn geen verschillen gevonden 
tussen mannen en vrouwen.  

Hoogbegaafde senioren hebben dus de behoefte om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ze 
zijn tevreden over hun vrijwillige bijdrage maar hebben wel het gevoel dat ze meer kunnen 
betekenen voor de maatschappij. Zelfontplooiing is een grote behoefte onder hoogbegaafde 
senioren, deze behoefte kan op uiteenlopende gebieden liggen. Tot slot kan aan de hand van de 
resultaten geconcludeerd worden dat hoogbegaafde senioren mogelijk een discrepantie ervaren 
tussen wat men wil op het gebied van interpersoonlijke relaties en wat men heeft op dit gebied. 
     Het is aan te bevelen om informatie over hoogbegaafde senioren te verspreiden zodat er zowel 
meer bekendheid als begrip voor deze doelgroep komt in de maatschappij. Zelfontplooiing binnen 
verzorgingstehuizen zou gestimuleerd moeten worden. Daarnaast dienen er meer passende 
mogelijkheden te komen voor hoogbegaafde senioren op studiegebied door het aanbieden van 
cursussen die aansluiten bij hun intellectuele niveau. Tot slot zouden er meer praktisch 
mogelijkheden moeten komen om de kwaliteiten en kennis van hoogbegaafde senioren meer in te 
zetten. Bij de verdere uitwerking van deze aanbevelingen kan mogelijk een beroep worden gedaan 
op hoogbegaafde senioren zelf en/of Toegepaste Psychologie studenten.  
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ABSTRACT 

 

Commissioned by the Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) a descriptive study was done 
on the social- and emotional needs of gifted elderly in the Netherlands. The IHBV has found that 
there is hardly any literature on this group to be found and that there are gifted elderly who do not 
live up to their full potential in society. Therefore, the purpose of this study was to provide advice to 
the IHBV on how to respond to the needs of gifted elderly in the Netherlands so they can flourish in 
society. To map out these needs, use was made of available literature, interviews and a digital 
questionnaire. The sample consisted of members of Vereniging Mensa, an international organization 
for highly intelligent people, with an age of sixty and over. The participants were indirectly contacted 
through messages in the LinkedIn group and via a monthly group mail from Verenging Mensa. 

The literature showed that participation in society, self- development and social network are 
important social- and emotional factors for gifted elderly. These issues are therefore included in the 
survey. Before conducting this survey, it was verified by doing interviews with five gifted elderly. 
These interviews showed that gifted elderly have a strong need for acquiring knowledge. In addition 
they do not always connect with peers and sometimes run into incomprehension from society. These 
findings are therefore included in the survey to make it more suitable to the target audience. 
     In order to map the social- and emotional needs of gifted elderly in the Netherlands, a national 
survey was spreaded and analyzed. A total of 100 respondents completed the survey. The majority 
indicated that they are satisfied with their own voluntary contributions to society. In addition, a 
majority also feels that they could do more for society. It is also notable that 86% of the gifted senior 
wants to develop themselves in various areas and that a large majority has a need for acquiring more 
knowledge. The majority of the gifted elderly seem to experience a moderate loneliness. These 
findings showed no differences between men and women. 
 
To conclude, it seems that gifted elderly have a desire be of more use for society. They are satisfied 
with their own voluntary contributions to society but feel that they could contribute more. In 
addition it has been shown that gifted elderly have a great need for self-development. This need for 
self-development is reflected in a wide range of areas. Finally, it can be concluded that gifted elderly 
experience a discrepancy between what they want from interpersonal relationships and what they 
experience in this area. 
     It is recommended to spread information about gifted elderly so awareness and understanding of 
the target audience in society will expand. Self-development within nursing homes should be 
encouraged. There should also be more study opportunities for gifted elderly, like offering courses 
that are appropriate to their intellectual level. Finally, there should be more opportunities to make 
use of the skills and knowledge of the gifted elderly could. In further elaboration of these 
recommendations an appeal could possibly be made on gifted elderly and/or Applied Psychology 
students. 
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1. INLEIDING 

Hoogbegaafdheid bij kinderen, en in mindere mate bij volwassenen, komt steeds meer onder de 
aandacht. Over senioren met hoogbegaafdheid is daarentegen vrijwel niks bekend. Opmerkelijk als je 
je bedenkt dat men gedurende het hele leven hoogbegaafd blijft. Het Instituut Hoogbegaafdheid 
Volwassenen (IHBV) constateert dat er senioren zijn die niet voldoende tot hun recht komen in de 
maatschappij omdat zij te weinig aansluiting vinden. Onderzoek naar deze doelgroep is daarom 
relevant omdat er met die gegevens meer op hun behoeften kan worden ingespeeld waardoor zij 
beter tot hun recht komen. Daarom is de volgende vraag door de opdrachtgever (het IHBV) 
geformuleerd: ‘welke sociale en emotionele behoeften hebben hoogbegaafde senioren of senioren 
met kenmerken van hoogbegaafdheid?’. In dit onderzoek wordt getracht een antwoord te geven op 
deze vraag.  
     Dit inleidende hoofdstuk begint met een beschrijving van het IHBV in de eerste paragraaf. 
Paragraaf 1.2 bevat een theoretisch kader waarin relevante literatuur over de doelgroep wordt 
beschreven. Vervolgens wordt er in paragraaf 1.3 een conclusie gegeven met betrekking tot de 
literatuur, hieruit volgen de onderzoeksvraag en de doelstelling voor dit beschrijvende onderzoek. Na 
de conclusie wordt het hoofdstuk afgesloten met een leeswijzer voor de rest van het 
onderzoeksrapport in paragraaf 1.4. 

1.1 HET IHBV 
Het IHBV is een kennis-, netwerk- en projectorganisatie (IHBV, 2014). De organisatie heeft tot doel 
het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren, zodat hun sterke punten optimaal tot 
ontwikkeling komen. Hierbij wordt uitgegaan van de vragen en behoeften van de hoogbegaafde 
volwassenen zelf. De primaire doelgroep is hoogbegaafden: mensen die zich herkennen in de 
beschrijvingen van hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn ook partners, collega’s, buren, vrienden, ouders 
en (volwassen) kinderen welkom.  
     De organisatie wordt gedragen door een groot aantal mensen die, in samenwerking met elkaar en 
externen, helpen de missie van het IHBV te realiseren. Binnen de stichting wordt multidisciplinair 
samengewerkt. In het Comité van Aanbeveling bevinden zich onder andere een loopbaancoach, 
gezinssocioloog en bedrijfsarts. Alle activiteiten die door vrijwilligers uitgevoerd worden, staan onder 
supervisie van minimaal één van de vijf bestuursleden. De stichting financiert haar activiteiten met 
behulp van inkomsten, onder andere verkregen uit entreegelden voor activiteiten, giften en legaten, 
subsidies en sponsoring (IHBV, 2014).  

1.2 THEORETISCH KADER 

Deze paragraaf begint met een toelichting op hoogbegaafdheid. Vervolgens worden de 
veelvoorkomende capaciteiten en valkuilen van hoogbegaafde mensen beschreven. Tot slot komen 
de specifieke sociale en emotionele behoeften van senioren aan bod. 

1.2.1 Hoog intelligent 
Om te begrijpen wat het betekent om hoogbegaafd te zijn, is het allereerst belangrijk om te weten 
wat intelligentie is. Een eenduidige definitie van intelligentie is er, ondanks vele studies, echter nog 
niet (Neisser, Boodoo, Bouchard, Boykin, Brody, Ceci & Urbina, 1996). Een algemene definitie waar de 
meeste psychologen zich in kunnen vinden is: de vaardigheden om kennis te verwerven, te redeneren 
en problemen op te lossen. De meningen over welke vaardigheden dat precies zijn lopen uiteen 
(Johnson, McCann & Birnie, 2009). In 1904 introduceerde William Stern het Intelligentie Quotiënt, 
ook wel IQ genoemd (Terman, 1937). Het IQ is de som van de score op de IQ-test gedeeld door de 
kalenderleeftijd keer honderd. Dit betekent dat iemand een gemiddelde intelligentie heeft bij een IQ 
van honderd. Het IQ is dus een operationalisatie van intelligentie.  
     Tegenwoordig zijn er verschillende testen om het IQ te meten. De testen worden individueel 
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afgenomen en de scores worden berekend op basis van verschillende leeftijdsgroepen (Evers, Zaal & 
Evers, 2002). Ruim twee procent van de mensen behaald een dermate hoge score (130 of hoger) op 
de IQ-test dat zij hoogbegaafd worden genoemd (Robinson, Zigler & Gallagher, 2000). Tegenwoordig 
zijn echter veel wetenschappers het erover eens dat hoogbegaafdheid meer bevat dan alleen een 
hoge intelligentie (Kooijman - van Thiel, 2008). 
 
1.2.2 Het Delphi-model Hoogebegaafdheid 
In de literatuur worden verschillende definities gebruikt voor hoogbegaafdheid, wat de communicatie 
en onderzoek naar het onderwerp benadeeld. Daarom is door een panel van twintig Nederlandse 
deskundigen het Delphi-model Hoogbegaafdheid opgesteld (Kooijman - van Thiel, 2008). De 
beschrijving in dit model wordt ook gehanteerd door het IHBV. Het is een beschrijvend model dat 
weergeeft hoe hoogbegaafden zichzelf en elkaar zien (zie figuur 1.2: Delphi-model Hoogbegaafdheid).  
 

 
Figuur 1.2: Delphi-model Hoogbegaafdheid (Kooijman - van Thiel, 2008) 
 
Het model beschrijft hoogbegaafden als snelle en slimme denkers die complexe zaken aankunnen, 
autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard zijn, sensitief en emotioneel. Zij leven intens en 
scheppen plezier in creëren (Kooijman - van Thiel, 2008). Het model laat dus zien dat hoogbegaafden 
niet alleen hoog intelligent zijn maar ook hoog sensitief. Dit betekent dat ze meer en sterkere prikkels 
waarnemen dan andere mensen. Het gevolg hiervan is dat ze veel emoties ervaren, het model 
definieert dit als ‘rijk geschakeerd voelend’. Daarbij hebben ze een hoge mate van zelfstandigheid. Ze 
zijn gedreven en nieuwsgierig wat vaak tot gevolg heeft dat ze nieuwe dingen creëren. Dit kunnen 
uiteenlopende ideeën, verbeteringen en analyses zijn. In het model wordt dit benoemd als 
‘scheppingsgericht’. Dit betekend echter niet dat deze karakteristieken altijd in de maatschappij tot 
uiting komen en dat zij per definitie succesvol zijn in wat zij doen.  
     Verder leven hoogbegaafden op alle genoemde fronten snel (ze denken snel, handelen snel, etc.). 
Daarbij zijn ze creatief, dit uit zich voornamelijk in wat ze denken, willen en doen. Hoogbegaafden 
leven intens en tot slot wordt ook de term ‘complex’ gebruikt. Dit heeft betrekking op alle 
kenmerken, behalve op het ‘zijn’, waarmee de autonomie wordt bedoeld (Kooijman- van Thiel, 2008). 

 
1.2.3. Veelvoorkomende capaciteiten 

Het Delphi-model gaf een beschrijving van de kenmerken van hoogbegaafden. Hieronder wordt 
verder ingegaan op de capaciteiten van hoogbegaafde volwassenen. Hoewel hoogbegaafde mensen 
natuurlijk onderling kunnen verschillen, tonen diverse onderzoeken wel een aantal veelvoorkomende 
kenmerkende eigenschappen aan.  
     In tegenstelling tot algemene opvattingen en verwachtingen, toont onderzoek van Olszewski-
Kubilius (zoals weergegeven in Jacobsen, 1999) aan dat hoogbegaafde volwassenen vaak beschikken 
over een bijzondere populariteit, charisma, betrouwbaarheid, sociale aanpassing en 
relatiecompetenties. Daarnaast wordt in het reviewartikel van Jacobsen (1999) gesteld dat voor velen 
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leiderschap een natuurlijke rol is die wordt bevestigd door hun zelfverzekerdheid en een goed gevoel 
voor humor. Daarbij beschikken volwassen hoogbegaafden vaak over een sterke mate van 
zelfcontrole en zelfsturing, persoonlijk inzicht en megacognitie (Jacobsen, 1999). Typisch is ook de 
gedrevenheid met een hoge mate van energie. Dit kan zich uiten in een liefde voor discussie en 
debat, langdurige concentratie en verschillende interesses.  
     Eén van de meest bekende kenmerken van hoogbegaafdheid is de buitengewone doelgerichtheid, 
die samengaat met een sterke nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. Verder geeft Jacobsen 
(1999) aan dat verschillende onderzoeken aantonen dat hoogbegaafden vaak beschikken over een 
sensorische en emotionele gevoeligheid, buitengewone empathie en mededogen, gepassioneerde 
toewijding aan doelen, sterke gevoelens van verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen en 
de vooruitgang van de mensheid. Hoogbegaafden beschikken dus vaak over een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel. 
     Kort gezegd gaat hoogbegaafdheid, zoals door diverse auteurs beschreven, gepaard met vele 
kwaliteiten welke overeenkomen met de kenmerken van hoogbegaafdheid zoals genoemd in het 
Delphi-model Hoogbegaafdheid.  
 
1.2.4 Hoogbegaafdheid kent ook valkuilen 

Ondanks de beschikking over vele capaciteiten lopen hoogbegaafden ook tegen bepaalde problemen 
aan. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de terugkerende gevoelens van eenzaamheid en het onbegrepen 
voelen (Lewis, Kitano & Lynch, 1992). De meeste hoogbegaafde mensen voelen zich van jongs af aan 
anders, hoewel ze misschien niet precies weten op welke manier (Jacobsen, 1999). Daarnaast krijgen 
velen het verwijt té kieskeurig, perfectionistisch, of ordelijk te zijn. Niet-hoogbegaafden realiseren 
zich meestal niet dat hoogbegaafden veiligheid zoeken in systematiseren.  
     Hoogbegaafde volwassenen kunnen een negatieve kijk op zichzelf hebben. Zo hebben ze vaak 
moeite met het respecteren van hun eigen behoefte aan afzondering, reflectie, en de tijd om te 
dagdromen of te spelen met concepten en ideeën. Onderzoek van Clark (zoals weergegeven in 
Jacobsen, 1999) naar de karakteristieken en emoties van hoogbegaafde volwassen toont aan dat 
hoogbegaafden geneigd zijn om zeer hoge eisen aan zichzelf en anderen te stellen, snel verveeld zijn, 
idealistisch zijn, beschikken over een hoge mate van zelfkritiek en moeite hebben met het accepteren 
van kritiek van anderen. Hoogbegaafde volwassenen blijken dan ook gevoeliger te zijn voor periodes 
van depressie en het ervaren van diepe bezorgdheid en zorgen (Jacobsen, 1999).  
     Bodzin (2014) deed onderzoek naar de relatie tussen sociale competenties en chronische stress bij 
hoogbegaafde volwassenen. Het onderzoek wees uit dat hoogbegaafden een hoge mate van stress 
ervaren vanwege ontevredenheid met hun werk. Daarnaast ervaren zij meer dan gemiddeld stress op 
de gebieden: werkdruk, druk om te presteren, overbelasting op het werk, gebrek aan sociale 
erkenning, sociale spanningen, sociaal isolement en chronische bezorgdheid. Alleen op de schaal 
‘sociale overbelasting’ ervaren hoogbegaafden niet meer stress dan anderen. Uit het onderzoek kan 
dus geconcludeerd worden dat hoogbegaafden meer dan gemiddeld sociale stress ervaren, overigens 
bleek dat hoogbegaafden niet meer of minder sociaal competent zijn dan niet-hoogbegaafden 
(Bodzin, 2014).   
     Ook in het werkveld ondervindt naar schatting ongeveer een derde van de hoogbegaafden 
problemen. Kenmerkende capaciteiten kunnen leiden tot isolatie of regelmatige conflicten (Nauta & 
Corten, 2002). Zo kan de neiging tot autonomie en behoefte aan de waarheid en authenticiteit 
bijvoorbeeld opgevat worden als uitdagen wat resulteert in een patroon van conflicten met 
werkgevers (Lewis et al., 1992). Ballast (2013) onderzocht ervaringen van vastgelopen hoogbegaafde 
volwassenen voor haar scriptie voor de opleiding ECHA-specialist in Gifted Education. Uit de 
interviews met een coaches en hulpverleners voor hoogbegaafde volwassenen kwam naar voren dat 
problemen van hoogbegaafde volwassenen vooral betrekking hebben op arbeidsconflicten, burn-out, 
communicatieproblemen, teleurstellingen en niet gebruikte of te veel gebruikte creativiteit, 
keuzeproblemen ten aanzien van hun beroep of werkinhoud en problemen met hun zelfbeeld 
(Ballast, 2013). 
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Verschillen tussen hoogbegaafde mannen en vrouwen 
Ronner en Nauta (2010) stellen dat er een aantal verschillen is tussen hoogbegaafde mannen en 
vrouwen. Hen valt het op dat vrouwen meer teruggetrokken gedrag vertonen en hun talenten minder 
laten zien. Volgens hen zijn er verschillende factoren die bijdragen aan het teruggetrokken gedrag van 
hoogbegaafde vrouwen. Zo ontwikkelen meisjes zich sociaal en emotioneel anders dan jongens, 
voelen vrouwen zich niet altijd gelijkwaardig aan mannen en zijn er vanuit de maatschappij andere 
verwachtingen voor vrouwen wat betreft hun carrière.  
     Hoogbegaafdheid wordt bij vrouwen ook minder vaak erkend en herkend (Kuipers & Van Kempen, 
2007). Linda Kreger Silverman (zoals weergegeven in Kuipers & Van Kempen, 2007), de vrouwelijke 
directeur van het Gifted Development Center in Denver, legt uit dat dat door de eeuwen heen de 
overtuiging is ontstaan dat vrouwen van nature minder intelligent zijn dan mannen. Hierdoor is de 
gedachte ontstaan dat hoogbegaafdheid bij vrouwen nauwelijks voorkomt. Bovendien is de gangbare 
norm voor hoogbegaafdheid: ‘een gemeten zeer hoge intelligentie in combinatie met aantoonbare 
prestaties van voldoende niveau’. Het is echter nog niet zo lang (en in sommige landen nog steeds 
niet) mogelijk voor vrouwen om openbare functies uit te voeren, terwijl kinderen opvoeden en 
andere zorgtaken niet meetellen als ‘prestaties van voldoende niveau’. Silverman (zoals weergegeven 
in Kuipers & Van Kempen, 2007) pleit daarom voor een herdefiniëring van hoogbegaafdheid, die 
meer gericht is op de innerlijke beleving van de hoogbegaafde mens, in plaats van zichtbare, 
uitmuntende prestaties.  
 
Attitude ten opzichte van hoogbegaafdheid 
N. Nauta (persoonlijke communicatie, 19 mei 2015) vermoed dat de attitude die hoogbegaafde 
senioren hebben ten opzichte van hun hoogbegaafdheid mogelijk een rol speelt in hoe zij met hun 
hoogbegaafdheid omgaan. De attitude ten opzichte van jezelf wordt ook wel ‘zelfbeeld’ genoemd 
(Wijsman, 2013). Wanneer het zelfbeeld positief is, heeft men meer zelfvertrouwen. Een negatief 
zelfbeeld kan juist leiden tot sociaal teruggetrokken en/of sociaal angstig gedrag. De mening en 
acceptatie van anderen heeft een belangrijke invloed op het zelfbeeld van hoogbegaafden (Wijsman, 
2013). 
 
1.2.5 Hoogbegaafde senioren: een specifieke doelgroep 

Bovenstaande literatuur heeft met name betrekking op hoogbegaafde kinderen en volwassenen. 
Over senioren met hoogbegaafdheid is zeer weinig bekend. Senioren bevinden zich echter in een 
andere levensfase en het is aannemelijk dat dit ook andere sociale en emotionele behoeften met zich 
meebrengt. Erikson (1980) spreekt bijvoorbeeld over een fase die gekenmerkt wordt door een proces 
van terugblikken op het eigen leven, evalueren en er vervolgens vrede mee hebben of juist wanhoop 
ervaren bij ontevredenheid. Peck (1968) stelt dat de ouderdom wordt gekenmerkt door het leren 
omgaan met een situatie waarin je geen werk meer hebt. Hierdoor zullen zij op een andere manier 
naar zichzelf gaan kijken. De ouderdomsfase wordt hieronder verder toegelicht.  
 
Life review 
Kenmerkend aan bovenstaande theorieën is het proces van life review, het evalueren van je eigen 
leven. Volgens Butler (1990) wordt dit proces in gang gezet doordat voor senioren de dood steeds 
dichterbij komt. Life review verbindt het heden met het verleden en maakt senioren bewust van het 
leven dat ze nu leven (Webster & Haight, 2002). Dit kan positieve en negatieve gevolgen hebben. 
Neugarten (1972) deed onderzoek naar verschillende manieren waarop mensen met de ouderdom 
omgaan. Hieruit bleek dat bij een aantal senioren de ouderdom leidt tot teleurstellingen, angst of 
wanhoop maar dat de meeste senioren kunnen accepteren dat ze ouder worden. Senioren gaan dus 
verschillend om met de veranderingen in hun levensfase, dit wordt beïnvloed door 
levensomstandigheden en persoonlijkheidsfactoren (Feldman, 2011).  
     Volgens de Continuity Theory van Atchley (1989) is het van belang dat senioren, voor een 
maximaal gevoel van welzijn en zelfachting, een door hen gewenst niveau van betrokkenheid met de 
maatschappij vast zien te houden. Door het vasthouden van persoonlijke, waardevolle structuren 
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zouden zij beter om kunnen gaan met veranderingen waar zij geen- of minder grip op hebben. 
 
Sociale steun 
Niet alleen de pensionering brengt gevolgen met zich mee voor de relaties van senioren. Sommige 
senioren zullen ook moeten zorgen voor hun zieke partner, hebben zelf juist meer ondersteuning 
nodig of krijgen te maken met verlies in hun omgeving. Deze situaties kunnen voor stress en 
veranderingen zorgen. De spanningen verdwijnen vaak wanneer de senior zich heeft aangepast aan 
de nieuwe situatie (Zarit & Reid, 1994). Wanneer vrienden overlijden gaan senioren vaak opzoek naar 
nieuwe vrienden (Hartshorne, 1994). Zij halen sociale steun uit contact met anderen. Deze steun 
speelt vaak een essentiële rol bij het gelukkig ouder worden (Evans, 2009). Broers en zussen zijn vaak 
een belangrijke steun voor elkaar tijdens het ouder worden (Moyer, 1992). De eigen kinderen zijn 
meestal degenen die hulp bieden wanneer senioren dat nodig hebben (Eggebeen & Hogan, 1990). 

1.3 CONCLUSIE 

In de literatuur kwam naar voren dat hoogbegaafde mensen beschikken over vele kwaliteiten die 
maken dat zij een zeer waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan de maatschappij. Daarnaast 
is gebleken dat senioren, voor een maximaal gevoel van welzijn en zelfachting, een door hen gewenst 
niveau van betrokkenheid met de maatschappij moeten zien vast te houden. Het is echter de vraag 
of de bijdrage die zij willen leveren aan de maatschappij daadwerkelijk tot uiting komt en of zij daar 
tevreden mee zijn. Kenmerkend zijn namelijk kwaliteiten zoals nieuwsgierigheid, autonomie en 
doelgerichtheid, die maken dat zij zich in hoge mate kunnen ontwikkelen maar die daarnaast ook 
kunnen leiden tot isolatie of conflicten. Hoogbegaafden staan dus voor de uitdaging een balans te 
vinden tussen zelfontplooiing en integratie in de sociale groep.  
     Verder is gebleken dat veel hoogbegaafden terugkerende gevoelens van eenzaamheid ervaren en 
zich vaak onbegrepen voelen. Of dit voor hoogbegaafde senioren ook geldt, is nog onbekend. Het is 
relevant om hier meer inzicht in te krijgen aangezien sociale steun een essentiële rol speelt bij het 
gelukkig ouder worden.  
     Uit de literatuur bleek ook dat de attitude die hoogbegaafden ten opzichte van zichzelf hebben, 
van invloed kan zijn op hoe zij zich voelen en hoe zij sociaal functioneren. Daarnaast zijn er enkele 
verschillen in de literatuur gevonden tussen hoogbegaafde mannen en vrouwen.  
     Tot je recht komen in de samenleving is dus niet alleen van nut voor de samenleving maar het is 
evenzeer cruciaal voor de zelfontplooiing en het persoonlijk welzijn. De vraag is welke behoeften 
hoogbegaafde senioren zelf hebben op dit gebied. Aan de hand van bovenstaande conclusies vanuit 
de literatuur, is daarom de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke sociale en emotionele 
behoeften hebben hoogbegaafde senioren in Nederland? 
     Dit beschrijvende onderzoek tracht een groep in kaart te brengen waar nog weinig over bekend is. 
Inzicht in de behoeften van hoogbegaafde senioren geeft de mogelijkheid om meer op deze 
behoeften in te spelen. Dit zou kunnen betekenen dat hoogbegaafde senioren beter tot hun recht 
komen in de maatschappij, wat een waardevolle aanvulling kan betekenen gezien de hoeveelheid 
capaciteiten in combinatie met de levenservaring van deze specifieke doelgroep. Dit onderzoek heeft 
dan ook tot doel om adviezen te geven, in eerste instantie aan de opdrachtgever, over hoe er 
ingespeeld kan worden op de behoeften van hoogbegaafde senioren. 
 
1.3.1 Operationalisering van de hoofdvraag 
Onder ‘hoogbegaafd’ wordt in dit onderzoek verstaan: mensen met een IQ-score in het 98e 
percentiel of daarboven. Met ‘senioren’ worden in dit onderzoek mensen in de leeftijdscategorie van 
zestig jaar en ouder bedoeld. In de literatuur worden verschillende definities van het begrip ‘sociaal’ 
gegeven. Binnen de sociale psychologie en in dit onderzoek, duidt dit op de wisselwerking tussen 
omgeving en individu (Soonius, 2014). De sociale behoefte wordt omschreven in de universele en 
fundamentele Need to Belong Theorie. Deze theorie van Baumeister en Leary (1995) beschrijft dat 
ieder mens het nodig heeft om sterke, stabiele interpersoonlijke relaties aan te gaan. Met ‘emoties’ 
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wordt de subjectieve ervaring doormiddel van gevoelens bedoeld (van Rijn, van ’t Wout & Spikman, 
2013). 

1.4 LEESWIJZER 

Dit hoofdstuk gaf een beschrijving van de aanleiding voor dit onderzoek naar hoogbegaafde senioren. 
De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn besproken in het theoretisch kader. De hieruit 
voortvloeiend doelstelling en onderzoeksvraag werden in de conclusie van dit hoofdstuk 
weergegeven. Het volgende hoofdstuk beschrijft de opzet, resultaten en conclusie van studie 1. Dit 
omvat het kwalitatieve vooronderzoek. Hoofdstuk 3 geeft de opzet, resultaten en conclusie weer van 
studie 2, het kwantitatieve onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 algemene conclusies 
getrokken en discussiepunten benoemd. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 aanbevelingen gedaan waarna 
de literatuurlijst en bijlagen volgen.  
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2. STUDIE 1 

 
Naar aanleiding van de gevonden literatuur over hoogbegaafdheid, zoals beschreven in hoofdstuk 1,  
zijn er interviews gehouden met hoogbegaafde senioren. Dit kwalitatieve onderzoek had een 
toetsende en verkennende functie ter voorbereiding op de landelijke enquête (zie hoofdstuk 3: 
studie 2). Doormiddel van deze interviews konden de in de literatuur gevonden sociale en 
emotionele factoren, getoetst worden bij de doelgroep zelf. Het ging hierbij om de onderwerpen: 
maatschappelijke participatie, zelfontplooiing en sociale steun. De volgende deelvragen zijn hierbij 
opgesteld: 
 
1. In hoeverre sluiten de gevonden sociale en emotionele factoren uit de literatuur aan bij de 

doelgroep? 
2. Welke onderwerpen/vragen kunnen toegevoegd dan wel verwijderd worden uit de enquête om 

deze beter aan te laten sluiten bij de doelgroep? 
 
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de methode beschreven, waarbij de steekproef en de afname 
van de interviews aan bod komen. In paragraaf 2.2 staan de resultaten van de interviews 
weergegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3, aan de hand van de resultaten, conclusies 
getrokken die antwoord geven op de bovenstaande deelvragen van studie 1.  

2.1 METHODE: INTERVIEWS 

2.1.1 Populatie en steekproef  
De populatie van het onderzoek betreft alle hoogbegaafde senioren in Nederland van zestig jaar of 
ouder. Voor deelname aan de interviews zijn zestigplusleden van de Verenging Mensa benaderd 
middels een oproep in de LinkedIn groep van Verenging Mensa, een vereniging voor en door hoog 
intelligente volwassenen (Vereniging Mensa, 2015). Er is voor deze steekproef gekozen omdat men 
een IQ score gelijk aan of boven het 98e percentiel moet kunnen aantonen om lid te mogen worden 
van Vereniging Mensa. Dat kan door middel van de toelatingstest van Mensa of via een verklaring 
van een gekwalificeerde psycholoog (Vereniging Mensa, 2015). Dit betekent dat alle mensaleden 
aantoonbaar hoog intelligent zijn en daarmee aansluiten bij de populatie. Naast lidmaatschap van 
Vereniging Mensa en de gestelde leeftijdsgrens van zestig jaar of ouder zijn er geen verdere 
voorwaarden gesteld voor deelname aan de interviews. 
      In het onderzoek is gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef. Momenteel zijn er 4491 
geregistreerde mensaleden, waarvan 531 leden zestig jaar of ouder zijn. In het onderzoek was sprake 
van zelfselectie aangezien de leden zelf konden beslissen of ze deel wilden nemen. De leden vanaf 
zestig jaar konden hun interesse in deelname aan het interview kenbaar maken door zich per e-mail 
of telefoon aan te melden. De feitelijke steekproef voor de interviews bestond uit vijf mensen, 
waarvan vier mannen en één vrouw, die zich vrijwillig hadden opgegeven. De resultaten van studie 1 
konden, vanwege de steekproefgrootte, niet gegeneraliseerd worden naar de gehele populatie 
hoogbegaafde senioren in Nederland maar waren wel een waardevolle bron van informatie voor de 
enquête (studie 2).  
 
2.1.2 Afname van de interviews 
De interviews zijn zoveel mogelijk bij twee deelnemers per keer afgenomen. Vier deelnemers zijn 
opgedeeld in tweetallen en bij één deelnemer is het interview individueel afgenomen. De gepaarde 
interviews duurden twee uur en het individuele interviews heeft één uur geduurd. Er is voor 
gepaarde interviews gekozen zodat er naast het dialoog met de onderzoekers ook een dialoog tussen 
deelnemers onderling kon ontstaan. Dit kan leiden tot herkenning en nieuwe inzichten voor zowel de 
deelnemers als de onderzoekers. Daarnaast geven gepaarde interviews de mogelijkheid om meer 
mensen in een korte tijd te interviewen. Het is hierbij van belang dat deelnemers een veilige sfeer 
ervaren waarin ze vrij hun persoonlijke ervaringen en (mogelijk afwijkende) meningen kunnen uiten 



13 
 

(Swanborn, 2010). Hier hebben de onderzoekers aan bijgedragen door de verwachtingen en de 
omgang met vertrouwelijke informatie van tevoren te bespreken.  
     De interviews zijn zo veel mogelijk onder gelijke omstandigheden afgenomen om de 
betrouwbaarheid te vergroten. De vijf geïnteresseerde hoogbegaafde senioren zijn op de 
Hanzehogeschool uitgenodigd om in een vooraf gereserveerde ruimte deel te nemen aan het 
interview. Vooraf is een geschikte interviewopstelling klaargezet waarbij de onderzoekers en 
deelnemers schuin tegenover elkaar konden zitten. Tijdens de interviews waren steeds beide 
onderzoekers aanwezig en actief betrokken in het gesprek, waarbij sprake was van een duidelijke 
taakverdeling op het gebied van notuleren en voorzitten.  
     Tijdens de interviews werd steeds hetzelfde interviewschema gebruikt. Het interview richtte zich 
op de onderwerpen die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen; maatschappelijke 
participatie, zelfontplooiing en het sociale netwerk. Daarnaast was tijdens het interview ook ruimte 
voor het delen van andere ervaringen en meningen op het gebied van sociale en emotionele 
behoeften. Zo is een zo volledig mogelijk beeld gecreëerd van de behoeften van de deelnemers en is 
de validiteit van het onderzoek vergroot. Om de herleidbaarheid van de gegevens te vergroten is er 
tijdens de interviews, met toestemming van de deelnemers, gebruik gemaakt van 
opnameapparatuur.  
     Op deze manieren is getracht het onderzoek ethisch verantwoord te laten verlopen en de privacy 
van deelnemers te waarborgen. Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek zijn afspraken 
gemaakt rondom de ethische aspecten (zie bijlage 1: Formulier ethische aspecten). Tijdens het 
onderzoek hadden de deelnemers de mogelijkheid om op elk gewenst moment, zonder opgaaf van 
reden, te stoppen met hun deelname aan het onderzoek. 
 
2.1.3 Verwerking van de interviews  
Na afloop van de interviews zijn, met behulp van de opnames, interviewverslagen gemaakt en 
binnen een week opgestuurd naar de betreffende deelnemers ter goedkeuring. Door dit korte 
tijdsbestek werd de kans op vertekening verkleind. Elk verslag bevatte naast zo veel mogelijk 
letterlijke uitspraken ook samenvattende antwoorden van de deelnemers. Het verschil hiertussen 
werd steeds duidelijk aangegeven. De goedgekeurde interviewverslagen zijn samengevat en 
verwerkt in een schematisch overzicht (zie bijlage 1: Interviewresultaten). De belangrijkste resultaten 
van de interviews zijn geselecteerd op basis van het aantal keer dat ze door (meerdere) deelnemers 
zijn benoemd en de intensiteit waarmee de onderwerpen werden besproken (zoals, toelichting 
a.d.h.v. persoonlijke voorbeelden of verandering in stemvolume en non-verbale communicatie). Er is 
vertrouwelijk omgegaan met de gegevens van deelnemers door deze anoniem te verwerken. De 
onderzoekers hebben zich aan de geheimhoudingsplicht gehouden en hebben de deelnemers 
verzocht hier ook rekening mee te houden.  

2.2 RESULTATEN VAN DE INTERVIEWS 

In deze paragraaf worden de belangrijkste punten uit de interviews samengevat (voor een 
uitgebreider, schematisch overzicht zie bijlage 1: Interviewresultaten). 
 
Omschrijving hoogbegaafdheid 
Als kenmerkend voor hoogbegaafden werd de wetenschappelijke interesse en onderzoekende geest 
genoemd. Ook werd het oplossingsgericht (op de langer ter mijn) denken en boven een probleem uit 
kunnen stijgen genoemd als belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid.  
 
Maatschappelijke participatie 
Elke deelnemer gaf aan maatschappelijke participatie belangrijk te vinden. De meesten ervaren 
echter, ondanks hun vaak vele maatschappelijke activiteiten, obstakels vanuit de maatschappij die 
hen belemmeren in het leveren van een bijdrage. Dit blijkt onder andere uit de citaten: ‘’Ik heb mij 
heel vaak in moeten houden’’, ‘’Het zou fijn zijn als de maatschappij er iets mee deed, zich er meer 
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voor openstelde en meer praktische mogelijkheden zou creëren voor hoogbegaafden om een 
bijdrage te kunnen leveren.’’ 
 
Zelfontplooiing  
Opvallend zijn de vele en uiteenlopende interesses van de deelnemers. Allen zijn na het pensioen 
begonnen aan één of meerdere studies en/of cursussen (of zijn dit van plan indien nog werkzaam in 
een betaalde baan). Ze gaven aan selectief te moeten zijn in waar ze zich allemaal nog in willen 
ontwikkelen, vanwege tijdgebrek. Sommigen gaven aan dat het studie- en cursusaanbod voor 
senioren in Nederland te beperkt en/of van te laag niveau is. Anderen gaven aan dat er wel 
voldoende studiemogelijkheden op hoog niveau beschikbaar zijn.  
 
Sociale contacten 
De deelnemers gaven allen aan dat de communicatie met gelijkgestemden (mensen met een hoge 
intelligentie) makkelijker verloopt en dat dit de voorkeur heeft ten opzichte van contact met niet-
hoogbegaafden waarbij zij vaak meer moeite hebben met het vinden van aansluiting. 
 
Voordelen van hoogbegaafdheid 
De genoemde voordelen hebben betrekking op het gemakkelijk en verdiepend kunnen leren. Ook de 
capaciteiten om het overzicht te zien, wordt door meerderen benoemd.  
 
Nadelen van hoogbegaafdheid 
Het verschil in interactiesnelheid bij het contact met anderen wordt door meerdere deelnemers als 
nadelig ervaren. Verder ervaren de meeste deelnemers vanuit de omgeving onbegrip of onjuiste (te 
hoge) verwachtingen wat betreft hun prestatievermogens. 

2.3 CONCLUSIE VAN DE INTERVIEWS 

Veel informatie uit de interviews sluit aan bij de onderwerpen van de enquête (studie 2). Uit de 
interviews bleek namelijk dat de deelnemers maatschappelijke participatie belangrijk vinden, dat zij 
een grote behoefte hebben aan zelfontplooiing en dat zij soms moeilijkheden in de sociale 
aansluiting ervaren. Op basis van de onderwerpen die naar voren kwamen uit de interviews, maar 
nog niet waren opgenomen in de enquête, zijn er meerdere vragen toegevoegd aan de enquête.  
     Zo kwam uit de interviews naar voren dat wetenschappelijke interesse als een duidelijk kenmerk 
van hoogbegaafdheid wordt gezien. Daarnaast kwam de wetenschappelijke interesse ook duidelijk 
naar voren in de genoemde interessegebieden van de deelnemers. Dit is in de enquête opgenomen 
doormiddel van een stelling (‘ik wil mijn kennis verder ontwikkelen’) en sluit daarmee aan bij het 
onderwerp ‘zelfontplooiing’. Ook wordt in de enquête gevraagd naar de voorkeur op het gebied van 
specifieke kennisgebieden. 
     Aangezien in de interviews naar voren kwam dat de deelnemers vanuit de maatschappij obstakels 
ervaren, zoals het onjuiste, negatieve vooroordelen en het gevoel niet voldoende gewaardeerd te 
worden, zijn er stellingen aan de enquête toegevoegd die naar deze ervaringen vragen. Deze 
stellingen sluiten aan bij het onderwerp ‘maatschappelijke participatie’. 
     Tot slot bleek uit de interviews dat de deelnemers vaak aansluiting met anderen missen en soms 
moeilijkheden ervaren in het sociale contact. Daarom zijn stellingen in de enquête opgenomen die 
meten hoe hoogbegaafde senioren aansluiting met leeftijdgenoten ervaren en hoe zij het begrip voor 
hoogbegaafdheid vanuit de omgeving ervaren. Deze vallen onder het onderwerp ‘attitude’. 

  



15 
 

3. STUDIE 2 

 
Studie 1 had tot doel om de literatuur te toetsen en de enquête aan te passen aan de doelgroep. In 
studie 2 werd middels het verspreiden en analyseren van een enquête bijgedragen aan het antwoord 
op de onderzoeksvraag: Welke sociale en emotionele behoeften hebben hoogbegaafde senioren in 
Nederland? Door de uitvoering van gedegen kwantitatief onderzoek kunnen de gegevens vanuit de 
steekproef gegeneraliseerd worden naar alle hoogbegaafde zestigplussers in Nederland.  
     Uit het theoretisch kader kwamen de onderwerpen maatschappelijke participatie, zelfontplooiing 
en sociale steun naar voren (zie paragraaf 1.2.3). Ook kwam naar voren dat geslacht en attitude ten 
aanzien van hoogbegaafdheid mogelijk invloed hebben op de sociale en emotionele behoeften. Om 
in kaart te brengen welke behoeften hoogbegaafde senioren hebben zijn onderstaande deelvragen 
opgesteld. 

1. Welke attitude hebben hoogbegaafde senioren ten aanzien van hun hoogbegaafdheid? 
 
2. Hoe ervaren hoogbegaafde senioren hun positie in de maatschappij? 

2.1 Heeft een vrijwillige of betaalde baan invloed op de tevredenheid van de eigen bijdrage aan 
de maatschappij? 

2.2 Heeft een vrijwillige of betaalde baan invloed op het gevoel meer te kunnen betekenen voor 
de maatschappij? 

2.3 In hoeverre zijn er verschillen tussen hoogbegaafde seniore mannen- en vrouwen wat 
betreft de ervaren positie in de maatschappij? 

3. Welke sociale en emotionele behoeften hebben hoogbegaafde senioren op het gebied van 
zelfontplooiing? 
3.1 In welke mate willen hoogbegaafden senioren zich verder ontplooien? 
3.2 Waarin willen hoogbegaafde senioren zich verder ontplooien? 
3.3 In hoeverre voelen hoogbegaafde senioren zich gesteund in hun ontplooiing? 
3.4 In hoeverre zijn er verschillen tussen hoogbegaafde seniore mannen- en vrouwen op het 

gebied van zelfontplooiing? 
 
4. In hoeverre voelen hoogbegaafde senioren zich eenzaam? 

4.1 Heeft een betaalde baan invloed op de mate van eenzaamheid? 
4.2 Heeft vrijwilligerswerk invloed op de mate van eenzaamheid? 
4.3 In hoeverre zijn er verschillen tussen hoogbegaafde seniore mannen- en vrouwen op het 

gebied van eenzaamheid? 
 

In paragraaf 3.1 worden de belangrijke begrippen uit de bovenstaande deelvragen 
geoperationaliseerd. Daarna wordt in paragraaf 3.2 de methode van het onderzoek beschreven. 
Paragraaf 3.3 geeft een overzicht van de resultaten. In paragraaf 3.4 worden de conclusies en 
antwoorden op de deelvragen gegeven.  

3.1 OPERATIONALISATIE 

De operationalisatie bepaalt hoe een variabele wordt gemeten en heeft daarom een belangrijke 
invloed op de validiteit van het onderzoek (Brinkman, 2011). Hieronder worden de variabelen uit de 
bijbehorende deelvragen gedefinieerd. Op deze manier zijn de resultaten geschikt voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag. 
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Attitude 
Met ‘attitude’ wordt de houding ten opzichte van de hoogbegaafdheid bedoeld. De attitude wordt 
gemeten door te kijken naar de aansluiting met leeftijdsgenoten, tevredenheid met het hoogbegaafd 
zijn en begrip vanuit de omgeving met betrekking tot de hoogbegaafdheid.  
 
Maatschappelijke participatie 
Met ‘maatschappelijke participatie’ wordt bedoeld: een actieve, vrijwillige deelname aan activiteiten 
die een bijdrage leveren aan de samenleving. Hiermee wordt bedoeld het verrichten van betaalde 
arbeid, vrijwilligerswerk, deelname aan religie gerelateerde activiteiten of het verlenen van informele 
hulp aan familie of buren (Hoeymans, 2009). 
 
Zelfontplooiing 
In dit onderzoek wordt met ‘zelfontplooiing’ bedoeld: het verder ontwikkelen van de eigen 
vermogens (Bannink, 2011). Bij ‘de mate van sociale steun’ gaat het om de subjectieve ervaring op 
het gebied van sociale steun. 
 
Eenzaamheid 
De omschrijving van ‘eenzaamheid’ door de Jong Gierveld en Van Tilburg (1999) wordt in dit 
onderzoek aangehouden. Zij stellen dat eenzaamheid de discrepantie is tussen wat men wil op het 
gebied van interpersoonlijke genegenheid en intimiteit en wat men heeft op dit gebied. Hoe groter 
dit verschil, hoe groter de ervaren eenzaamheid.  

3.2 METHODE: ENQUÊTES 

3.2.1 Populatie en steekproef 
De populatie in dit onderzoek is, net als in studie 1, alle hoogbegaafde senioren in Nederland van 
zestig jaar en ouder. Door de statistische verwerkingsmogelijkheden van een enquête is het mogelijk 
de resultaten te generaliseren naar de gehele populatie. Een voorwaarde hiervoor is dat de 
steekproef representatief is. Dit betekent dat de samenstelling ervan een getrouwe afspiegeling is 
van de samenstelling van de populatie (Brinkman, 2011). Aangezien het onbekend is hoeveel 
senioren in Nederland hoogbegaafd zijn, richt dit onderzoek zich alleen op leden van de Vereniging 
Mensa aangezien bij hen vastgesteld is dat ze hoog intelligent zijn. Het lidmaatschap onderscheid de 
steekproef van de gehele populatie. Er is sprake van zelfselectie aangezien de leden zelf beslissen of 
ze deel willen nemen aan het onderzoek.  
     Er is gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef. Het ledenbestand van de Verenging Mensa 
dient als steekproefkader voor de enquête. Momenteel staan er 4491 leden geregistreerd, waarvan 
531 leden zestig jaar of ouder zijn. De getrokken streekproef bestaat uit de 4469 leden die 
ingeschreven staan voor de mailinglijst van Nieuwe Mensa Berichten (NMB). In totaal hebben 102 
deelnemers de enquête ingevuld, waarvan twee respondenten zijn geëxcludeerd op basis van hun 
leeftijd(<60 jaar). De feitelijke steekproef bestaat dus uit 100 mensen. De algemene gegevens van de 
respondenten staan weergegeven in tabel 3.1 en 3.2 (zie paragraaf 3.3). 

3.2.2 Afname van de enquête 
De enquête is digitaal aangemaakt, via het programma Thesis Tools, en een link naar de enquête is 
geplaatst in de Nieuwe Mensa Berichten (NMB) van eind april 2015. De NMB is het digitale ledenblad 
van de Vereniging Mensa waar een zeer groot deel van de leden op is geabonneerd. Enkele leden 
ontvangen het ledenblad per post en voor hen is een apart inlegvel meegestuurd, waarin stond dat 
ze de enquête ook schriftelijk konden opvragen of telefonisch konden beantwoorden. De enquête is 
op verzoek van de betreffende deelnemers één keer per post verstuurd (zie bijlage 2: schriftelijke 
enquête) en één keer telefonisch afgenomen.  
Via de LinkedIn groep zijn leden tweemaal opgeroepen om de enquête in te vullen. Hierin werd 
nadrukkelijk benoemd dat de enquête alleen bedoeld was voor leden van zestig jaar en ouder. Het 
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voordeel van een digitale enquête is dat de respondenten het in kunnen vullen op een moment dat 
hen het beste uitkomt. De omgevingsfactoren zijn hierdoor niet bij iedere respondent gelijk. Echter, 
de verwachting is dat dit nauwelijks gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid omdat het gaat om een 
mening van de respondent en niet om een prestatie. 
     Om de privacy van de respondenten te waarborgen, ontvingen de onderzoekers geen 
contactgegevens van mensaleden maar verliep de verspreiding van de enquête vanuit de Verenging 
Mensa. In de enquête werden geen traceerbare gegevens, zoals namen en e-mailadressen, gevraagd 
en de resultaten zijn anoniem verwerkt. Op deze manier is getracht het onderzoek ethisch 
verantwoord te laten verlopen en de privacy van deelnemers te waarborgen. Voorafgaand aan de 
uitvoering van het onderzoek zijn afspraken gemaakt rondom de ethische aspecten (zie bijlage 1: 
Formulier ethische aspecten). Tijdens het onderzoek hadden de deelnemers de mogelijkheid om op 
elk gewenst moment, zonder opgaaf van reden, te stoppen met hun deelname aan het onderzoek.  

3.2.3 Enquêteopzet 
De enquête bestaat uit 21 vragen die gebaseerd zijn op het literatuuronderzoek en studie 1. Deze 
enquêtevragen dragen bij aan de beantwoording van de deelvragen en onderzoeksvraag van het 
onderzoek. Het meetinstrument is, ter vergroting van de validiteit, gebaseerd op de operationalisatie 
vanuit wetenschappelijke bronnen (zie paragraaf 1.2 en 3.1). De enquêtevragen zijn zo neutraal 
mogelijk geformuleerd zodat ze de deelnemers niet in een bepaalde richting sturen. Bij de stellingen 
was dit echter niet mogelijk omdat deze tot doel hebben te achterhalen in hoeverre de respondent 
het eens is met een bepaald standpunt. De stellingen zijn daarom wisselend positief en negatief 
geformuleerd om suggestiviteit te voorkomen. Enkel negatieve stellingen zouden kunnen leiden tot 
het eerder afbreken van de enquête, aangezien uit studie 1 is gebleken dat een aantal deelnemers 
tegen negatieve vooroordelen aanlopen.  
     De stellingen zijn gebaseerd op een vijfpuntschaal lopend van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal 
eens’. Hiervoor is gekozen, omdat een grotere schaal de validiteit kan verkleinen wanneer 
respondenten niet in staat zijn om het subtiele onderscheid te maken (Clark & Watson, 1995). Een 
kleinere schaal geeft juist weer te weinig nuance in de antwoordmogelijkheden. Het was ook 
mogelijk om ‘neutraal’ te antwoorden zodat respondenten, die geen mening hadden over de stelling, 
niet gedwongen werden toch een bepaalde richting te kiezen. De enquête is overzichtelijk gemaakt 
door de vragen over hetzelfde onderwerp bij elkaar te zetten.  

Algemene gegevens 
Allereerst wordt er, in vraag 1 t/m 9 van de enquête, gevraagd naar de algemene gegevens om te 
controleren of de deelnemer daadwerkelijk binnen de doelgroep valt en om eventuele factoren te 
signaleren die invloed kunnen hebben op de resultaten. Zo werd er gevraagd naar het jaar waarin de 
deelnemer lid is geworden en wat indertijd de reden was om lid te worden van de Vereniging Mensa. 
Hier werd naar gevraagd omdat het lidmaatschap van invloed kan zijn op de behoeften van de 
hoogbegaafde senioren. Om dezelfde reden werd er gevraagd naar de mate waarin de deelnemer 
actief is bij de Vereniging Mensa. Ook werd er gevraagd naar lichamelijke- en cognitieve problemen 
die belemmerend zijn in het dagelijks functioneren. Daarnaast werd gevraagd naar het geslacht van 
de deelnemer om eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen te kunnen analyseren.  

Attitude ten aanzien van hoogbegaafdheid 
De eerste drie stellingen van vraag 10 zijn afkomstig van een bestaande vragenlijst van Field, Harding, 
Yando, Gonzalez, Lasko, Bendell en Marks, (1997). De oorspronkelijke vragenlijst richt zich op de 
attitude van hoogbegaafde kinderen ten aanzien van hun hoogbegaafdheid. Omdat er in dit 
onderzoek sprake is van hoogbegaafde senioren, zijn de stellingen aangepast om zo beter bij de 
doelgroep aan te sluiten. De stellingen zeggen allemaal iets over de attitude die de deelnemers 
hebben ten aanzien van hun hoogbegaafdheid. De laatste stelling van vraag 10 is extra toegevoegd 
en gebaseerd op de interviews. Een aantal geïnterviewden gaven namelijk aan dat hun 
hoogbegaafdheid een positieve invloed heeft op hun leven. 
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Maatschappelijke participatie 
In de vragen 11 en 12 wordt gevraagd naar de ondernomen vrijwilligersactiviteiten van de deelnemer 
en het aantal uur dat daar per week aan wordt besteedt. Vervolgens wordt er gevraagd naar de 
ervaren mate van tevredenheid over deze bijdrage aan de maatschappij. Hierdoor kon bekeken 
worden of de bijdrage aan de maatschappij van invloed is op de ervaren tevredenheid. Uit de 
interviews kwam naar voren dat sommige hoogbegaafde senioren het gevoel hebben dat ze niet 
voldoende worden gewaardeerd door de maatschappij, dat ze meer zouden kunnen betekenen voor 
de maatschappij en dat ze negatieve vooroordelen ervaren vanuit de maatschappij met betrekking 
tot hun hoogbegaafdheid. Deze vier hoofdconstateringen zeggen iets over de behoeften die 
(sommige) hoogbegaafde senioren hebben. Daarom zijn deze onderwerpen omgezet in vier 
stellingen bij vraag 13 van de enquête.  

Zelfontplooiing 
Voorafgaand aan de vragen over zelfontplooiing wordt een definitie van het begrip gegeven om 
eventuele verwarringen te voorkomen. Dit is gedaan ter vergroting van de validiteit. Aan de hand van 
de eerste twee stellingen van vraag 14 wordt gemeten in welke mate de deelnemer zich verder wil 
ontplooien en de mate waarin hij of zij dit belangrijk vindt. Daarna wordt aan de hand van een 
stelling bij vraag 16, gevraagd naar de ervaren steun hierbij vanuit de omgeving. In vraag 15 wordt 
gevraagd naar de gebieden waar de deelnemer zich verder in wil ontplooien. Er is voor een open 
vraagstelling gekozen, zodat de deelnemers vrij waren in hun antwoord en niet gestuurd werden 
door gegeven antwoordmogelijkheden.  

Eenzaamheid 
De stellingen bij vraag 18 zijn afkomstig van een bestaande eenzaamheidsschaal. De schaal is 
ontwikkeld voor middel van wetenschappelijk onderzoek en de resultaten doen een uitspraak over 
de sociale en emotionele eenzaamheid (de Jong Gierveld & van Tilburg, 1999). De inhoudsvaliditeit 
wordt voldoende bevonden door de COTAN (COTAN documentatie NIP, 2000). De totale 
eenzaamheidsscore is een optelling van beide scores (op sociale en emotionele eenzaamheid) en kan 
ingedeeld worden in niet eenzaam (score 0, 1 of 2), matige eenzaamheid (score 3 t/m 8), sterke 
eenzaamheid (score 9 of 10) en zeer sterke eenzaamheid (score 11)(de Jong Gierveld & van Tilburg, 
1999). De Cronbach’s alpha van de volledige schaal is.89 en heeft dus een hoge interne consistentie 
ofwel een hoge betrouwbaarheid.  
     Na afname van de enquête is gebleken dat de eerste stelling uit de eenzaamheidsschaal, in dit 
onderzoek, afwijkt van de originele vraagstelling. Hier is waarschijnlijk, per ongeluk, een stelling 
verwisseld uit een andere vragenlijst waardoor de eenzaamheidsschaal uit dit onderzoek niet één op 
één hetzelfde is het origineel. Om te vast te stellen of dit gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid is 
de samenhang berekend tussen de verkorte eenzaamheidsschaal van de Jong Gierveld & van Tilburg 
(1999) en de schaal zoals gebruikt in dit onderzoek. In de verkorte eenzaamheidsschaal, bestaande 
uit zes items uit de elf-itemschaal, komt de verwisselde stelling namelijk niet voor. De verkorte 
eenzaamheidsschaal in dit onderzoek is dus identiek aan de oorspronkelijke verkorte 
eenzaamheidsschaal. Uit de correlatieanalyse blijkt dat er een significante positieve samenhang is 
tussen beide schalen (r=.76, p=.00).  
     Aan de hand hiervan kan dus geconcludeerd worden dat de eenzaamheidschaal, ondanks één 
anders geformuleerd item, toch voldoende betrouwbaar is.  

Afsluiting 
Tot slot bieden vraag 19 en 20 ruimte voor aanvullende ervaringen en behoeften met betrekking tot 
hoogbegaafdheid die niet in de enquête aan bod zijn gekomen. Dit bood de deelnemers de ruimte 
om zo volledig mogelijk te zijn en diende ter vergroting van de validiteit van de enquête. 

3.2.4 Data-analyse van de enquête  
De gegevens uit de ingevulde vragenlijsten zijn ingevoerd in het statistische computerprogramma 
SPSS, 20 (IBM Corp., 2011). Middels dit programma zijn diverse analyses uitgevoerd.  
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     Wat betreft de algemene gegevens zijn voor de variabelen geslacht, betaalde functie en 
werkzoekend de frequenties berekend. Voor de variabelen jaar van lidmaatschap, gemiddeld aantal 
uur werk, gemiddeld aantal uur op zoek naar werk, geboortejaar en leeftijd ontdekking 
hoogbegaafdheid zijn de gemiddelden, de ranges en de standaarddeviaties berekend.  
     De meeste resultaten, waaronder alle stellingen, worden in paragraaf 3.3 weergegeven 
doormiddel van percentages. De overige resultaten zijn tot stand gekomen met behulp van 
verschillende statistische toetsen waarbij een significantieniveau van 5% wordt aangehouden.  
     Om de verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de algemene gegevens te berekenen, is 
een onafhankelijke t-toets gebruikt. De onafhankelijke variabele was steeds geslacht. De afhankelijke 
variabelen waren: jaar van lidmaatschap, gemiddeld aantal uur werk, gemiddeld aantal uur op zoek 
naar werk, geboortejaar en leeftijd ontdekking hoogbegaafdheid. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
chi-toetsen waarbij werkzoekend en betaalde functie de afhankelijke variabele waren en geslacht de 
onafhankelijke variabele. Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de 
deelvragen zijn berekend aan de hand van onafhankelijke t-toetsen, waarbij het geslacht steeds de 
onafhankelijke variabele was. 
     Wat betreft de deelvragen is er door middel van een onafhankelijke t-toets bepaald of er een 
significant verschil te constateren is tussen de groepen werkenden (zowel betaald werk als 
vrijwilligerswerk) en niet-werkenden in relatie tot de variabele tevredenheid met de eigen bijdrage 
aan de maatschappij. Er zijn correlatieanalyses uitgevoerd voor de samenhang tussen de variabelen 
betaalde baan en vrijwilligerswerk in combinatie met stelling 5 en stelling 7, en voor de samenhang 
tussen de variabelen betaalde baan en vrijwilligerswerk in combinatie met de variabele 
eenzaamheidsscore.  
     Voorafgaand aan de analyse voor deelvraag 4 is de betrouwbaarheid van de eenzaamheidsschaal 
berekend aan de hand van de Cronbach’s Alpha. Bij een waarde van.70 of hoger mag de schaal 
betrouwbaar worden genoemd (Spector, 1992). De Cronbach’s alpha van de complete 
eenzaamheidsschaal is.89, de schaal heeft dus een hoge interne consistentie ofwel een hoge 
betrouwbaarheid.  
     Tijdens de analyse zijn de non-respons en missende waarden bijgehouden. In de resultaten (zie 
paragraaf 3.3) wordt per resultaat de steekproefgrootte (n) weergegeven.  

3.3 RESULTATEN VAN DE ENQUÊTES 

In deze paragraaf worden de resultaten per deelvraag weergegeven. Alle deelvragen bevatten een 
sub-deelvraag over de verschillen tussen mannen en vrouwen. De resultaten wat betreft deze 
verschillen worden per stelling aan het eind van deze paragraaf weergegeven (zie tabel 3.5). De 
overige resultaten met betrekking tot man/vrouw verschillen worden bij de behorende deelvragen 
weergegeven.  

Algemene gegevens 
De steekproef bestond uit 26 vrouwen en 74 mannen. In tabel 3.1 en 3.2 zijn de overige 
demografische gegevens van de hoogbegaafde senioren weergegeven. Wat betreft de algemene 
gegevens zijn er geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen. 

Tabel 3.1: Frequentieweergave van de demografische gegevens van hoogbegaafde senioren 

Variabele Frequentie Verschil man (n=74)/vrouw 
(n=26) Ja nee 

Werkzaam in betaalde functie (n=100) 26 64 X²(1)= 1.085, p= .245 (>.05) 

Werkzoekend (n=100) 6 94 X²(1)= .000, p= .660 ( > .05) 

Tabel 3.2: Weergave van de gemiddelden, ranges en standaarddeviaties van de demografische gegevens van 
hoogbegaafde senioren 
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Variabele M  Range Sd Verschil man (n=74)/vrouw 
(n=26) 

Geboortejaar (n=100) 1949 1926-
1955 

5,37 t(98)= 1.700, p= .092 (>.05) 

Gemiddeld aantal uur werken per week 
(n=26) 

36 uur 6-70 uur 11,90 t(33)= .350, p= .728 (>.05) 

Werkzoekend (n=6) 16 uur 1-40 uur 17,93 t(3,978)= 1.145, p= .316 (>.05) 

Jaar lid geworden Vereniging Mensa (n=100) 1993 1960-
2014 

10,11 t(98)= .549, p= .584 (>.05) 

Leeftijd hoogbegaafd zijn ontdekt (n=97) 38 4-67 14,24 t(95)= .918, p= .361 (>.05) 

 

1: Welke attitude hebben hoogbegaafde senioren ten aanzien van hun hoogbegaafdheid? 
Tabel 3.3 geeft de resultaten weer van de stellingen met betrekking tot de attitude ten aanzien van 
hoogbegaafdheid. Wat opvalt, is dat een grote meerderheid het oneens is met de stelling ‘soms wil ik 
dat ik niet hoogbegaafd ben’. Een geruime meerderheid geeft aan dat mensen in de omgeving niet 
begrijpen wat hoogbegaafdheid is en dat hoogbegaafdheid een positieve invloed heeft op zijn of haar 
leven.  
 

Tabel 3.3: Percentuele weergave van de attitude van hoogbegaafde senioren ten aanzien van hun 
hoogbegaafdheid 

In het groen staan de percentages hoger dan 50% weergegeven 
 

2: Hoe ervaren hoogbegaafde senioren hun positie in de maatschappij? 
60,2% van de hoogbegaafde senioren doet vrijwilligerswerk. Dit doen zij gemiddeld 4,9 uur per week 
(n=98). In tabel 3.4 staan de resultaten weergegeven met betrekking tot de stellingen over 
maatschappelijke participatie. Opvallend is dat de meerderheid aangeeft tevreden te zijn met de 
bijdrage die zij momenteel leveren, en een meerderheid geeft aan dat zij het gevoel hebben meer te 
kunnen betekenen voor de maatschappij.  
 

Tabel 3.4: Percentuele weergave van de ervaren positie door hoogbegaafde senioren in de maatschappij 

Stelling Oneens  Neutraal Eens 

Ik ben tevreden met de bijdrage die ik momenteel lever 
aan de maatschappij (n=98) 

19,4% 20,4% 60,2% 

Ik heb het gevoel dat ik niet voldoende word 
gewaardeerd in de maatschappij (n=98) 

48% 24,5% 27,6% 

Ik heb het gevoel dat ik meer kan betekenen voor de 
maatschappij dan dat ik nu doe (n=97) 

15,5% 25,8% 58,8% 

Ik ervaar persoonlijk onjuiste, negatieve vooroordelen in 
de maatschappij over hoogbegaafdheid (n=97) 

42,3% 34% 23,7% 

In het groen staan de percentages hoger dan 50% weergegeven 

Stelling Oneens  Neutraal Eens 

Ik vind aansluiting bij mijn leeftijdsgenoten (n=99) 29,3% 38,4% 32,3% 

Soms wil ik dat ik niet hoogbegaafd ben (n=100) 71% 13% 16% 

Mensen in mijn omgeving begrijpen niet wat 
hoogbegaafdheid is (n=99) 

19,2% 29,3% 51,5% 

Mijn hoogbegaafdheid heeft een positieve invloed op 
mijn leven (n=99) 

10,1% 27,3% 62,6% 
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Er is geen samenhang gevonden tussen de tevredenheid over de bijdrage en een betaalde functie 
(r=-.07, p=.24) dan wel vrijwilligerswerk (r=-.09, p=.18). Er is een marginaal significante, positieve 
samenhang gevonden tussen het gevoel meer te kunnen betekenen en het hebben van een betaalde 
baan (r=.16, p=.06) of doen van vrijwilligerswerk (r=-.16, p=.06). 
 
3: Welke sociale en emotionele behoeften hebben hoogbegaafde senioren op het gebied van 
zelfontplooiing? 
Tabel 3.5 geeft de resultaten weer met betrekking tot de stellingen over zelfontplooiing. Een grote 
meerderheid van 89% vindt zelfontplooiing voor zichzelf belangrijk en 87% geeft aan zijn kennis 
verder te willen ontwikkelen. Bijna de helft voelt zich hierin gesteund door zijn omgeving.  
 
Tabel 3.5: Percentuele weergave van de behoeften van hoogbegaafde senioren op het gebied van 
zelfontplooiing 

Stelling Oneens  Neutraal Eens 

Zelfontplooiing vind ik voor mezelf belangrijk (n=93) 2,2% 8,6% 89,2% 

Ik wil mij verder ontplooien (n=94) 4,3% 10,6% 85,1% 

Ik voel mij gesteund door mijn omgeving in mijn 
zelfontplooiing (n=94) 

19,1% 34% 46,8% 

Ik wil mijn kennis verder ontwikkelen (n=93) 1,1% 11,8% 87,1% 

In het groen staan de percentages hoger dan 50% weergegeven 

 
In figuur 3.1 staat, voor de mensen die aangaven hun kennis verder te willen ontwikkelen, 
weergegeven welk kennisgebied hun grootste voorkeur heeft (n=90). Wat opvalt, is dat de voorkeur 
wat betreft kennisgebied zeer uiteenloopt. Het kennisgebied ‘gedrag en maatschappij’ wordt het 
meest gekozen. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen  
(t(92)=-.357, p>0.05). 
 

 
Figuur 3.1: Percentuele weergave van de kennisgebieden waarin hoogbegaafde senioren zich willen 
ontwikkelen (één antwoord mogelijk) 

83 respondenten hebben antwoord gegeven op de open vraag naar waar zij zich verder in willen 
ontplooien. Er werd uiteenlopend geantwoord, variërend van het opdoen van kennis, en het 
verbreden van vaardigheden tot ontwikkeling op persoonlijk gebied. Zo werden er antwoorden 
gegeven als ‘het beter leren kennen van de Noorse cultuur’, ‘schrijven’, ‘genealogie’, ‘adviseren’, en 
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‘het helpen van specifieke doelgroepen’. Daarbij was het opvallend dat de meeste mensen meerdere 
antwoorden gaven en dat er veel nadruk lag op het creëren en ontwikkelen van ideeën.  
 
4: In hoeverre voelen hoogbegaafde senioren zich eenzaam? 
De gemiddelde score op de eenzaamheidsschaal is 6,5. Dit betekent dat er gemiddeld een matige 
eenzaamheid wordt ervaren (n=94). Van de respondenten scoort 11,7% een 9 of 10, wat een sterke 
eenzaamheid betekent. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen mannen (M= 6.49)en 
vrouwen (M= 6.56)( t(92)=-.152, p>0.05). De mate van eenzaamheid kan niet worden verklaard door 
een betaalde baan (F(1,92) = .115, p= .735) al dan niet vrijwilligerswerk (F(1, 92) = 1.217, p= .273). 

Verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de stellingen 
In tabel 3.6 staan de statistische resultaten wat betreft de verschillen tussen mannen en vrouwen 
weergegeven. Hieruit blijkt dat er geen significante verschillen gevonden zijn.  

Tabel 3.6: Weergave van de statistische resultaten wat betreft de verschillen tussen hoogbegaafde mannen en 
vrouwen 

Stelling Verschil man/vrouw 

Ik vind aansluiting bij mijn leeftijdsgenoten t(97)= .397, p= .692 (>.05) 

Soms wil ik dat ik niet hoogbegaafd ben t(39,059)= -1.440, p= .158 ( >.05) 

Mensen in mijn omgeving begrijpen niet wat hoogbegaafdheid is t(98)= .197, p= .844 (>.05) 

Mijn hoogbegaafdheid heeft een positieve invloed op mijn leven t(98)= .989, p= .325 (>.05) 

Ik ben tevreden met de bijdrage die ik momenteel lever aan de 
maatschappij 

t(96)= -.490, p= .625 (>.05) 

Ik heb het gevoel dat ik niet voldoende wordt gewaardeerd in de 
maatschappij 

t(96)= -.319, p= .751 ( >.05) 

Ik heb het gevoel dat ik meer kan betekenen voor de 
maatschappij dan dat ik nu doe 

t(97)= -.476, p= .635 (>.05) 

Ik ervaar persoonlijk onjuiste, negatieve vooroordelen in de 
maatschappij over hoogbegaafdheid 

t(96)= -.279, p= .781 (>.05) 

Zelfontplooiing vind ik voor mezelf belangrijk t(90,128)= -1.324, p= .189 (>.05) 

Ik wil mij verder ontplooien t(94)= .741, p= .461 (>.05) 

Ik voel mij gesteund door mijn omgeving in mijn zelfontplooiing t(92)= 1.120, p= .266 (>.05) 

Ik wil mijn kennis verder ontwikkelen t(93)= -.402, p= .688 (>.05) 

 

3.4 CONCLUSIE UIT DE ENQUÊTES  

Nu de resultaten zijn weergegeven kunnen er conclusies worden getrokken. Deze paragraaf geeft 
beknopt de conclusie weer aan de hand van de deelvragen behorende bij studie 2. De bevindingen 
vanuit de literatuur en studie 1 worden later geïntegreerd in de algehele conclusie van hoofdstuk 4.  

1. Welke attitude hebben hoogbegaafde senioren ten aanzien van hun hoogbegaafdheid? 
Met de stelling ‘soms wil ik dat ik niet hoogbegaafd ben’ is de meerderheid het oneens. Meer dan de 
helft geeft aan dat de hoogbegaafd een positieve invloed heeft op hun leven. De meeste 
hoogbegaafde senioren zijn dus positief over hun hoogbegaafdheid ondanks dat ruim de helft het 
gevoel heeft dat anderen niet begrijpen wat hoogbegaafdheid is. Wat betreft het vinden van 
aansluiting bij leeftijdsgenoten lopen de ervaringen uiteen, waarbij meer dan een kwart aangeeft 
geen aansluiting te vinden.  

2: Hoe ervaren hoogbegaafde senioren hun positie in de maatschappij? 
Ruim de helft van de hoogbegaafde senioren geeft aan dat zij tevreden zijn over hun bijdrage aan de 
maatschappij (het al dan niet doen van vrijwilligerswerk). Anderzijds geeft ook ruim de helft aan dat 
zij het gevoel hebben dat ze meer kunnen betekenen voor de maatschappij. Er is geen significante 
samenhang gevonden tussen een vrijwillige dan wel een betaalde baan en de mate van tevredenheid 
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over de eigen bijdrage aan de maatschappij. Een betaalde of vrijwillige baan lijkt hier dus geen 
invloed op te hebben. De samenhang tussen het gevoel meer te kunnen betekenen voor de 
maatschappij en een vrijwillige dan wel een betaalde baan is marginaal significant. Er is dus een 
indicatie dat ‘werken’ een positieve samenhang heeft op het gevoel meer te kunnen betekenen dan 
men nu doet. Daarnaast geeft bijna een kwart van de hoogbegaafde senioren aan persoonlijke, 
onjuiste negatieve vooroordelen te ervaren en/of het gevoel te hebben niet voldoende gewaardeerd 
te worden in de maatschappij.  

3. Welke sociale en emotionele behoeften hebben hoogbegaafde senioren op het gebied van 
zelfontplooiing? 
Een opvallende meerderheid wil van de hoogbegaafde senioren wil zich verder ontplooien, dit kan in 
uiteenlopende gebieden tot uiting komen. Echter, wat betreft het opdoen van kennis kan 
geconcludeerd worden dat een zeer grote meerderheid hier behoefte aan heeft. De voorkeur wat 
betreft een specifiek kennisgebied is uiteenlopend. Iets minder dan de helft voelt zich in hun 
zelfontplooiing gesteund door de omgeving. 

4. In hoeverre voelen hoogbegaafde senioren zich eenzaam? 
Gemiddeld lijken hoogbegaafde senioren een matige eenzaamheid te ervaren. Bijna 13% lijkt zich 
sterk of zeer sterk eenzaam te voelen. De verwachting was dat eenzaamheid negatief zou 
samenhangen met een betaalde baan en/of vrijwilligerswerk, dit is echter niet het geval. Het hebben 
van een betaalde baan of vrijwilligerswerk lijkt geen invloed te hebben op de ervaren eenzaamheid.  
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4. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk wordt eerst antwoord gegeven op de hoofdvraag. Dit wordt gedaan aan de hand van 
de conclusies uit studie 1 en studie 2. In de discussie worden vervolgens de sterke punten van het 
onderzoek benoemd en wordt ook kritisch gereflecteerd op het onderzoek. 

4.1 DE SOCIALE EN EMOTIONELE BEHOEFTEN 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: Welke sociale en emotionele 
behoeften hebben hoogbegaafde senioren in Nederland? De bevindingen uit beide studies worden 
vergeleken met elkaar en met de literatuur. Aanbevelingen die hieruit voortkomen, worden ook 
benoemd.  

De behoefte om bij te dragen aan de maatschappij 
Volgens de Continuity Theory van Atchley (1989) is het van belang dat senioren, voor een maximaal 
gevoel van welzijn en zelfachting, een door hen gewenst niveau van betrokkenheid met de 
maatschappij moeten zien vast te houden. Uit het onderzoek is gebleken dat hoogbegaafde senioren 
het belangrijk vinden om te participeren in de maatschappij. De meerderheid is tevreden over de 
vrijwillige bijdrage die zij leveren aan de maatschappij.  
     Ook bleek dat een meerderheid het gevoel heeft dat zij meer zouden kunnen betekenen voor de 
maatschappij dan zij nu doen. In de interviews werd aangegeven dat hun bijdrage niet altijd wordt 
opgepakt door de maatschappij. Een vervolgonderzoek zou gericht kunnen zijn op de wijze waarop 
hoogbegaafde senioren meer zouden willen bijdragen aan de maatschappij en wat zij hierbij nodig 
hebben.  

De behoefte aan zelfontplooiing 
In studie 2 komt duidelijk naar voren dat de meeste hoogbegaafde senioren een grote behoefte 
hebben aan zelfontplooiing. Dit komt overeen met de eigenschappen die hoogbegaafden hebben 
zoals, gedrevenheid en nieuwsgierigheid, welke maken dat zij zich in hoge mate kunnen ontwikkelen 
(Jacobsen, 1999, Kooijman - van Thiel, 2008). De behoefte aan het opdoen van kennis is duidelijk 
aanwezig. Verder lijkt er een grote verscheidenheid binnen de doelgroep te zijn wat betreft 
interesses en de gebieden waarin zij zich willen ontwikkelen. Op dit punt verschillen de behoeften en 
het is dan ook kenmerkend dat de interesses zeer uiteenlopen.  
     De resultaten kunnen worden vergeleken met een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch instituut (NIDI) waarin zij onderzoeken hoe senioren in Nederland, in de leeftijd van 60 
tot 75 jaar, denken over leren en ontwikkelen (Damman, 2014). Iets minder dan de helft van de 
zestigplussers in dat onderzoek gaf aan dat zij zelfontplooiing belangrijk vinden tegenover een 
geruime meerderheid van de hoogbegaafde senioren in dit onderzoek. De behoefte om zich te 
ontplooien en om te leren is bij hoogbegaafde senioren dus duidelijk groter dan bij andere senioren.  

De behoefte aan contact met gelijkgestemden 
Wat betreft de ervaren eenzaamheid lijken de resultaten overeen te komen met andere 65-plussers 
in Nederland (Meulenkamp, van der Hoek en Cardol, 2011). Meulenkamp e.a. (2011) geven eveneens 
aan dat er geen verschillen tussen mannen en vrouwen waren wat betreft de eenzaamheidsscore. Dit 
komt overeen met de resultaten uit dit onderzoek. Dit betekent dus dat de ervaren eenzaamheid 
binnen de hoogbegaafde senioren ongeveer gelijk is aan de ervaren eenzaamheid binnen de 
seniorenpopulatie in het algemeen. Mogelijk hebben hoogbegaafde senioren behoefte aan contact 
met anderen die op hetzelfde denkniveau zitten. Dit kwam naar voren uit de interviews. Of dit 
daadwerkelijk voor de gehele doelgroep geldt, zou verder onderzocht moeten worden.  

Verschillen tussen mannen en vrouwen 
In dit onderzoek zijn geen verschillen gevonden tussen hoogbegaafde mannen en vrouwen. Dit is 
opmerkelijk aangezien uit de literatuur is gebleken dat verschillen tussen mannen en vrouwen 
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zichtbaar is in de manier waarop hoogbegaafdheid tot uiting komt. Zo valt het op dat vrouwen meer 
teruggetrokken gedrag vertonen en hun talenten minder laten zien (Ronner en Nauta, 2010). Veel 
vrouwen herkennen namelijk niet bij zichzelf dat zij hoogbegaafd zijn (Kuipers & Van Kempen, 2007). 
Mogelijk heeft de groep vrouwen waarbij de verschillen zichtbaar zijn, niet meegedaan aan dit 
onderzoek aangezien de vrouwelijke mensaleden per definitie wel op de hoogte zijn van hun 
hoogbegaafdheid. 

Eindconclusie 
Hoogbegaafde senioren hebben dus de behoefte om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ze 
zijn tevreden over hun bijdrage maar hebben wel het gevoel dat ze meer kunnen betekenen voor de 
maatschappij. Zelfontplooiing is een grote behoefte onder hoogbegaafde senioren, deze behoefte 
kan op uiteenlopende gebieden liggen. Tot slot lijken hoogbegaafde senioren behoefte te hebben 
aan contact met gelijkgestemden. Er zijn geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen wat 
betreft hun sociale en emotionele behoeften.  

4.2 DISCUSSIE 

Dit onderzoek richtte zich op een specifieke doelgroep waar nog weinig over bekend is. De resultaten 
leverden dan ook waardevolle inzichten en aanbevelingen op (zie hoofdstuk 5). Het is echter mogelijk 
dat een aantal factoren onder de respondenten niet overeenkomen met de populatie. Zo waren alle 
deelnemers lid van Vereniging Mensa. Blijkbaar had deze groep behoefte aan aansluiting bij een 
groep gelijkgestemden. Mogelijk geeft dit daarom een vertekend beeld wat betreft hun behoeften 
op het gebied van sociale contacten. Het is waarschijnlijk dat er ook hoogbegaafde senioren in 
Nederland zijn die niet lid zijn van de Vereniging Mensa of zelfs niet weten dat zij hoogbegaafd zijn. 
Mogelijk hebben zij andere of aanvullende behoeften die bij mensaleden worden vervuld door hun 
lidmaatschap bij Vereniging Mensa. Er zou daarom verder onderzoek moeten worden gedaan naar 
de invloed van lidmaatschap bij Vereniging Mensa op de behoeften van hoogbegaafde senioren.  
     Een tweede discussiepunt is dat er in de praktijk een onderscheid wordt gemaakt tussen 
hoogbegaafden en mensen met het syndroom van Asperger. Mensen met het syndroom van 
Asperger kunnen, vanwege hun zeer hoge intelligentie, ook lid worden van de Vereniging Mensa. 
Mogelijk heeft deze groep andere behoeften ten opzichte van hoogbegaafden zonder het syndroom. 
Slechts een zeer klein aantal respondenten in het onderzoek gaf aan het syndroom van Asperger te 
hebben dus de kans op een vertekend beeld van de resultaten wordt zeer klein geacht. Het is voor 
een volgend onderzoek aan te raden om de verschillen tussen hoogbegaafden met en zonder het 
syndroom van Asperger te onderzoeken om zo een nog specifieker advies te kunnen geven.  
     Het onderzoek richtte zich op zestigplussers, de gemiddelde leeftijd van de onderzochte groep 
was 66 jaar. De leeftijdsverdeling was echter scheef. Omdat er te weinig respondenten van boven de 
75 jaar waren (17%), is er geen onderscheid gemaakt in verschillende leeftijdsgroepen. Om hier wel 
inzicht in te krijgen zou een vervolgonderzoek gedaan moeten worden. Echter bleek tijdens dit 
onderzoek dat het zeer lastig was om deze doelgroep te bereiken. Het is niet bekend hoeveel 
hoogbegaafde senioren er zijn van 75 jaar en ouder. Bij de Vereniging Mensa is dit aantal in ieder 
geval te laag voor een representatief kwantitatief onderzoek. Onderzoek van Meulenkamp e.a. 
(2011) toont echter aan dat er onder gewone senioren in relatie tot leeftijd geen onderscheid wordt 
gevonden wat betreft de behoefte aan zelfontplooiing. 
     In de enquête van dit onderzoek zijn voor de eenzaamheidsschaal de antwoordmogelijkheden 
‘helemaal oneens’, ‘oneens’, ‘neutraal’, ‘eens’ en ‘helemaal eens’ gebruikt. Echter De Jong Gierveld & 
van Tilburg (1999) gebruiken in hun schaal de antwoordmogelijkheid ‘min of meer’ in plaats van 
‘neutraal’. De resultaten van de eenzaamheidsscore dienen daarom met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden.  
     Een aantal punten uit de interviews zijn niet meegenomen in de enquête. Zo kwam naar voren dat 
de geïnterviewden behoefte hebben aan contact met gelijkgestemden. Ook kwam naar voren dat zij 
het gevoel hebben dat hun bijdrage niet altijd wordt opgepakt door de maatschappij. Deze factoren 
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zeggen wel iets over hun behoeften, alleen de informatie kan nu niet gegeneraliseerd worden. 
Wanneer de interviews zouden volgen op de enquête waren de interviews mogelijk van grotere 
waarde geweest. De resultaten zouden dan meer kwalitatief van aard zijn wat een waardevolle basis 
is voor een kwantitatief vervolgonderzoek.  
     Een aantal resultaten kon vergeleken worden met niet hoogbegaafde senioren. Hierdoor werden 
verschillen zichtbaar tussen de doelgroep en hun niet hoogbegaafde leeftijdsgenoten. Ook kon er bij 
sommige resultaten een link worden gelegd naar hoogbegaafde volwassenen onder de zestig jaar. 
Hierdoor werden verschillen zichtbaar tussen hoogbegaafden onderling van verschillende leeftijden. 
Om daadwerkelijk het verschil in behoeften van hoogbegaafde senioren in relatie tot niet begaafde 
senioren en hoogbegaafde volwassenen in kaart te kunnen brengen, is het daarom waardevol om dit 
onderzoek ook onder deze groepen uit te voeren.  

  



27 
 

5. AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de conclusies uit het onderzoek, aanbevelingen gedaan om 
in te spelen op de behoefte van hoogbegaafde senioren. Deze aanbevelingen hebben betrekking op 
de bewustwording in de maatschappij, het benutten van de kwaliteiten, zelfontplooiing in 
verzorgingstehuizen en het cursusaanbod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aanbeveling die 
gericht is op het implementeren van de genoemde aanbevelingen.  

5.1 INSPELEN OP DE BEHOEFTEN VAN HOOGBEGAAFDE SENIOREN 

Bewustwording in de maatschappij 
Maatschappelijke participatie is belangrijk gebleken voor een meerderheid van de hoogbegaafde 
senioren. Echter ervaren sommige hoogbegaafde senioren hierbij belemmeringen vanuit de 
maatschappij op het gebied van vooroordelen en onderwaardering. Bewustmaking in de 
maatschappij, van het feit dat er senioren zijn die hoogbegaafd zijn, is daarom een eerste stap 
richting een betere aansluiting. Zo beschrijven Nauta en Jurgens (2012) een casus waarin een 87-
jarige man weer tot bloei kwam nadat zijn omgeving herkende wie hij was en wat hij nodig had.  
     Het IHBV heeft hierin al een eerste stap genomen, in opdracht van hen zijn er zijn twee portretten 
van hoogbegaafde senioren geschreven. Het zou waardevol zijn als dit project onder de aandacht 
komt, niet alleen bij de hoogbegaafden zelf, maar juist ook in hun omgeving. Hulpverleners binnen 
de seniorenzorg zouden bijvoorbeeld kennis moeten hebben van de behoeften van hoogbegaafde 
senioren. 

Het benutten van de kwaliteiten  
Hoogbegaafde senioren beschikken over een combinatie van capaciteiten en levenservaring welke 
een waardevolle bijdrage voor de maatschappij zouden kunnen betekenen. Een grote meerderheid 
van de hoogbegaafde senioren geeft aan dat zij meer kunnen en willen betekenen voor de 
maatschappij. In de interviews kwam naar voren dat er ook hoogbegaafde senioren zijn die het 
prettig zouden vinden als de maatschappij meer praktische mogelijkheden zou creëren voor 
hoogbegaafden om een bijdrage te kunnen leveren. Dit kan op tal van verschillende gebieden, 
aangezien de interessegebieden ook zeer uiteenlopend zijn.  
     Het IHBV zou hier bijvoorbeeld een thema-avond over kunnen organiseren waarin er wordt 
gebrainstormd met hoogbegaafde senioren over hoe zij willen bijdragen. Te denken valt aan het 
verzorgen van gastcolleges op middelbare scholen of het organiseren van lezingen in bejaarden- of 
verzorgingstehuizen. Dit laatste geeft direct een mogelijkheid voor het tegemoetkomen aan senioren 
die nog willen leren ook al wonen ze in een verzorgingstehuis.  

Zelfontplooiing in verzorgingstehuizen 
Uit studie 1 en uit de informatie van het IHBV is gebleken dat sommige hoogbegaafde senioren 
opzien tegen opname in een verzorgingstehuis en het verlies van zelfstandigheid en cognitieve 
stimulatie. Verzorgingstehuizen zouden kunnen inspelen op de behoefte aan zelfontplooiing onder 
hoogbegaafde senioren. Bijvoorbeeld door bij de intake te vragen naar waar de senior zich verder in 
zou willen ontwikkelen en waar hun interesses liggen. Dit geeft a) een stukje erkenning naar de 
senioren toe, b) de mogelijkheid om gelijkgestemden met elkaar in contact te brengen en c) de 
mogelijkheid in te spelen op de behoeften van senioren.  

Cursussen voor hoogbegaafde senioren 
Hoogbegaafde senioren willen nog leren en kennis opdoen. Het IHBV zou de senioren kunnen 
informeren over de mogelijkheden hiervoor. Daarbij zouden ze in kaart kunnen brengen welke 
mogelijkheden er zijn en tot in hoeverre dit aansluit bij de behoefte van hoogbegaafde senioren. De 
Volksuniversiteit (Volksuniversiteit, 2015) biedt bijvoorbeeld cursussen voor iedereen aan en het 
Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO Nederland, 2015) biedt onderwijs op academisch niveau aan 
voor ouderen. Het IHBV zou contact met hen kunnen opnemen betreft een eventuele samenwerking 
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met betrekking tot het realiseren van cursussen die aansluiten bij de behoeften van hoogbegaafde 
senioren. Deze cursussen kunnen als bijkomend effect hebben dat hoogbegaafde senioren meer met 
elkaar in contact komen, waarbij wordt ingespeeld op de behoefte aan contact met gelijkgestemden. 

5.2 HET IMPLEMENTEREN VAN DE AANBEVELINGEN 

Om de aanbevelingen daadwerkelijk te realiseren is een laatste advies aan het IHBV om 
projectgroepen samen te stellen, bestaande uit hoogbegaafde senioren die vrijwillig willen bijdragen 
aan het realiseren van bovenstaande aanbevelingen. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van 
de kwaliteiten en ervaringen van de hoogbegaafde senioren en worden de kosten laag gehouden. 
Elke groep kan concreet met een aanbeveling aan de slag (al dan niet in samenwerking met het 
IHBV).  
     Een tweede mogelijkheid is om een samenwerking aan te gaan met de opleiding Toegepaste 
psychologie. Tijdens deze studie voeren de studenten meerdere projecten uit welke betrekking 
kunnen hebben op het implementeren van adviezen. Mogelijk kunnen zij één of meerdere van de 
adviezen verder uitwerken.  

  



29 
 

LITERATUURLIJST 

Atchley, R.C. (1989). A continuity theory of normal aging. Gerontologist, 29, 183-190. 

Ballast, I. (2013). ‘Daar redden wij het niet mee!’. Opgevraagd op 2 maart 2015, op  
 
Bannink, F. (2011).Positieve Psychologie in de praktijk.  Amsterdam: Hogrefe 

http://ihbv.nl/cms/wp-content/uploads/2014/09/ScriptieECHA-SpecialistinGiftedEducation- 
IrmgardBallast-.pdf 

 
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as  

a fundamental human motivation. Psychological bulletin, 117(3), 497.  
 
Bodzin, C. (2014). Sozialkompetenz und chronischer Stress bei hochbegabten Erwachsenen.  

Masterarbeit. Human- und Gesundheitswissenschaften Studiengang Klinische Psychologie, 
Master of Science Sommersemester 2014. 

Brinkman, J. (2011). Cijfers spreken. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Butler, R. N. (1990). The Contributions of Late-Life Creativity to Society. Gerontology and Geriatrics  
Education, 11(1-2), 45-52. 

 
Clark, L. A., & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development.  

Psychological assessment, 7(3), 309. 
 

COTAN documentatie NIP. (2000). Eenzaamheidsschaal, 1985 – 1990. Opgevraagd op 16 april  
2015 van http://www.cotandocumentatie.nl/test_details.php?id=677 

 
Damman, M. (2014).  Use it or lose it? Het belang van leren en ontwikkeling in de levens van  

senioren. Gerōn, 16(1), 64-64. 
 
De Jong Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (1999). Manual of the Loneliness Scale 1999. Department of  

Social Research Methodology, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam  
 
De Jong Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (2008). De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en 
sociale eenzaamheid. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, 39(1), 4-15. 
 
Eggebeen, D. J., & Hogan, D. P. (1990). Giving between generations in American families. Human  

Nature, 1(3), 211-232. 

Erikson, E.H. (1980). Identity and the life cycle. New York: W.W. Norton. 

Evers, A., Zaal, J. N., & Evers, A. K. (2002). Ontwikkelingen in het testgebruik van Nederlandse  
psychologen. De Psycholoog, 37(2), 54-61 

 
Feldman, R. S. (2011). Ontwikkelingspsychologie II. Levensloop vanaf de jongvolwassene.  

Amsterdam: Pearson Benelux. 
 
Field, T., Harding, J., Yando, R., Gonzalez, K., Lasko, D., Bendell, D., & Marks, C. (1997). Feelings and  

attitudes of gifted students. Adolescence, 33(130), 331-342. 
 
Hartshorne, T.S. (1994). Friendship. In V.S. Ramachandran (red.), Encyclopedia of human behavior.  

San Diego: Academic Press. 

http://ihbv.nl/cms/wp-content/uploads/2014/09/ScriptieECHA-SpecialistinGiftedEducation-%20IrmgardBallast-.pdf
http://ihbv.nl/cms/wp-content/uploads/2014/09/ScriptieECHA-SpecialistinGiftedEducation-%20IrmgardBallast-.pdf


30 
 

Hoeymans, N. (2009). Maatschappelijke participatie bij senioren. Is het Nederlandse ontslagstelsel nu  
echt aan verandering toe? 104, 53. 

 
HOVO Nederland. (2015). Hoger Onderwijs voor Senioren. Opgevraagd op 23 mei 2015 van:  

http://hovo-nederland.org/ 

IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp 

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen. (2014). IHBV. Opgevraagd op 18 februari 2015 van:  
http://ihbv.nl/ 

 
Jacobsen, M. E. (1999). Arousing the sleeping giant: Giftedness in adult psychotherapy. Roeper  

Review, 22(1), 36-41. 
 
Kooijman – van Thiel, M. (red.) (2008). Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van  

hoogbegaafden. Ede: OYA Productions. 

Kuipers, W., & Van Kempen, A. (2007). Verleid jezelf tot excelentie! Zoetermeer: Free Musketeers. 

Lewis, R. B., Kitano, M. K., & Lynch, E. W. (1992). Psychological intensities in gifted adults. Roeper  
Review, 15, 25-31. 

Mensa. (2015). Lid worden. Opgevraagd op 5 maart 2015 van: http://www.mensa.nl/lid-worden 

Meulenkamp, T., Van der Hoek, L., & Cardol, M. (2011). Deelname aan de samenleving van mensen  
met een beperking en senioren. Rapportage participatiemonitor. 

 
Moyer, M. S. (1992). Sibling relationships among older adults. Generations: Journal of the American  

Society on Aging. 
 

Nauta, N., & Corten, F. (2002). Hoogbegaafden aan het werk. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en  
Verzekeringsgeneeskunde, 10(11), 343-346. 

 
Nauta, N., & Jurgens, K. (2012). Hoogbegaafde senioren: Een vergeten groep-Herkenning van    

hoogbegaafdheid onder senioren is een eerste stap op weg naar betere voorzieningen voor 
hen. Geron-Tijdschrift over Ouder Worden en Maatschappij, 14(4), 35. 

Neugarten, B. (1972). Personality and the aging process. The Gerontologist, 12, 9-15. 

Neisser, U., Boodoo, G., Bouchard Jr, T. J., Boykin, A. W., Brody, N., Ceci, S. J., & Urbina, S. (1996).  
Intelligence: knowns and unknowns. American psychologist, 51(2), 77. 
 

Peck, R. (1956). Psychological developments in the second half of life. In Conference on Planning  
Research, Apr, 1955, Bethesda, MD, US. American Psychological Association. 

 
Rijn, S. van, Wout, M. van ‘t, Spikman, J. (2013). Emotie en sociale cognitie. In: R. Kessels, P. Eling, R.  

Ponds, J. Spikman, & M. van Zandvoort, (red.). Klinische neuropsychologie (pp. 267-290). 
Amsterdam: Uitgeverij Boom 
 

Robinson, N. M., Zigler, E., & Gallagher, J. J. (2000). Two tails of the normal curve: Similarities and  
differences in the study of mental retardation and giftedness. American Psychologist, 55(12), 
1413. 

Ronner, S., & Nauta, N., (2010). Hoera! Hoogbegaafd én vrouw? VVAO magazine, 10, 8-9. 

http://www.mensa.nl/lid-worden


31 
 

Seligman, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon  
and Schuster. 

 
Soonius, J. (2014). Psychologie in hoofdlijnen. Den Haag : Boom Lemma uitgevers. 
 
Spector, P.E. (1992). Summated rating scale construction – an introduction. London/New Delhi: Sage  

Publications.  
 
Swanborn, P, G. (2010). Basisboek sociaal onderzoek. Den Haag : Boom Onderwijs 

Terman, L. M., & Merrill, M. E. (1937). Measuring intelligence. Boston: Houghton- Mifflin. 

Volksuniversiteit. (2015). Home. Opgevraagd op 23 mei 2015 van:  
http://www.volksuniversiteit.nl/index.php?&username=vua_guest&password=9999&groups
=VUCMS 

 
Webster, J., & Haight, B. (2002). Critical advances in reminiscence work: From theory to application.  

New York: Springer. 

Wijsman, E. (2013). Psychologie & sociologie. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Zarit, S. H., & Reid, J. D. (1994). Family caregiving and the older family. Applied developmental  
psychology, 237-264. 

  



32 
 

BIJLAGE 1: INTERVIEWRESULTATEN 
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BIJLAGE 2: FORMULIER ETISCHE ASPECTEN 

Formulier: ‘Zorgvuldig omgaan met proefpersonen, respondenten en testkandidaten’  

Zorgvuldigheidsmaatregelen onderzoek door studenten Toegepaste Psychologie 

Project / vak / studieonderdeel: 

 

Afstudeeronderzoek 

Docent / coach: 

 

Jorien van der Velde 

Onderwerp: 

 

Hoogbegaafde senioren 

Begin- en eindtijd van het onderzoek: 

 

9 maart – 6 juni 2015 

Beschrijving van het onderzoek 

(kort maar volledig): 

 

 

Doormiddel van kwalitatief (literatuuronderzoek en 
groepsinterviews) en kwantitatief (enquêtes) onderzoek 
worden de sociale behoeften van hoogbegaafde senioren in 
Nederland in kaart gebracht. Dit wordt gedaan in opdracht 
van het IHBV. De resultaten worden weergegeven in een 
onderzoeksrapport. 

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) zonder voorbehoud en naar waarheid bijgaand formulier te hebben 
ingevuld in verband met in het kader van de opleiding Toegepaste Psychologie uit te voeren onderzoek. 

Naam van de student(en): Handtekening: 

Mieke Geertsma 

 

Marlies Bouwman 

 

Datum: 5 maart 2015 

 Aankruisen 
indien van 
toepassing 

 

Beantwoord onderstaande vragen 
als in de vorige kolom het vakje met 
 is aangekruist. 

 

Kan hier 
redelijkerwijs toch 
nog schade uit 
ontstaan? (kruis het 
juiste vakje aan) 
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A B C 

1 

Privacy / anonimiteit 

  Nee Ja 

1.1 

Ken je de naam van 
proefpersonen? Heb je 
adresgegevens? 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Ja 

  

Hoe is de anonimiteit 
gegarandeerd?  

Er zullen geen namen in het verslag 
komen te staan. Eventuele citaten 
uit het interview worden 
weergegeven onder een andere 
naam. De samenvatting (inclusief de 
citaten) wordt binnen enkele dagen 
na het afnemen van het interview 
verstuurd naar de deelnemers om 
hun om toestemming te vragen 
voor het gebruiken van de 
samenvatting.  

Wanneer worden de gegevens 
vernietigd en wie is daar 
verantwoordelijk voor?  
De onderzoekers zullen de gegevens 
direct na het onderzoek vernietigen.  

Als naam van proefpersoon of een 
bedrijf of dergelijke tóch wordt 
gepubliceerd, geven de 
betrokkenen daar dan expliciet 
toestemming voor? 
N.V.T. 

 

X  

1.2 

Ken je het e-mailadres van de 
proefpersonen? 

 

Nee 

 

 

 

X 

Ja 

  

Hoe zorg je ervoor dat het adres uit 
je adressenlijst verdwijnt (sent 
items, contactpersonen, inbox, 
andere mappen enzovoort), o.a. 
met het oog op spam / verspreiding 
van virussen? 
De onderzoekers verwijderen de e-
mailadressen en e-mails van en naar 
respondenten uit de mailbox.  

(Verder als bij 1.1) 

 

X  

1.3 

Beschik je over (andere) 
persoonlijke gegevens? 

 

Nee 

 

X 

Ja 

  

 

Zijn deze gegevens nodig? Waarom? 

De leeftijd van de respondenten 
wordt gevraagd zodat de 
respondenten gecategoriseerd 
kunnen worden naar leeftijd. Zo kan 

X  
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het gemiddelde berekend worden 
en eventuele uitschieters kunnen er 
uitgehaald worden. Dit verhoogt de 
betrouwbaarheid.  

(Verder als bij 1.1) 

 

1.4 

Komen proefpersonen op foto 
of op beeld- of geluidband te 
staan? 

 

Nee 

 

 

 

X 

Ja 

  

Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte?  
Ja 

Wie krijgen dit materiaal te zien / 
horen?  
Alleen de onderzoekers 

Geven proefpersonen hier 
nadrukkelijk toestemming voor?  
Ja 

 (Verder als bij 1.1) 

 

X  

1.5 

Wordt er gewerkt met 
bekenden van de 
onderzoekers?  

X 

Nee 

 

 

 

 

 

 

Ja 

  

Bestaat de mogelijkheid van 
rolverwarring? 

Zijn er problemen denkbaar op het 
gebied van privacy of bijvoorbeeld 
strijdigheid van belangen en de 
verhouding die kan ontstaan door 
een lastige testuitslag? 

Wat wordt er gedaan om deze 
problemen te voorkomen? Welke 
alternatieve oplossingen zijn 
overwogen en waarom zijn die niet 
toegepast? 

 

  

 

2 

Informatie en toestemming 

    

2.1 

Wordt proefpersonen expliciet 
om toestemming gevraagd? 

X 

Ja 

 

 

 

Nee 

  

 

Waarom niet? 

 

  

2.2 

Worden proefpersonen vooraf 
op de hoogte gebracht van het 

X 

Ja 

 

Nee 

  

 

Waarom niet? 
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doel van het onderzoek / de 
interventie?  

 

 

 

Worden proefpersonen achteraf op 
de hoogte gebracht? 

2.3 

Wordt proefpersonen naar 
waarheid duidelijk gemaakt 
wie de opdrachtgever is / 
welke belangen de 
opdrachtgever heeft? 

 

X 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 

  

 

 

Waarom niet? 

Worden proefpersonen achteraf op 
de hoogte gebracht? 

 

 

  

2.4 

Kunnen proefpersonen 
deelname weigeren? 

X 

Ja 

 

 

Nee 

  

 

Waarom niet? 

 

  

2.5 

Kunnen proefpersonen op elk 
moment stoppen / van 
verdere medewerking afzien? 

X 

Ja 

 

 

 

 

Nee 

  

 

Waarom niet? 

 

 

 

  

2.6 

Wordt het proefpersonen 
duidelijk gemaakt in welke rol 
je met ze werkt? (Bijvoorbeeld 
om van te leren, als 
medewerker voor een 
opdrachtgever) 

X 

Ja 

 

 

 

 

 

 

Nee 

  

 

Waarom niet? 

Worden proefpersonen achteraf op 
de hoogte gebracht? 

 

 

  

2.7 

Wordt proefpersonen de 
mogelijkheid geboden op de 
hoogte te worden gebracht 
van uitkomsten / resultaten? 

X 

Ja 

 

 

 

Nee 

  

 

Waarom niet? 
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2.8 

Wordt aan proefpersonen 
onjuiste informatie verstrekt 
over de opdrachtgever, het 
doel van het onderzoek of 
dergelijke.? 

X 

Nee 

 

 

 

 

 

Ja 

  

 

Waarom? 

Worden proefpersonen achteraf op 
de hoogte gebracht? 

 

 

  

2.9 

Zijn (sommige) proefpersonen 
minderjarig?  

X 

Nee 

 

 

Ja 

  

 

Is toestemming geregeld met 
ouders/verzorgers? Zo nee, waarom 
niet? 

 

  

2.10 

Zijn (sommige) proefpersonen 
wilsonbekwaam? 

X 

Nee 

 

 

Ja 

  

 

Is toestemming geregeld met 
eventuele andere 
verantwoordelijken? Zo nee, 
waarom niet? 

 

  

2.11 

Is er een protocol gemaakt 
waarin staat hoe en in welke 
bewoordingen proefpersonen 
over de punten 2.1 tot en met 
2.8 op de hoogte worden 
gebracht? 

 

Ja 

 

 

 

 

  

Voeg het protocol bij.  

 X 

Nee 

  

Waarom niet? 

Deze informatie staat vermeld in 
het plan van aanpak. 

 

3 

Mogelijke schadelijke 
effecten 

     

3.1 

Is er tijdens het onderzoek 
sprake van misleiding van 
proefpersonen? 

X 

Nee 

 

 

 

Ja 

  

 

Waarom is dit nodig? 

Wat is de aard van de misleiding? 
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Wanneer en hoe worden 
proefpersonen op de hoogte 
gebracht (debriefing)?  

 

3.2 

Kan de proefpersoon door 
deelname geestelijk, sociaal, 
fysiek of andere nadeel 
ondervinden? Denk hierbij 
onder andere aan 
bewustwording van iets 
onaangenaams, in 
verlegenheid, frustratie of 
stress worden gebracht, het 
ongewenst bekend worden 
van uitkomsten enzovoort. 

 

 

 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Ja 

  

 

 

Welke nadelen zijn denkbaar? 

De deelnemer zou geconfronteerd 
kunnen worden met problemen 
waar hij/zij tegenaan loopt vanwege 
de hoogbegaafdheid. 

Wat wordt er gedaan om deze 
nadelen te voorkomen? Wat om de 
schade te beperken? 

Deelnemers geven zichzelf op, 
worden vooraf op de hoogte 
gebracht en er wordt tijdens de 
groepsinterviews een veilige sfeer 
gecreëerd. 

Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 

Ja 

 

 

  

3.3 

Kunnen er groeperingen (denk 
ook aan kwetsbare groepen / 
minderheden) door deelname 
aan of bijvoorbeeld 
uitkomsten van onderzoek of 
publiciteit erover ervan nadeel 
ondervinden? 

X 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

  

 

Welke nadelen zijn denkbaar? 

Wat wordt er gedaan om deze 
nadelen te voorkomen? Wat om de 
schade te beperken? 

Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 

 

 

  

3.4 

Kunnen organisaties en 
dergelijke (bijvoorbeeld school 
of woningbouwcorporatie die 
er ‘slecht’ van afkomt) 

X 

Nee 

 

 

Ja 

  

 

Welke nadelen zijn denkbaar? 
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nadelen ondervinden van de 
uitkomsten van of publiciteit 
rond het onderzoek? 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt er gedaan om deze 
nadelen te voorkomen? Wat om de 
schade te beperken? 

Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 

Zijn betreffende organisaties 
hiervan op de hoogte? 

 

 

3.5 

Kunnen er op basis van het 
onderzoek beslissingen 
worden genomen (door 
bijvoorbeeld opdrachtgever) 
die nadelig kunnen zijn voor 
bepaalde (groepen) mensen? 

X 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

  

 

Welke beslissingen kunnen voor wie 
nadelig zijn? 

Wat wordt er gedaan om deze 
nadelen te voorkomen? Wat om de 
schade te beperken? 

Zijn proefpersonen hiervan vooraf 
op de hoogte? 

Zijn andere betrokkenen hiervan op 
de hoogte? 

 

  

3.6 

Kunnen uitkomsten / 
testuitslagen schokkend / naar 
zijn voor de betrokkene? 

X 

Nee 

 

 

 

 

Ja 

  

 

Worden er vooraf afspraken 
gemaakt over de bespreking van de 
uitkomsten / uitslagen? 

Is er de mogelijkheid van opvang, 
nazorg of doorverwijzing geregeld? 

 

  

 

4. 

Afweging voor- en nadelen 

    

Als er in het voorgaande zaken 
zijn waarmee proefpersonen 
of anderen te kort kan worden 
gedaan, staan daar wellicht 
voordelen van het onderzoek 
tegenover (verbetering van de 
situatie van mensen, 
onderwijs-/leerdoeleinden, 
verdiensten e.d.). Zijn er zulke 
voordelen? 

 

Ja 

 

 

 

 

x 

Nee 

  

 

Welke voordelen zijn dat? 

De proefpersonen komen in contact 
met mensen die wellicht hetzelfde 
ervaren. Daarnaast is het onderzoek 
gericht op verhoging van het 
welbevinden. Juist zij hebben dus 
baat bij de resultaten van het 
onderzoek. 
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In hoeverre wegen de nadelen op 
tegen deze voordelen? 

De nadelen zijn dusdanig klein, 
waarschijnlijk zelfs niet aanwezig en 
daarbij zijn de proefpersoon op de 
hoogte en kiezen ze zelf voor 
deelname. 

 

BIJLAGE 3: SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE 

Beste leden van de vereniging Mensa, 

Graag nodigen wij u uit om door middel van deze enquête deel te nemen aan ons afstudeeronderzoek naar de 

behoeften van hoogbegaafde 60-plussers. Het onderzoek heeft tot doel in kaart te brengen of er bepaalde  

behoeften er zijn onder deze doelgroep. Als dit het geval is, kan er worden gekeken naar aansluiting van 

activiteiten bij hoogbegaafde 60-plussers. Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met het Instituut 

Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Deze vragenlijst bestaat uit 21 vragen. Uw reactie wordt anoniem en 

vertrouwelijk verwerkt.  

Bij voorbaat dank, 

Marlies Bouwman en Mieke Geertsma 

Studenten Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen 

 

Geboortejaar: 

Geslacht: Man/vrouw 

Bent u momenteel werkzaam in een betaalde functie? Ja/nee 

 

Zo ja, voor hoeveel uur per week?…………………………………………... …………………………………………........................... 

Bent u werkzoekend? Ja/nee 

Zo ja, hoeveel uur bent u gemiddeld per week actief op zoek? …………………………………………..……………............... 

In welk jaar werd u lid van de Vereniging Mensa? …………………………………………………………………………................ 

Wat was indertijd uw reden om lid te worden van de Vereniging Mensa? 

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

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

Hoe actief was u de afgelopen drie maanden binnen Mensa?  

- Bestuurslid 

- Sig-lid van ……. 

- Bijeenkomsten, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………… 

- E-maillijsten, namelijk………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 



41 
 

Heeft u lichamelijke- en of cognitieve problemen die u belemmeren in het dagelijks functioneren: Ja/nee 

 

Zo ja, welke:.............................................................................................................................................................. 

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

Op welke leeftijd ontdekte u dat u hoogbegaafd bent?................…………………………………………................................ 

Kruis aan in welke mate u het met de volgende stellingen eens bent en neemt u daarbij uw huidige situatie in 
gedachten, zoals u zich op dit moment voelt 

Ik vind aansluiting bij mijn leeftijdsgenoten 

 
Soms wil ik dat ik niet hoogbegaafd ben 

Mensen in mijn omgeving begrijpen niet wat hoogbegaafdheid is  

Mijn hoogbegaafdheid heeft een positieve invloed op mijn leven  

 
 
Ik zet mij momenteel als vrijwilliger in voor de volgende activiteit(en) (meerdere antwoorden zijn mogelijk):  

o Politieke organisatie 

o Belangenvereniging 

o Bestuur of commissie van recreatieve- of 

culturele activiteiten  

o Geloofsgemeenschap 

o Vrijwilligerswerk 

o Informele hulp  

o Overig, namelijk……. 

o Niet van toepassing 

 

Hoeveel uur in de week neemt u (gemiddeld) deel aan deze vrijwilligersactiviteiten? ……………….uur per week 

Kruis aan in welke mate u het met de volgende stellingen eens bent en neemt u daarbij uw huidige situatie in 
gedachten, zoals u zich op dit moment voelt. 

Ik ben tevreden met de bijdrage die ik momenteel lever aan de maatschappij 

Ik heb het gevoel dat ik niet voldoende wordt gewaardeerd in de maatschappij 

Ik heb het gevoel dat ik meer kan betekenen voor de maatschappij dan dat ik nu doe 

Ik ervaar persoonlijk onjuiste, negatieve vooroordelen in de maatschappij over hoogbegaafdheid 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 
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Zelfontplooiing vind ik voor mezelf belangrijk 

Ik wil mij verder ontplooien 

Indien u zich verder wilt ontplooien, waarin zou u zich verder willen ontwikkelen? (u mag hier meerdere 

antwoorden geven): 

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

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

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

Kruis aan in welke mate u het met de volgende stellingen eens bent en neemt u daarbij uw huidige situatie in 

gedachten, zoals u zich op dit moment voelt. 

Ik voel mij gesteund door mijn omgeving in mijn zelfontplooiing 

Ik wil mijn kennis verder ontwikkelen 

 

Naar welk kennisgebied gaat uw interesse het meeste uit?  

(Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om één onderwerp te kiezen, maar het is voor het onderzoek van belang 

dat u toch het onderwerp aankruist dat uw grootste voorkeur heeft) 

o Onderwijs en opvoeding 

o Taal en communicatie 

o Cultuur en kunst 

o Recht en bestuur 

o Gezondheid 

o Informatica en exact 

o Techniek 

o Aarde en milieu 

o Economie en bedrijf 

o Gedrag en maatschappij 

o Overig, namelijk……. 

o Niet van toepassing

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 



Kruis aan in welke mate u het met de volgende stellingen eens bent en neemt u daarbij uw huidige situatie in 
gedachten, zoals u zich op dit moment voelt. 
 
 Ik ben tevreden over de sociale contacten die ik heb 
 

 
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen  
 

 
Ik mis een echt goede vriend of vriendin  
 

 
Ik mis gezelligheid om mij heen  
 

 
Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt  
 

 
 Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen  
 

 
Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel  
 

 
Ik mis mensen om mij heen  
 

 
Vaak voel ik me in de steek gelaten  
 

Ik ervaar een leegte om mij heen 

Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht 

 

 

 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 

Helemaal oneens  oneens neutraal Eens Helemaal eens 



 
 

Wilt u nog iets kwijt over uw ervaringen/beleving met betrekking tot hoogbegaafdheid? 

Ja, namelijk……………………………………………………….. 

Nee.  

 

Wilt u nog iets kwijt over de behoeften die in deze enquête niet aan bod zijn gekomen? 

Ja, namelijk……………………………………………………….. 

Nee.  

 

Wilt u nog iets kwijt over deze enquête? 

Ja, namelijk……………………………………………………….. 

Nee.  

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw deelname! 

De resultaten van het onderzoek worden vermeld op de website van het IHBV (www.ihbv.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ihbv.nl/

