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Psalmm 71:17-19. 
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Hoofdstukk 1 

Inleidin g g 

"Ouderr  worden is een gunst, oud zijn is een kunst" 

Inn Januari 1998 bezoek ik Frans en Johanna1 voor de eerste keer. Ze zijn net verhuisd naar een 
verzorgingshuis.. Ik bezoek ze in het kader van de 85-plus studie "Succesvol oud". Na het doel van 
mijnn bezoek te hebben uitgelegd, begint Frans te vertellen over zijn gezondheid. Zijn verminderd 
gehoorr en slechtziendheid zijn mede de aanleiding geweest tot de verhuizing. Johanna was in de 
slaapkamerr van hun oude huis gevallen en Frans had haar geroep om hulp niet gehoord. Uiteindelijk 
luktee het Johanna om de trap af te komen en Frans te alarmeren. De dokter die werd gewaarschuwd, 
constateerdee een zware hersenschudding en een aantal flinke bloeduitstortingen. Ze moest drie 
wekenn bedrust houden. Een neef hielp het bed naar dee woonkamer te verplaatsen. Als kinderloos 
echtpaarr kwam alle zorg voor Johanna op Frans neer die dit als heel zwaar heeft ervaren. 
Anticiperendd op mogelijke gezondheidsproblemen, hadden ze zich al eerder bij twee 
verzorgingshuizenn laten inschrijven. Toen, na de val van Johanna, er een kamer vrij kwam, besloten 
zee om direct te verhuizen. Nu, twee maanden na de verhuizing, heeft Frans het naar zijn zin maar 
Johannaa heeft heimwee naar haar oude buurt. Ze vertelt dat ze veel huilt. Over oud worden zegt 
Johanna:: " Nou, het is een gunst als je oud mag worden. Maar het is wel een kunst om het allemaal 
tee doorstaan, je pijntjes en dergelijke dingen, want je bent niet meer zoals toen je jong was. Daarom 
wordd je oud natuurlijk, je gaat slechter lopen, je gaat slechter dit doen en dat doen, daardoor is het 
eenn kunst om dat te aanvaarden". 

Mett betrekking tot succesvol oud worden hebben Frans en Johanna verschillende ideeën. 
Voorr Johanna is hulp en ondersteuning belangrijk. Ze vergelijkt zichzelf met een familielid van 92 
jaarr die veel hulp en aandacht ontvangt van haar kinderen." Dat vind ik succesvol. Voor mij wordt 
nikss gedaan. Geen boodschappen, niks". Frans ziet het anders. Hij is blij en tevreden met de 
verzorgingg die ze nu krijgen in het verzorgingshuis. Hoewel Johannaa nu heimwee heeft hoopt Frans 
datt dit in de loop van de tijd zal veranderen: "Dat we het allebei naar onze zin hebben, dat zou 
eigenlijkk een succes zijn voor ons allebei! Want alleen succes hebben... Ja, natuurlijk vind ik het 
fijnn dat ik nog zo goed kan lopen enzo. Natuurlijk heb ik ook met verschillende dingen, zoals 
fietsen,fietsen, moeten stoppen omdat ik dat vanwege mijn ogen niet meer aandorst. Maar zeg je nou, zit je 
daaroverr in? De heb het nou eenmaal, daar is niks aan te doen en daar probeer ik me aan aan te 
passen.. Succesvol is toch... ik heb het naar m'n zin. Ik sta 's morgens met plezier op en ga 's 
avondss weer naar bed en overdag vermaak ik me eigen wel. Ja, dat vind ik mijn succes." 

Hett bovenstaand fragment roept een aantal vragen op die de kern vormen van deze studie. 

Waaruitt bestaat de 'kunst' van oud zijn en wat betekent succesvol oud zijn in de 

Nederlandsee samenleving? Betekent het datje kunt terugvallen op hulp en aandacht uit de 

socialee omgeving zoals Johanna dit wenst? Of betekent succesvol oud een zodanig 

aanpassingsvermogenn datje net als Frans gevoelens van tevredenheid ervaart? Of is het 

wellichtt een goede gezondheid die maakt dat aanpassing helemaal niet nodig is? 

Inn het verhaal van Johanna en Frans speelt gezondheid een grote rol. 

Anticiperendd op verwachte vermindering hebben ze zich al in laten schrijven voor een 

verzorgingshuis.. De val van Johanna is de aanleiding voor een verhuizing. Johanna geeft 
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aann dat oud zijn een kunst is en ze noemt aanvaarding van verminderd lichamelijk 
functionerenn als voorbeeld. Frans geeft aan gestopt te zijn met bepaalde activiteiten 
vanwegee lichamelijke achteruitgang, voor hem is aanpassing belangrijk. 

Dezee studie gaat over de begrippenn oud, gezondheid en succesvol oud en wil een 
antwoordd geven op de vraag: Welke rol speelt gezondheid in succesvol oud, vanuit het 
perspectieff  van ouderen? Om duidelijk te maken hoe gezondheid en beperkingen verband 
houdenn met succesvol oud, wordt eerst een aantal andere vragen gesteld: Hoe beleven 
mensenn van 85 jaar en ouder, het ouder worden en oud zijn? Welke ideeën en opvattingen 
hebbenn deze oudste ouderen over het concept succesvol oud? Hoe beleven oudste ouderen 
hunn gezondheid en gezondheidsproblemen? In deze studie beschrijf ik hoe een aantal 
ouderenn de gezondheidsproblematiek ervaart en welke betekenis ze geven aan de rol van 
gezondheidd in succesvol oud worden. 

Ditt onderzoek naar de betekenis die ouderen geven aan het begrip succesvol oud en aan 
dee rol van gezondheid hierin is om twee redenen belangrijk. Allereerst is door de huidige 
demografischee ontwikkelingen op mondiaal en nationaal niveau de aandacht voor ouderen 
toegenomen.. De verhouding tussen leeftijdsgroepen van de bevolking verandert: er komen 
relatieff  meer ouderen (vergrijzing) en minder jongeren (ontgroening). De demografische 
veranderingenn die de WHO omschrijft als een "quiet, almost unseen social revolution" 
hebbenn belangrijke sociale en economische gevolgen voor de verschillende 
samenlevingenn die vragen om zowel algemeen (WHO, 1998) als cultuurspecifiek beleid 
(Apt,, 1996). Er komt een groter aantal alleenstaande ouderen, voornamelijk vrouwen. In 
landenn waar geen sociale voorzieningen door de staatt zijn geregeld, worden ouderen 
geconfronteerdd met het probleem om in hun basisbehoeften te voorzien. Traditionele zorg 
voorr ouderen binnen de familie is aan veranderingen onderhevig door factoren als 
veranderendee normen over reciprociteit, kleinere gezinnen, migratie en wegvallen van 
kinderenn door Aids. In landen waar sociale zekerheid voor ouderen door de staat is 
geregeldd staat de betaalbaarheid van pensioenen en zorg op de voorgrond. 

Inn Nederland zijn de afgelopen 60 jaar de familiestructuur en de relaties tussen 
generatiess veranderd. Door de hogere levensverwachting bestaat een familie nu uit meer 
generatiess dan vroeger. Vroeger bestond de jongste generatie uit het grootste aantal 
personen,, nu zijn er meer generaties en zijn gezinnen kleiner geworden. De compositie 
vann families is meer divers geworden door scheidingen, nieuwe huwelijken, bewuste 
keuzess om niet te trouwen of geen kinderen te krijgen, en adoptie. Er is een verschil 
opgetredenn in de afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende generaties. Door de 
introductiee van algemene pensioenvoorzieningen en sociale voorzieningen is de financiële 
enn materiele afhankelijkheid van ouders ten opzichte van hun kinderen minder geworden, 
menn zou meer belang hechten aan de kwaliteit van contacten. Meerdere generaties in één 
huishoudenn zijn een uitzondering, zowel ouders als kinderen wensen een zekere 
onafhankelijkheidd van elkaar, hetgeen terug te vinden is in wensen ten opzichte van 
wonenn en zorgverlening (Dykstra & Knipscheer, 1995). Door het verschil in 
levensverwachtingg tussen mannen en vrouwen, neemt op latere leeftijd het aantal 
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verweduwde,, gescheiden of nooit getrouwde vrouwen toe. Het overheidsbeleid in 
Nederlandd is de afgelopen jaren gericht op het verminderen van opname, verzorging en 
verplegingg binnen instellingen, maar de toename van alleenstaande hoogbejaarden staat 
opp gespannen voet met de maatschappelijke ontwikkeling in de richting van kleinere 
gezinnen,, meer werkende vrouwen en eenpersoonshuishoudens (De Vries, 2000). 

Naa het jaar 2010 zal in Nederland de generatie van de naoorlogse 'babyboom' de 
leeftijdd van 65 jaar bereiken en stijgt het percentage 65-plussers tot een kwart van de 
totalee bevolking rond 2050. Met de term 'dubbele vergrijzing' wordt de toename van het 
percentagee hoogbejaarden (85 plus) in de totale groep van 65 plus ouderen bedoeld. In 
19911 waren 181.000 mensen 85 jaar of ouder (1,2% van de bevolking), in 2050 zullen dat 
err bijna drie maal zoveel zijn (3,5%). 

Dee interesse in 'succesvol oud' is verbonden met de politieke economie van 
gezondheidszorgg en ouderenbeleid. De groep (oudste) ouderen zal naar verwachting 
relatieff  meer beroep doen op de gezondheidszorg dan niet-ouderen (Eulderink et al., 1995: 
13-15,, de Vries, 2000: 11) en de overheid verwacht dat hierdoor de kosten van de 
gezondheidszorgg flink zullen stijgen. Tegelijk is er een kleiner deel van de bevolking die 
doorr middel van arbeid en het inbrengen van financiële middelen het evenwicht tussen 
uitgavenn en inkomsten in stand houdt. In Europa neemt in de periode tot 2020 het aantal 
werkendee mensen in de leeftijd tot 50 jaar af met 12 procent, in Italië zelfs met 19 
procent.. De bevolkingsgroep die ouder is dan vijfti g jaar neemt toe, voor de mensen 
bovenn de 80 jaar zelfs met bijna 40 procent (Knook, 1999:19). Hoewel de algehele 
levensverwachtingg van mannen en vrouwen nog steeds toeneemt is de gezonde 
levensverwachtingg (de levensjaren in relatieve goede gezondheid) de afgelopen vijftien 
jaarr nauwelijks veranderd. Deze blijf t rond de 60 jaar (ibid.). 

Ditt heeft tot gevolg dat men zowel vanuit de wetenschap en gezondheidszorg als 
vanuitt de politiek (beleidsmakers) geïnteresseerd is in 'succesvolle' ouderen. De aanname 
iss immers dat deze een betere gezondheid bezitten en minder beroep zullen doen op 
gezondheidsvoorzieningen.. Wanneer determinanten bekend zijn die 'succes' bepalen, kan 
menn deze middels programma's gericht op preventie en interventie trachten te 
beïnvloeden.. Het is in maatschappelijk en beleidsmatig opzicht relevant te weten welke 
roll  gezondheid vervult in succesvol oud worden. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijnn en Sport (VWS) heeft de Leiden 85-plus Studie voor een belangrijk deel 
gesubsidieerd.. Men wilde weten hoe het doel van succesvolle veroudering dichterbij kon 
wordenn gebracht. 

Tenn tweede is de onderzoeksvraag van wetenschappelijk belang. Indien we 
succesvoll  oud willen meten en bevorderen dan moeten we ook onderzoeken hoe 
ervaringenn van ouderen wel of niet aansluiten bij de wetenschappelijke definities. Deze 
studiee wil daar een bijdrage aan leveren door ervaringen en percepties van een aantal 
ouderenn in een specifieke Nederlandse context te beschrijven. 

Inn de vier jaar durende longitudinale Leiden 85-plus studie is op kwantitatieve en 
kwalitatievee wijze onderzoek verricht naar het begrip 'succesvol oud'. In het 
kwantitatievee deel is dit gedefinieerd als een optimaal functioneren op drie domeinen: 
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fysiek,, cognitief en sociaal. Het vierde domein is een optimaal gevoel van welbevinden. 
Dezee vier domeinen 'wegen' even zwaar in de criteria van succesvol oud. Deze studie 
naarr de beleving van ouder worden en oud zijn onderzoekt hoe ouderen zélf deze 
domeinenn waarderen. Het maakt relaties tussen verwachtingen en normen over leeftijd 
zichtbaar.. Gezondheid, sociaal functioneren en welbevinden blijken specifieke 
betekenissenn te krijgen als men ouder wordt. 

Hett  begrip Succesvol oud' 

Dee precieze herkomst van het begrip 'succesvol oud' is onduidelijk, maar factoren en 
ontwikkelingenn die van invloed zijn geweest op het gebruik van deze term zijn wel 
bekend.. Allereerst de betekenis die mensen geven aan ouderdom: is dit een levensfase die 
gekenmerktt wordt door winst of door verlies? 

All  voor de jaartelling wijst Hippocrates op de gezondheidsproblemen die 
specifiekk bij ouderen optreden, en benadrukt de negatieve kanten van het ouder worden 
(Bennettt & Ebrahim, 1992). Aristoteles schildert in zijn Rhetorica een overwegend 
negatieff  beeld van de ouderdom (Munnichs, 1989: 11). Zijn tegenhanger, de Romeinse 
filosooffilosoof Cicero schrijft op zijn zestigste een essay over goed oud worden Cato Maior de 
senectute.senectute. Hierin laat hij de hoofdpersoon, de 83 jarige Cato, in een fictief gesprek 
beargumenterenn waarom ouderdom niet als een zielige levensfase beschouwd moet 
worden.. Hij wilde hiermee bewijzen dat ouderdom mogelijkheden biedt voor positieve 
veranderingg en productiviteit (Bakes & Baltes, 1990). Veel onderzoekers verwijzen dan 
ookk naar Cicero als het gaat over succesvolle ouderdom. 
Doorr de geschiedenis heen accentueert men wisselend de positieve en negatieve gevolgen 
vann de ouderdom. 

Hett concept 'succesvol oud' ontstaat rond de Tweede Wereldoorlog. Er zijn vier 
ontwikkelingenn te onderscheiden die alle bijgedragen hebben tot de bekendheid van het 
concept.. Allereerst de ontwikkelingen binnen de wetenschappelijke discipline van de 
psychologie.. Ten tweede maatschappelijke veranderingen. Een derde factor is de 
biomedischee ontwikkeling en tot slot hebben de al eerder genoemde economische en 
demografischee ontwikkelingen de politiek beïnvloed en de interesse voor succesvolle 
verouderingg doen toenemen. 

Hett begrip 'succesvol oud' komt uit de Verenigde Staten. Na de Tweede 
Wereldoorlogg verandert daar de positie van ouderen. Individuele ouderen krijgen meer 
mogelijkhedenn na hun pensionering, bijvoorbeeld in tijdsbesteding. Was het voor 1945 
nogg vrij gewoon dat ouderen en kinderen een gezamenlijke huishouding hadden, na 1945 
neemtt het aantal ouderen dat alleen woont toe. Er ontstaan verschillende specifieke 
instellingenn en aparte woonvormen voor gezonde en minder gezonde ouderen. Hierdoor 
ontstaatt er ook een maatschappelijke discussie over de rol van ouderen in de samenleving 
enn succesvol oud zijn of worden. 
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... ..a person may make choices for himseif about such things as age of retirement, where to 
live,, what to do in his free time, and how to relate to his family in the belief that he can live 
moree happily through making wise choices. Similarly, a society can make choices, guided 
byy a theory of successful aging, about social policies, and practices concerning social 
security,, age of retirement, public housing, and health services for older people (Havighurst, 
1963:308). . 

All  voor de Tweede Wereldoorlog, de periode 1935-1945 richt de psychologie zich steeds 

meerr op het begrip 'aanpassing*. Volgens Tréanton (1963) vloeit dit voort uit de 

wetenschapp van de 19e eeuw. Het gedachtegoed van Darwin speelt een grote rol: wat 

betekentt succesvolle aanpassing in relatie tot een bedreigende omgeving? De interesse 

voorr de relatie tussen organisme en omgeving is overgenomen van de gedragspsychologie 

rondd 1940 (Tréanton, 1963:293). De relatie tussen levensloop, ontwikkeling, omgeving en 

aanpassingg krijgt meer aandacht voor ouderen wanneer de maatschappelijke positie van 

ouderenn in Amerika verandert. 

Mett het ontstaan van interesse voor het welzijn van ouderen en de ontwikkeling 

vann 'Mental health' als onderwerp voor psychologisch onderzoek, komen de 

disengagement-- en de activiteitentheorie op (e.g. Havighurst, 1963; Tempelman, 1987; 

Bijsterveld,, 1996) waarin men zich afvraagt wat de 'normale ontwikkeling' is voor 

ouderen,, en wat het meeste bijdraagt aan welbevinden: het kalmer aan gaan doen of actief 

blijvenn op oudere leeftijd. 

Inn 1944 besluit de American Social Science Research Council een comité in te 

stellenn om 'Social Adjustment to Old Age' te onderzoeken (Torres, 2001:35). De focus op 

'succes'' is Amerikaans en resulteert in verschillende studies, zoals de Kansas City Study 

waarinn men maten voor succes en aanpassing ontwikkelt, zoals de 'Lif e Satisfaction 

Index'' van Havighurst en Neugarten. In 1953 proberen Havighurst en Albrecht, op basis 

vann een studie naar de publieke opinie over activiteiten van ouderen, succesvol oud te 

metenn (Havighurst, 1963). Later gaat Havighurst uit van de eigen tevredenheid van 

ouderenn en stelt dat op één lij n met succesvol oud. 

Hoewell  er verschillende meningen van wetenschappers zijn over wie als eerste het 

conceptt succesvol oud heeft geïntroduceerd2, is duidelijk dat Havighurst, Williams en 

Wirthh als eersten hebben gepoogd het concept wetenschappelijk te analyseren. Williams 

schrijftt samen met Loeb in 1956 een paper voor de jaarlijkse bijeenkomst van de 

Gerontologicall  Society in Chicago met als titel: The adult social life space and successful 

aging.aging. Samen met Wirth probeert Williams (1965) een model van succesvol oud te 

makenn waarin de mate van succes bepaald wordt door verschillende dimensies en 

persoonlijkee karakteristieken zoals autonomie, doorzettingsvermogen of onzekerheid. 

Havighurstt houdt zich met name bezig met het meten van tevredenheid, een aspect dat bij 

Willamss en Wirth een minder prominente rol speelt in succesvol oud. Gedurende de jaren 

500 en 60 blijven disengagement- en activiteitentheorie bepalend voor veel onderzoek. 

Agingg has been discussed essentially as a process in which a person disengages himself 
fromm life because of progressive changes in sensory and motor capacities, diminished 
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activity,, changes in personal relations and the attitudes of others, and the breakup of 
friendshipsfriendships and associations through death and inactivity. Whatever the factors, evidence 
supportss the view that there is a progressive withdrawal from life's concerns. The proposed 
questionn asks the degree to which these processes can be reversed. How can we work 
againstt individual disengagement and encourage continuing activity? (Anderson: 1963:239). 

Geleidelijkk aan wint de activiteitentheorie terrein. Men wil door het bieden van een 

stimulerendee omgeving de "levenslust, energie en activiteit van ouderen herstellen" en 

menn richt zich ook op de veranderde reciprociteit en rolpatronen tussen samenleving en 

ouderenn (Treanton, 1963: 297) 

Hett begrip succesvol oud moet ook geplaatst worden in de ontwikkeling van de 

geriatriee als medische subdiscipline en het discours over 'normaliteit' bij veroudering. 

Aann het begin van de 20e eeuw is de geriatrie voortgekomen uit ontevredenheid op de 

toenmaligee biomedische visie ten aanzien van ouderen. Gezondheidsklachten bij ouderen 

werdenn afgedaan als inherent aan de ouderdom. Oud werd gelijkgesteld aan ziek of 

gebrekkig. . 

I.LL Nascher, a New York physician who during his medical training in the 1880s had been 
struckk by the frequency with which more senior physicians used "It's just old age" to avoid 
disentanglingg the complex medical problems of elderly patients, coined the term (geriatrics) 
inn 1909 to parallel the nascent field of pediatrics. Nascher's goal was to demonstrate that old 
agee was not equivalent to illness, and that the normal and the pathological were as 
distinguishablee in old age as in younger adulthood. [ ] This separation of the normal from 
pathologicall  structures Nascher's founding text, Geriatrics (Cohen, 1998: 62). 

Nascherr borduurt voort op eerder werk van Franse artsen zoals Charcot die al vanaf 1840 

opp kleine schaal probeerden onderscheid te maken tussen fysiologische (normale) 

verouderingg en pathologische veroudering (Cohen, 1998). 

Dee geriatrie kan men definiëren als een tak van de geneeskunde die zich richt op 

dee preventie en de klinische, revaliderende en sociale aspecten van ziekten bij ouderen. 

Dee gerontologie houdt zich bezig met veroudering in al haar vormen, maar in het 

bijzonderr met veroudering van volgroeide levende wezens en de individuele en sociale 

gevolgenn van veroudering. Doordat veroudering een heel ruim begrip is, zijn er binnen de 

gerontologiee subdisciplines ontstaan zoals de biologische gerontologie, de biomedische 

gerontologie,, de psycho-gerontologie en de sociale gerontologie. 

Cohenn (1998: 69) wijst op de geriatrische paradox: de discipline die normaliteit 

vann ouderen als uitgangspunt heeft maar die geconstrueerd is door hun differentiatie en 

isolatie.. Juist door de definitie van ouderdom als 'normaal' worden ouderen als aparte 

categoriee gezien, anders dan volwassenen. Hierdoor is een aparte discipline nodig, geënt 

opp het model van de kindergeneeskunde. " The paradox is evident in both the politics of 

geriatriee practice within the tertiary hospital setting and in the internal contradictions that 

definee the geriatric body as locus of knowledge"(ibid.). De status van de geriatrie staat 
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hierdoorr regelmatig ter discussie binnen de biomedische wereld, vooral ten aanzien van de 
algemenee interne geneeskunde (e.g. de Bok, 2001). 

Naa het onderscheid tussen normale en pathologische veroudering, komt 
succesvollee veroudering op als concept dat onderzoekt hoe men het 'normale* 
functionerenn van ouderen kan verbeteren. Er wordt dus een hoger doel gesteld. In plaats 
vann het eerdere onderscheid tussen 'oud' en 'ziek', gaat het nu om 'gewoon' te 
veranderenn in 'optimaal' oud zijn. 

Hett concept succesvol oud wordt vanaf 1987 als leidinggevend concept binnen 
dee gerontologie gebruikt. Twee visies overheersen: één die succesvol oud beschouwt als 
eenn begerenswaardige en na te streven eindfase en één die succesvol oud worden als een 
process benadert. Rowe en Kahn (1987) vertegenwoordigen de eerste visie en beschouwen 
succesvoll  oud als een betere conditie dan de fysiologische 'gewone' veroudering, waarbij 
verminderingg en verlies optreedt. Andere wetenschappers gebruiken voor de groep 
'succesvolle'' ouderen termen zoals de 'elite of healthy elderly' of'robust ageing' (Garfein 
&&  Herzog, 1995). Volgens Fries (1988) is het terugdringen van de periode van ziekten en 
afhankelijkheid,, "de compressie van morbiditeit", verbonden met het concept succesvol 
oud. . 

Inn de tweede visie ziet men succesvol oud als een succesvolle aanpassing van het 
individuu aan veranderingen die optreden tijdens het verouderingsproces. Aanpassing kan 
gebeurenn door een proces van selectie, optimalisering en compensatie van mogelijkheden 
(Baltess & Baltes, 1990). Anderen, zoals Butt en Beiser (1987), Keith, Fry en Deels (1990) 
definiërenn succesvol oud als het bereiken van individuele doelen of het ervaren van 
gevoelenss van tevredenheid en welbevinden. In de psychologische benaderingen gaat men 
uitt van het werk van Jung en Erikson over de ontwikkeling in de levensloop, of het 
adaptatiemodell  van Lazarus (Ryff,1982; Schulz & Heckhausen, 1996)3. 

Hett concept 'succesvol oud' roept veel discussie op. Voorstanders zeggen dat het 
voorall  een richtinggevend concept is dat het mogelijk maakt om vanuit verschillende 
perspectievenn naar ouderdom te kijken. De belangrijkste waarde van het concept bestaat 
dann uit het identificeren en steeds opnieuw oproepen van onderzoeksvragen. Men tracht 
hett proces van veroudering te begrijpen en te bepalen welke factoren veroudering positief 
dann wel negatief beïnvloeden. Verder zoekt men naar aanknopingspunten voor gerichte 
interventiee om het doel 'succesvol' dichterbij te brengen (Baltes & Baltes, 1990) door 
factorenn als voeding, opleiding, lichaamsbeweging en sociale steun meer aandacht te 
geven.. Kritische onderzoekers wijzen op de normatieve lading van het concept. Het is een 
conceptt met een 'westerse' notie van succes (Keith et al, 1990; Torres, 1999) zodat 
crosscultureell  onderzoek nodig is om assumpties over universele zaken als het belang van 
gezondheidd te onderzoeken. Deeg en Hoeymans (1997) wijzen op het gevaar van een 
tweedelingg tussen succesvol danwei 'gebrekkig' oud worden. Hazan spreekt van een 
"patronizingg instruction" om een beter leven te gaan leiden (1994). 

Succesvoll  oud is een wetenschappelijk concept dat voor meerdere interpretaties 
vatbaarr is afhankelijk vanuit welk perspectief men kijkt. Er bestaat geen eenduidige maat 
voorr 'succes'. Onderzoekers richten zich, afhankelijk van hun eigen discipline, op 
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verschillendee uitkomsten als cardiovasculair functioneren en de afwezigheid van 
beperkingen,, op cognitief en intellectueel functioneren, fysiek functioneren of de gehele 
levensloopp (Schulz & Heckhousen, 1996). Er zijn verschillende uitgangspunten voor 
onderzoek,, namelijk de objectief meetbare criteria of de subjectieve beleving van ouderen 
zelf.. Het onderkennen van deze verschillen in uitgangspunten is belangrijk, temeer omdat 
dee overheid naast onderzoek sinds enkele jaren interventiestudies financiert met 
betrekkingg tot succesvolle veroudering. 

Hett sinds 1998 lopende stimuleringsprogramma Succesvol Ouder Worden van NWO is 
gerichtt op het bevorderen van multidisciplinair onderzoek ter bevordering van autonomie 
enn zelfredzaamheid van (toekomstige) ouderen. Uit een voorlopige inventarisatie4 van de 
achterliggendee visies op succesvol oud, blijkt dat de projecten die zijn gehonoreerd 
vrijwell  allemaal betrekking hebben op fysiek en cognitief functioneren van ouderen en dat 
menn uiteenlopende criteria gebruikt voor succesvol oud. De meeste 
interventieprogramma'ss gaan uit van een biomedisch perspectief waarin, volgens de 
benaderingg van Rowe en Kahn, succesvol oud is gedefinieerd als optimaal functioneren en 
welzijn.. Het zijn voornamelijk programma's die fysiek en cognitief functioneren 
bevorderen,, en de ontwikkeling van preventieve programma's die vallen en de angst 
hiervoorr van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen beperken. Hiernaast zijn de 
programma'ss gericht op het verhogen van autonomie bijvoorbeeld door middel van het 
stimulerenn van computergebruik en internet. 

Inn de tweede ronde van zeventien goedgekeurde projecten, hebben slechts twee 
projectenn betrekking op het procesmatig omgaan met veranderingen: het effect van 
deelnamee aan een vriendschapsprogramma voor oudere vrouwen, en de rol van 
psychologischee en sociale bronnen en strategieën in aanpassing aan veroudering. 

Vrijwell  alle gehonoreerde programma's beantwoorden aan de doelstelling van 
beleidsmakerss om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en kosten te verminderen, 
maarr de vraag is wat de consequenties zijn van de dominante benadering vanuit 
biomedischh perspectief en de grote nadruk op autonomie. Het is belangrijk na te gaan in 
hoeverree deze benadering aansluit bij visies van ouderen. Indien interventies niet 
aansluitenn bij percepties van ouderen is er niet alleen sprake van een top-down approach 
waarbijj  het beoogde effect uitblijft , maar tevens kan er een negatief beeld ontstaan van 
ouderenn die zich hiertegen verzetten. 

Datt visies van ouderen niet altijd overeenkomen met visies van beleidsmakers, 
onderzoekerss of gezondheidswerkers blijkt onder meer uit het kwalitatieve onderzoek dat 
binnenn de Leiden 85-plus Studie is verricht naar gehoorsverlies (Presbyacusis) op oudere 
leeftijdd (Von Faber, 1999). Omdat gehoorsverlies veel voorkomt bij ouderen is er een 
interventiestudiee verricht in samenwerking met de Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) 
vann het LUMC. Bij alle deelnemers is op 85 jarige leeftijd de mate van gehoorsverlies 
gemetenn door een KNO artsonderzoeker. Mensen bij wie gehoorsverlies was aangetoond 
werdd de mogelijkheid geboden deel te nemen aan gehoorsrevalidatie. Hierbij werd een 
gehoorapparaatt aangeboden en vonden thuis controles plaats. Al snel bleek dat drie op de 
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vierr ouderen geen gebruik wilde maken van deze mogelijkheid. Het kwalitatieve 
onderzoekk naar de afwegingen in de besluitvorming met betrekking tot het 
interventieprogrammaa wees uit dat men zélf het moment wilde beslissen waarop men 
vondd dat een gehoorapparaat noodzakelijk werd. In tegenstelling tot de aanname van 
specialistenn dat gehoorsrevalidatie een belangrijke bijdrage zou leveren aan de 'kwaliteit 
vann leven', bleek dat gehoorsvermindering een lage prioriteit had en dat mensen druk 
bezigg waren om andere zaken zoals vervoer, verhuizing naar een instelling of een 
oogoperatiee te regelen. Bovendien bleek uit de gesprekken dat mensen zich geleidelijk 
haddenn aangepast en strategieën hadden ontwikkeld waardoor ze weinig hinder 
ondervondenn van het verminderd gehoor. Een zekere mate van gehoorsverlies 
beschouwdee men als inherent aan ouderdom. Pas wanneer gesprekken met belangrijke 
anderen,, zoals achterkleinkinderen, problemen op gingen leveren dan werd een 
gehoorapparaatt noodzakelijk geacht. Tenslotte wordt in audiologische literatuur grote 
nadrukk gelegd op de rol van kinderen in het motiveren van hun ouders tot 
gehoorsrevalidatie.. Uit het kwalitatieve onderzoek bleek echter dat de, overwegend 
negatieve,, ervaringen van leeftijdsgenoten een veel grotere invloed had op de 
besluitvormingg van ouderen. 

Hett bovenstaande voorbeeld geeft weer dat er een verschil bestaat tussen een 
perspectieff  van 'buitenstaanders' zoals specialisten en beleidsmakers en perspectieven van 
'insiders',, in dit geval ouderen. In de antropologie spreekt men respectievelijk van een 
eticetic en een emic benadering in onderzoek. Zo is het mogelijk om vanuit een ander 
perspectieff  te kijken naar het begrip 'succesvol oud' en de rol die gezondheid hierin 
vervult. . 

'Succesvoll  oud' vanuit een antropologisch perspectief 

Vanuitt de medische antropologie onderzoekt men hoe mensen ziekte en gezondheid 
ervarenn en betekenis geven. Er zijn verschillende kenmerken van antropologisch 
onderzoek.. Het is beschrijvend'van aard. Het doel van de beschrijving is het zo goed 
mogelijkk weergeven van de percepties van de onderzochte personen. Hierbij worden 
gevoeligee onderwerpen niet uit de weg gegaan maar juist besproken. Men onderzoekt hoe 
bepaaldee aspecten, zoals bijvoorbeeld ziekte, betekenis krijgen in het gewone dagelijkse 
leven.leven. Betekenisgeving houdt in dat mensen verschillende belangen, gedachten van 
zichzelff  en anderen tegen elkaar afwegen, rekening houdend met de omstandigheden. De 
antropoloogg wil laten zien hoe mensen daarmee omgaan, de praktische consequenties van 
perceptiess en omgekeerd hoe praktijk percepties kan veranderen, waar conflicten liggen 
enn onduidelijkheden. Daarom is het van belang dat de onderzoeker de context kent waarin 
dee betrokken persoon zijn uitspraken doet, in dit onderzoek bijvoorbeeld de buurt waarin 
iemandd woont, een instelling of de voorzieningen binnen de gemeente waarin iemand 
woont.. De methode die men hanteert is vooral een 'open' methode. Interviews nemen de 
vormm aan van gesprekken, waarbij de onderzoeker niet gebonden is aan een volgorde van 
vragenn maar ook weer terug kan grijpen op dingen die eerder zijn gezegd. Deze 'open' 
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methodee maakt het mogelijk om uitspraken die in eerste instantie niet zo belangrijk leken, 
laterr te 'herwaarderen' omdat ze wel degelijk verband houden met percepties of 
praktischee handelingen. In gesprekken over de afwegingen van mensen over een 
gehoorapparaatt werd bijvoorbeeld ook gesproken over andere onderwerpen zoals 
succesvoll  oud en gezondheid op oudere leeftijd. Mensen spraken over hun zorgen over 
eenn verhuizing, of over hun mobiliteit. Juist omdat het gesprek niet alleen over het 
gehoorsverliess ging, bleek dat mensen heel druk bezig waren met allerlei andere 
afwegingenn en acties op het gebied van gezondheid en kwam de lage prioriteit van de 
gehoorsverminderingg duidelijk naar voren. Deze 'open' methode van onderzoek maakte 
duidelijkk in welk licht de kwantitatieve bevindingen over gehoorsrevalidatie 
geïnterpreteerdd kunnen worden. 

Inn dit onderzoek is gekozen voor aannames over ouderdom zoals deze zijn geformuleerd 
inn het levensloopperspectief (zie hoofdstuk 3). Ouderdom is hierbij geen aparte levensfase 
maarr ligt in het verlengde van de hele levensloop. Leeftijd lijk t op het eerste gezicht 
duidelijkk (cf. Van der Geest, 1997a). Hoe oud iemand is, kunnen we in cijfers en getallen 
uitdrukken.. Getallen van meer en minder. Maar die getallen hebben ook een sociale 
betekenis.. Leeftijd heeft sociale implicaties voor relaties en gedrag, voor culturele 
waardenn en de status van mensen. Ouderdom, leeftijd en dus ook 'succesvolle ouderdom' 
zijnn dus ook sociale constructen waaraan bepaalde betekenissen en waarden worden 
toegekend. . 

Gezondheidd is in alle definities van succesvol oud een belangrijk onderdeel: 
ofwell  als begerenswaardig einddoel, ofwel een aspect dat vraagt om een 'succesvolle' 
aanpassingg teneinde gevoelens van tevredenheid te ervaren. Gezondheid is echter een 
cultureell  construct dat, hoewel het vaak als uitgangspunt dient voor onderzoek en beleid, 
moeilijkk te definiëren is. Het is een vaag construct dat vooral gekenmerkt wordt door 
definitiess van wat het niet is (cf. Van der Geest, 1985; König-Zahn, et al, 1993). 
Gezondheidd is bovendien een continu verschuivend begrip. Door te beschrijven hóe 
ouderenn over gezondheid praten en er mee bezig zijn, komt naar voren dat zij een andere 
definitiee van gezondheid hanteren die gerelateerd is aan leeftijd. Ideeën over wat bij 
ouderdomm 'hoort' fungeren enerzijds als een referentiekader die helpen om problemen te 
accepteren,, anderzijds zijn zij tegelijk een bron van onzekerheid, angst en soms verzet en 
conflict.. Noch voor ouderen, noch voor hun sociale context is altijd duidelijk wat precies 
bijj  ouderdom 'hoort'. Welke rol gezondheid vervult in 'succesvol oud' en hoe dit 
gerelateerdd is aan bijvoorbeeld sociale relaties blijkt niet alleen uit wat mensen doen en 
zeggen,, maar ook uit wat ze niet zeggen of doen. Om na te gaan of ouderen de 
verschillendee aspecten van functioneren en welbevinden op een zelfde wijze beschouwen 
alss in de kwantitatieve criteria van succesvol oud, zijn de visies van ouderen vergeleken 
mett de scores en de criteria in het kwantitatieve deel van de studie. De vergelijking biedt 
eenn overzicht van verschillen en overeenkomsten tussen een etic en emic benadering van 
gezondheidd en succesvol oud. In het laatste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag 
hoee gezondheid is gerelateerd aan tevredenheid. Uit de Leiden 85-plus Studie blijkt dat 

12 2 



ouderenn hun gezondheid hoger inschatten dan men verwacht wanneer men de gemeten 
fysiekee conditie in aanmerking neemt, en een positief gevoel van welbevinden hebben 
ondankss een vermindering van gezondheid. De zogenoemde disability paradox (Albrecht 
&&  Devlieger, 1999) die soms op de ervaring van chronische ziekten wordt toegepast, is 
inderdaadd slechts een 'paradox', dat wil zeggen: schijn. Het is opnieuw een verschil 
tussenn een etic en een emic perspectief. Deze studie laat zien dat ouderen de antwoorden 
opp vragenlijsten 'wegen' en voor zichzelf steeds opnieuw een balans trachten te vinden 
tussenn positieve en negatieve aspecten. 

Hett begrip 'autonomie' is eveneens een belangrijk en veel gebruikt woord 
binnenn alle definities van succesvol oud. Ook ouderen verkondigen het belang van 
zelfstandigheidd en autonomie. Toch leidt dit juist vaak tot persoonlijk conflict wanneer 
ouderenn juist meer zorg zouden willen ontvangen. Het zijn ambigue en onduidelijke 
begrippen.. Ondanks de maatschappelijke nadruk op 'de autonomie van het individu', zijn 
ledenn van de maatschappij en dus ook ouderen, slechts 'relatief autonoom* (Elias, 1971). 
Wanneerr afhankelijkheid dreigt dient autonomie steeds opnieuw gedefinieerd te worden 
omm afhankelijkheid te kunnen accepteren. In deze studie wordt een kritische kanttekening 
geplaatstt bij de nadruk op de begrippen autonomie en zelfstandigheid en de focus op 
individuelee verantwoordelijkheid voor 'succes*  in definities van succesvol oud. 

Continuïteitt en discontinuïteit spelen een rol bij de ervaring van verminderde 
gezondheid.. Verschillende wetenschappers hebben de relatie tussen gezondheid en 
continuïteitt onderzocht (Atchley, 1989; Kaufman 1986; Becker, 1997). In het perspectief 
vann continuïteit en verandering richt de aandacht zich op de vraag hoe mensen reageren 
opp onvermijdelijke verandering. De centrale aanname is dat indien mensen geconfronteerd 
wordenn met veranderingen en dilemma's zij op een manier die het best past bij de eigen 
ervaringenn en persoonlijkheid zullen omgaan met die veranderingen zodat nieuwe 
betekenissenn gegenereerd worden. Dit perspectief is een meer psychologische benadering 
waarinn het zelfconcept of persoonlijkheid zoals ontwikkeld in het verleden en ervaren in 
hett heden de acties in het omgaan met problemen naar de toekomst bepalen. Omdat de 
antropologiee bestudeert hoe mensen orde en betekenis creëren in hun sociale en culturele 
leefwereldd (Becker, 1997) is dit perspectief juist van belang bij de bestudering van 
ouderenn en hun reactie op verandering. Ouderen geven aan dat karakter en persoonlijkheid 
eenn grote rol spelen in relaties en in aanpassingsvermogen. Persoonlijkheid kan echter niet 
begrepenn worden als continu en onveranderlijk (Ewing, 1990). Opvoeding, opvattingen 
overr wat essentieel is voor de eigen persoonlijkheid en persoonlijke eigenschappen blijken 
tee bepalen wat ouderen wel of niet kunnen accepteren. Juist bij conflicten in aanpassing 
komenn dominante nonnen over 'normaal' of 'goed' gedrag en de invloed van cultuur naar 
voren.. Het gehanteerde perspectief van continuïteit biedt een verdieping in die zin dat 
beterr begrepen kan worden waarom of hoe mensen reageren op een specifieke wijze en op 
dee normen en morele codes voor gedrag die een rol spelen en op de ervaringswereld van 
dee betrokkenen. Dit perspectief laat ook de heterogeniteit zien in een onderzoeksgroep, in 
ditt geval oudere mensen en hun sociale omgeving. 
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Naarr mijn weten is in Nederland nog geen antropologisch onderzoek verricht naar het 
conceptt 'succesvol oud'. De meerwaarde van dit onderzoek voor de antropologie ligt in 
hett beschrijven hoe op grond van leeftijd andere normen gaan gelden over gezondheid, 
aanpassing,, autonomie en 'succes'. Succes wordt met verschillende maten gemeten. Voor 
eenn steeds groter wordende leeftijdsgroep in onze samenleving, worden specifieke 
maatstavenn gehanteerd die vaak onduidelijk en tegenstrijdig zijn. Tegelijk wil dit 
onderzoekk laten zien dat oudere mensen inventief met die maten van 'succes' omgaan. Nu 
eenss bevestigen ze stereotype beelden en verwachtingen en dan weer vechten ze deze aan. 
Bovendienn wil dit onderzoek laten zien welke strategieën ouderen hanteren in het omgaan 
mett gezondheidsvermindering en het behoud van een balans waarbij ze zich tevreden 
kunnenn voelen. Het is de taak van de antropologie om ideeën van betrokkenen weer te 
gevenn en ze relevant te maken voor zowel ouderen als beleidsmakers (Ahmed & Shore, 
1995)) Het perspectief van betrokkenen kan mensen als het ware een 'spiegel' voorhouden 
enn hen bewust maken van hun aannames en opvattingen. Tevens kan antropologie 
hierdoorr een bijdrage leveren aan de gerontologie (Marcoen, 1988; Reestman, 2000). De 
combinatiee met gegevens uit het kwantitatieve deel van het onderzoek maakt duidelijk in 
welkee mate de twee benaderingen van hetzelfde onderwerp, bij dezelfde groep mensen 
overeenkomenn en verschillen. 

Dee opzet van dit boek 

Inn deze studie was het mogelijk om een aantal ouderen gedurende een paar jaar te volgen 
enn te zien welke veranderingen zich voordeden in hun leven. Zo traden en grote 
veranderingenn op in het leven van Frans. Johanna werd al snel na de verhuizing ziek. Ze 
hadd darmklachten waar artsen in eerste instantie geen oplossing voor zagen. Toen de pijn 
voorr haar ondraaglijk werd, vond ze een arts bereid om haar ondanks haar hoge leeftijd te 
opereren.. Ze bleek een darmperforatie te hebben. Bij de operatie traden echter 
complicatiess op. Frans moest een beslissing nemen over het levenseinde van zijn vrouw. 
Zee overleed in september 1998. Frans moest toen binnen het verzorgingshuis verhuizen 
naarr een eenpersoonskamer. Zijn gezichtsvermogen ging steeds verder achteruit en 
beïnvloeddee zijn mobiliteit. Mijn gesprekken met Frans gingen door. Ik heb niet alleen 
mett hem gesproken maar ook daadwerkelijk kunnen observeren hoeveel moeite en 
energiee hij heeft gestoken in het 'succesvol oud' blijven. 

Inn dit boek komt vooral het thema 'aanpassing' naar voren. Enerzijds omdat 
ouderenn aangeven dat 'succes' afhangt van het vermogen tot aanpassing, anderzijds omdat 
ikk wil beschrijven hoe deze aanpassing in de praktijk vorm krijgt. Juist door te beschrijven 
wanneerr aanpassing wel of niet lukt, komt de grote invloed van de sociale context naar 
voren.. Uit deze studie blijkt dat aanpassing niet alleen betrekking heeft op het omgaan 
mett veranderingen in gezondheid maar ook op het gebied van sociale contacten en 
welbevinden. . 

Inn het volgende hoofdstuk zal ik de achtergrond van dit onderzoek beschrijven. 
Dee kenmerken van de deelnemers aan de Leiden 85-plus studie en het kwalitatieve deel 
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vann de studie worden toegelicht. Vervolgens ga ik in op de methodiek, analyse van de 
kwalitatievee gegevens en de samenwerking tussen het kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoekk binnen de Leiden 85-plus Studie. 

Inn hoofdstuk 3 staat de vraag 'wat is oud en wat is succesvol oud' centraal. De 
verschillenn tussen de beleving van ouderen en het kwantitatieve uitgangspunt over 
succesvoll  oud komen naar voren. Vervolgens beschrijf ik hoe leeftijd gerelateerd is aan 
'soorten'' tijd. Het maakt duidelijk dat er een verschil is tussen 'oud zijn' en 'oud voelen'. 
Leeftijdsnormenn en stereotyperingen en de reactie van ouderen hierop komen aan de orde. 
Dee betekenis van succes vanuit het perspectief van ouderen blijkt in grote mate te 
verschillenn van de biomedische criteria. Aanpassing blijkt een cruciale rol te vervullen in 
'succesvoll  oud'. 

Inn hoofdstuk 4 beschrijf ik de betekenisgeving van gezondheid vanuit het 
perspectieff  van ouderen. Percepties over acceptatie en aanpassing en acties van ouderen 
wordenn gerelateerd aan soorten 'werk'. De sociale context beïnvloedt de vorming van 
perceptiess en acties. Dit hoofdstuk laat zien hoe de betekenis van gezondheid op oudere 
leeftijdd verandert. De veranderingen in gezondheid worden gerelateerd aan gevoelens van 
welbevinden. . 

Inn hoofdstuk 5 staat op de voorgrond dat ouderen niet altijd alles kunnen 
accepteren.. Hoewel aanpassing de norm is, blijkt dit soms niet mogelijk. 'Normale 
ouderdom'' als uitgangspunt leidt tot conflicten en onduidelijkheid over welke 
gezondheidsproblemenn geaccepteerd moeten worden als inherent aan ouder worden. Het 
ervarenn van discontinuïteit door ouderen staat hier op de voorgrond. De sociale context en 
culturelee normen spelen ook hier een belangrijke rol in de betekenisgeving van 
gezondheidd en aanpassing. 

Hoofdstukk 6 beschrijft de afwegingen die oudere mensen maken over gezondheid 
inn relatie tot sociaal functioneren en toont het belang van sociale contacten voor 
'succesvoll  oud' aan. Ik laat zien dat ouderen strategieën ontwikkelen om hun sociale 
contactenn te behouden. Noties over 'belasting', 'klagen' en reciprociteit maken deel uit 
vann die sociale strategieën en spelen een grotere rol naarmate gezondheidsproblemen zich 
voordoen. . 

Inn hoofdstuk 7 relateer ik de resultaten van dit onderzoek aan de bestaande 
literatuurr over succesvol oud. Ik laat zien dat gezondheid weliswaar verbonden is met 
gevoelenss van welbevinden, maar dat een goede gezondheid niet dé belangrijkste factor is 
inn succesvolle veroudering. 

'Succes'' op hoge leeftijd wordt ervaren in de kwaliteit van de relaties die men 
behoudenn heeft. Goede 'maten', of dit nu de kinderen, kleinkinderen, buren of vrienden 
zijn,, zijn de belangrijkste maten van succes. De medische en sociale dimensies kunnen 
niett altijd duidelijk gescheiden worden. Voor sommige ouderen vormt de verslechterende 
gezondheidd tevens een bedreiging van het sociale leven, hetgeen resulteert in het zoeken 
vann een nieuwe balans en zoveel mogelijk bijstellen van maatstaven. 
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Hoofdstukk 2 

Methodiekk van het onderzoek 

Ditt hoofdstuk beschrijft de opzet en de uitvoering van de Leiden 85-plus studie naar 
"Succesvoll  Oud" en de visie die ten grondslag ligt aan het meten van succesvolle 
verouderingg in het kwantitatieve deel van de studie. Het geeft een algemene beschrijving 
vann de ouderen die deelnamen aan deze longitudinale studie en de motieven voor de 
selectiee van de mensen die deelnamen aan dit onderzoek. Het tweede gedeelte beschrijft 
dee methodiek en analyse van dit onderzoek5 naar succesvol oud. Hierbij ga ik in op 
recentee discussies rond de methodiek van interview en observatie en licht ik het gebruik 
vann deze methodieken in dit onderzoek toe. 

Tenslottee bespreek ik de positie van de onderzoeker tegenover respondenten en de positie 
vann de medisch antropoloog binnen medisch onderzoek. 

Dee Leiden 85-plus Studie 'Succesvol Oud bij  Oudste Ouderen' 

Inn 1997 is de vierjarige longitudinale studie gestart in de stad Leiden, de Leiden 85-plus 
studie e 
"Succesvoll  Oud bij Oudste Ouderen". Het onderzoek werd uitgevoerd vanuit het Leids 
Universitairr Medisch Centrum (LUMC). De studie is een samenwerkingsverband tussen 
dee sectie Medische Antropologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de sectie 
Gerontologiee en Geriatrie van het LUMC. Het algemene doel van de Leiden 85-plus 
studiee is om determinanten van succesvolle en onsuccesvolle veroudering te vinden en te 
bepalenn welke factoren bijdragen tot transities van succesvol naar onsuccesvol oud en 
omgekeerd.. De Leiden 85-plus studie bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief 
gedeeltee die tegelijk gestart zijn. Deze combinatie van biomedisch en antropologisch 
onderzoekk naar succesvolle veroudering bij oudste ouderen heeft als doel meer licht 
werpenn op wat "succesvol oud" bij ouderen in de stad Leiden inhoudt. 

Hett team dat zich gedurende vier jaar bezig zou houden met het bestuderen van 
succesvoll  oud bestond uit een epidemioloog /internist, een huisarts /wetenschappelijk 
medewerker,, een onderzoeksverpleegkundige, en twee artsonderzoekers die zullen 
promoverenn op het 85-plus onderzoek. Een van hen promoveert op het cognitief 
functionerenn van ouderen, de ander op de zelfredzaamheid van de oudere deelnemers. 
Hiernaastt waren er verschillende tijdelijke onderzoekers zoals een artsonderzoeker die 
zichh specifiek bezig hield met gehoorsvermindering, biomedische studenten die onderzoek 
verrichttenn of data verwerkten, secretaresses en laboratorium medewerkers. Het was een 
teamm waarin mijn positie, als onderzoeker verbonden aan twee instellingen, een bijzondere 
was. . 
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Deelnemerss aan de studie zijii de inwoners van de stad Leiden die tussen i september 
19122 en 1 september 1914 zijn geboren. In totaal 705 mensen zijn kort na hun 85e 
verjaardag,, benaderd voor deelname. Er is geen onderscheid gemaakt in woonsituatie, 
fysiekee en cognitieve aspecten van het functioneren van de deelnemers. In totaal 599 
respondentenn namen deel aan de studie. De respons was 85%, 14 mensen waren overleden 
voorr ze benaderd konden worden en 92 personen wilden niet deelnemen aan de studie. Bij 
allee deelnemers is mondelinge toestemming verkregen voor het gebruik van data voor het 
onderzoek.. Bij ouderen met verminderd cognitief functioneren, gemeten met een score op 
dee Mini-Mental State Examination (MMSE) van 18 punten of lager werd toestemming 
verkregenn van de meest belangrijke contactpersoon, meestal de partner of een van de 
kinderen. . 

Dee gemeente Leiden verschafte gegevens over de inwoners van de stad Leiden 
tussenn 1 september 1997 en 1 september 1999 de leeftijd van 85 jaar bereikten. Na het 
versturenn van algemene informatie over de studie en een uitnodiging deel te nemen aan de 
studie,, namen de artsonderzoekers contact op met de ouderen. In een telefoongesprek 
werdd gevraagd om toestemming de mensen thuis te bezoeken voor het afnemen van 
vragenlijsten.. Het eerste bezoek werd afgelegd door de artsonderzoekers, daarna volgde 
dee onderzoeksverpleegkundige voor een tweede vragenlijst en het afnemen van testen 
(zoalss een visustest, ECG, een looptest en bloedafname voor laboratoriumonderzoek). 
Eenn aantal ouderen is bezocht voor het kwalitatieve deel van de studie. In het eerste jaar is 
eenn interventiestudie verricht naar slechthorendheid. In het tweede jaar van het onderzoek 
zijnn de vragenlijsten ingekort zodat één bezoek van de onderzoeksverpleegkundige 
voldoendee was om functioneren en welbevinden van de ouderen in kaart te brengen. 
Verderr hebben huisartsen, apothekers, thuiszorgorganisaties en de Stichting 
Dienstverleningg in de stad Leiden hun medewerking verleend aan de Leiden 85-plus 
Studiee door, met toestemming van de ouderen, gegevens over de ziektegeschiedenis, 
medicatiee en zorgverlening ter beschikking te stellen. 

Inn de huisbezoeken zijn met gestandaardiseerde vragenlijsten onder meer de 
demografischee kenmerken, de ervaren gezondheidsklachten, de zelfredzaamheid, het 
cognitieff  functioneren, het sociaal functioneren en het welbevinden vastgelegd. Ook de 
aanwezigee hulpmiddelen zijn geïnventariseerd. Alle deelnemers zijn jaarlijks vlak na hun 
86ste,, 87ste en 88ste verjaardag opnieuw bezocht om eventuele veranderingen in hun 
gezondheidd en welbevinden te documenteren. Momenteel zijn er follow-up metingen 
gaandee van 88 en 89 jarige deelnemers. 

Omdatt de bevindingen van het antropologisch onderzoek gerelateerd worden aan het 
kwantitatievee deel van de Leiden 85-plus Studie, is het van belang te weten dat de visie 
vann Rowe en Kahn het uitgangspunt vormt voor het meten van succesvolle veroudering in 
hett biomedische deel van de Studie. Er is gekozen voor dit concept op grond van de 
aandachtt voor positieve aspecten van ouderdom, in plaats van alleen het onderscheid 
tussenn 'pathologisch en normaal verouderen*. Het gevolg van deze benadering is dat 
heterogeniteitt van ouderen, 'risico factoren' die maken dat mensen minder goed 

17 7 



functionerenn en de factoren die bijdragen aan 'succes' meer aandacht krijgen (Rowe & 
Kahn,, 1987: 143-144). Rowe en Kahn onderscheiden op grond van eerdere onderzoeken 
fysiologischee en psychosociale karakteristieken waarop een onderscheid te maken is 
tussenn normaal en succesvol verouderen. 

Problemenn die zijn veroorzaakt door veranderingen in metabolisme, ziekten als 
osteoporosee of verandering in cognitief functioneren en het verlies van autonomie, 
controlee en sociaal support zijn niet zondermeer toe te schrijven aan veroudering. Van de 
fysiekee aspecten zijn gemiddelde waarden van leeftijdsgroepen bekend. Zelfs voor 
psychosocialee factoren als verlies en rouw zijn relaties gelegd met afweerreacties en 
bloedspiegels.. Hierdoor kan bepaald worden wat normaal of beter is voor een bepaalde 
leeftijdsgroep.. Rowe en Kahn gaan ervan uit dat het mogelijk is voor elk fysiologisch en 
psychosociaall  aspect een gedeelte van de 'betere' of 'hogere' scores als succes te 
kwalificeren.. De lagere scores kunnen interventies stimuleren. De factoren van 
psychosociaall  functioneren hebben volgens Rowe en Kahn een positieve invloed op het 
functionerenn en welzijn van ouderen. Alle genoemde factoren zijn volgens hen 
beïnvloedbaarr waardoor succes voor grotere groepen ouderen mogelijk wordt. Deze visie 
verklaartt het belang van scores in de biomedische benadering van succesvol oud binnen 
dee Leiden 85-plus Studie. Mensen die hogere scores hebben in vergelijking met 
leeftijdsgenotenn worden als succesvol gekwalificeerd. 

'Oudstee Ouderen' 

Wiee zijn de 'oudste ouderen'? In gerontologisch onderzoek maakt men onderscheid tussen 
verschillendee groepen ouderen: jongere ouderen (55 jaar tot 64 jaar), ouderen (65 jaar tot 
844 jaar), oudste ouderen (85 jaar en ouder) en 'centenarians' (100 jaar en ouder). De reden 
voorr dit onderscheid is dat voor 'jongere' ouderen in het algemeen andere karakteristieken 
geldenn dan voor de groep 'oudste' ouderen, bijvoorbeeld met betrekking tot arbeid, 
lichamelijkk functioneren en institutionalisering. 

Dee oudste ouderen in dit onderzoek zijn 85 jaar bij aanvang van het onderzoek. 
Dee meeste deelnemers zijn vrouwen, ongeveer 66%, hetgeen overeenkomt met de 
algemenee demografische gegevens (CBS 2002). 

Opp 85 jarige leeftijd woont het merendeel van de deelnemers zelfstandig, een 
gedeeltee van de deelnemers woont in een instelling (tabel 1). Cijfers zeggen veel, maar 
niett alles. Zo is het mogelijk om thuis te blijven wonen en tegelijk aanvullende zorg te 
ontvangenn van instellingen. Ook zijn er instellingen waarbij ouderen zelfstandig wonen 
maarr zelfbij andere instanties zorg moeten vragen (semi-zelfstandig of beschut wonen). 
Dee woonvorm waarin mensen wonen zegt dus niet alles over een goed fysiek 
functioneren. . 
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Tabell  1. Demografische karakteristieken van de deelnemers 

Geslacht t 
Vrouwen n 

Mannen n 

Huwelijksee staat 
Getrouwd d 
Weduwnaar// weduwe 

Gescheiden/ / 

Ongetrouwd d 

Woonsituatie e 
Zelfstandig g 

Beschutt wonen 

Geïnstitutionaliseerd d 

Inkomen n 
Staatsinkomen n 

Hogerr inkomen 

Missing g 

Opleiding g 
Alleenn lagere school 

Voortgezettee opleiding 

Missing g 

All ee deelnemers 

N=599 9 

397 7 

202 2 

198 8 

345 5 

56 6 

329 9 

162 2 

108 8 

112 2 

483 3 

4 4 

386 6 

207 7 

6 6 

66% % 

34% % 

33% % 

58% % 

9% % 

55% % 

27% % 

18% % 

19% % 

81% % 

65% % 

35% % 

Deelnemers s 
kwalitatievee interviews 

N=27 7 

18 8 
9 9 

10 0 
14 4 
3 3 

18 8 
7 7 
2 2 

5 5 
22 2 

16 6 
11 1 

66% % 
34% % 

37% % 
52% % 

11% % 

67% % 
26% % 
7% % 

19% % 
81% % 

59% % 
41% % 

Voorr dit onderzoek naar percepties van ouderen op oud zijn, succesvol oud en de rol van 
gezondheidd in succesvol oud, zijn gesprekken gevoerd met 27 deelnemers aan de Leiden 
85-pluss Studie. Deze ouderen zijn benaderd in overleg met de artsonderzoekers en 
onderzoeksverpleegkundige.. De opzet van de studie was dat eerst de artsonderzoekers bij 
dee deelnemers gegevens verzamelden over het lichamelijk, sociaal en psychisch 
functionerenn en welbevinden. Hierna konden de deelnemers benaderd worden voor het 
kwalitatievee deel. Dit betekende dat deelnemers bereid moesten zijn om nóg een 
onderzoekerr te ontvangen. Dit werd gepeild door de onderzoeksverpleegkundige die met 
allee deelnemers contact had. De keuze van respondenten was gebaseerd op drie 
voorwaarden:: allereerst een voldoende cognitief functioneren, ten tweede de bereidheid 
omm nog een onderzoeker te ontvangen en mee te werken aan een interview. Als derde, een 
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representatievee verdeling tussen mannen en vrouwen en deelnemers in verschillende 
conditiess en woonsituaties. Deelnemers met een verminderd cognitief functioneren, 
bijvoorbeeldd door de ziekte van Alzheimer, zijn niet benaderd omdat het deelnemen aan 
eenn diepte-interview over een concept als succesvol oud voor hen te moeilijk werd geacht. 
Bijj  een paar mensen die deelnamenn aan het kwalitatieve onderzoek is de cognitie achteruit 
gegaann in de loop van de tijd. Er vonden met hen wel gesprekken plaats maar abstracte 
vragenn zijn vermeden omdat deze problemen opleverden voor de deelnemers. Over het 
algemeenn bleken de ouderen die deelnamen aan ditt onderzoek representatiefin 
vergelijkingg met de karakteristieken van alle deelnemers aan de Leiden 85-plus Studie 
(tabell  1). 

Omdatt de Leiden 85-plus Studie een longitudinale studie was die vier jaar duurde, bood 
ditt de gelegenheid om mensen gedurende lange tijd te volgen. Aan de andere kant moet 
opgemerktt worden dat de leeftijd waarop deze mensen aan de studie begonnen ook 
betekendee dat mensen overleden. Het ideaal om mensen gedurende drie jaar te volgen 
bleekk dus niet altijd haalbaar. 

Inn 1998, het eerste jaar van de studie, zijn interviews gehouden met 27 mensen. 
Bijj  dertien vrouwen zijn naast de vragen over succesvol oud en de rol van gezondheid, 
specifiekee vragen gesteld met betrekking tot afwegingen omtrent de aanschaf van een 
gehoorapparaatt (Von Faber, 1999).Of mensen voldeden aan de criteria van succesvol oud 
wass bij aanvang niet bekend en werd ook niet als belangrijk beschouwd, omdat het juist 
dee bedoeling was dat mensen vanuit verschillende situaties zouden reflecteren op dit 
conceptt en de rol die gezondheid hierin speelt. Met vrijwel alle deelnemers zijn twee of 
meerderee gesprekken gevoerd. Twee deelnemers zijn overleden vóórdat een tweede 
gesprekk kon plaats vinden en een mevrouw heeft haar deelname aan de Leiden 85-plus 
Studiee beëindigd omdat zij het hele onderzoek te belastend vond. 
Inn het tweede en derde jaar van dit onderzoek, 1999 en 2000 zijn tien mensen gevolgd (zie 
bijlage). . 

Gesprekkenn en observatie 

Bijj  de benadering van deelnemers is niet uitgegaan van een bepaald perspectief op 
'succesvoll  oud'. Het doel was immers de visies van ouderen op dit begrip te onderzoeken. 
Dee volgende onderzoeksvragen vormden het uitgangspunt: 

Hoee beleven ouderen van 85 jaar en ouder, het oud zijn? 
Hoee beleven oudste ouderen hun gezondheid en gezondheidsproblemen? 
Watt zijn de ideeën en opvattingen die oudste ouderen hebben over het concept 'succesvol 
oud'? ? 
Welkee rol speelt gezondheid in succesvol oud zijn volgens oudste ouderen? 
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Inn de onderzoeksvragen wordt gesproken over ideeën en opvattingen van oudste ouderen. 
Err is specifiek voor deze formulering gekozen omdat ideeën aangeven dat het gedachten 
betreftt waarbij nog geen uitgesproken oordeel over een onderwerp is gevormd. Immers, 
eenn begrip als succesvol oud is niet bepaald een regelmatig terugkerend onderwerp in de 
dagelijksee conversatie van de Nederlandse bevolking. Veel mensen moesten hier voor het 
eerstt over nadenken. Om achter ideeën en opvattingen te komen zijn gesprekken nodig 
mett mensen. Daarom vormen gesprekken (open interview) de belangrijkste methode van 
ditt onderzoek. 

Nijhoff  (1999) stelt de validiteit van het open interview ter discussie. Hij 
suggereertt dat als gevolg van deze methode een te rooskleurig beeld wordt geschetst van 
dee onderzoeksgroep. Om deze bewering te staven verwijst hij naar onderzoeker De Wolfe 
diee signaleert dat kwalitatief sociologisch onderzoek van chronisch zieken een 
betrekkelijkk positief beeld geeft; mensen worden gepresenteerd als effectief in hun 
copingsmechanismenn en spreken zelden van woede, hopeloosheid of de wens te sterven. 
Nijhoff  (1999:7) is van mening dat men gegevens uit interviews moet zien als "gesitueerde 
verhalenn waarin informanten hun gedrag publieksgericht verklaren en rechtvaardigen en 
zoo een beeld geven van redelijke personen te zijn". De open houding van de interviewer, 
mett name in open interviewmethode, zou meer positieve en sociaal wenselijke 
antwoordenn uitlokken dan negatieve verhalen. Herhaald interviewen en het stellen van 
confronterendee vragen zou de sociaal wenselijkheid kunnen doorbreken. In een reactie 
beaamtt De Boer (1999) dat in verschillende onderzoeken naar voren komt hoe mensen op 
eenn positieve wijze bezig zijn oplossingen te vinden. Tegelijk stelt ze de gevolgtrekking 
datt 'de rooskleurige verhalen' alleen gevolg zijn van de methode, ter discussie. 

Alss dat 'positieve' beeld telkens opduikt in verhalen van chronisch zieken, ook als ze door 
verschillendee interviewers zijn ondervraagd, die niet allemaal bedreven zijn in de 'open 
methodee van dataverzameling', dan kunnen we ons afvragen of het resultaat een artefact is 
vann de methode. Moeten we niet eerder denken aan een 'discours' en 'handelwijze' ( de 
praktischee oplossingen) waarin chronisch zieken gedwongen worden te spreken en te 
handelenn willen ze voor 'volwaardig' worden aangezien in de maatschappij? (De Boer, 
1999:14) ) 

Dee Boer geeft hiermee aan dat het niet zozeer de methode is maar dat mensen zichzelf op 
eenn bepaalde manier presenteren om hiermee te voldoen aan culturele verwachtingen. De 
normm om 'autonoom' en zelfstandig problemen op te lossen wordt al van vroeg af aan 
geleerdd en speelt een belangrijke rol bij zieken en gezonden. Het laat zien hoe dominant 
dezee normen in onze samenleving zijn, hetgeen ook in mijn onderzoek naar voren komt. 
Tegelijkk wijst deze discussie echter ook op de vooronderstellingen van buitenstaanders die 
twijfelenn of mensen met chronische ziekten wel écht zo positief kunnen zijn. De validiteit 
vann de gegevens wordt bij negatieve verhalen minder in twijfel getrokken dan bij 
positievee verhalen. In mijn onderzoek blijkt dat mensen zowel sociale normen bevestigen 
alss zich er tegen verzetten. Tegen de onderzoeker wordt ook 'geklaagd' over discrepanties 
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tussenn wensen en feitelijke situatie. Wat sociaal wenselijke antwoorden zijn is soms 
moeilijkk te duiden, zoals bij mensen die zichzelf juist op een negatieve wijze presenteren, 
inn de hoop dat de ander hen zal tegenspreken (zie hoofdstuk 3). 

Dee Boer bevestigt de meerwaarde van het herhaaldd interviewen maar wijst op de 
nadelen;; het kost meer tijd, levert veel data op en er zijn geen standaardmethoden om data 
vann opeenvolgende interviews te analyseren. Ondanks de afwezigheid van 
standaardmethodenn voor analyse zijn in dit onderzoek verschillende interviews met 
mensenn gehouden. Het voordeel van meerdere malen interviewen is groot. Het was 
mogelijkk na te gaan of ideeën over succesvol oud veranderden, maar ook om dieper in te 
gaann op bepaalde aspecten die eerder niet uitgebreid aan bod waren gekomen. Ook vragen 
diee pas na de transcriptie naar voren kwamen konden gesteld worden in een later gesprek. 
Dergelijkee interviews geven inzicht over processen van besluitvorming, acties en emoties 
bijj  de betrokken personen. In mijn onderzoek zijn deze zowel 'positief als 'negatief, 
maarr ook komen ze allebei tegelijk voor. 

Participerendee observatie is een belangrijke onderzoeksmethode binnen de antropologie. 
Hett is een methode waardoor antropologie zich onderscheidt van andere disciplines in de 
socialee wetenschappen (Van Ginkel, 1994: 5). Het gebruik van participerende observatie 
wordtt echter beïnvloed door de context waarin het onderzoek zich afspeelt en de 
onderzoeksvraagg die de onderzoeker zich gesteld heeft6. Ons uiterlijk verraadt onze 
leeftijd.. Dit betekent dat de onderzoeker niet als ouder persoon kan participeren tenzij hij 
dezelfdee leeftijd heeft of'oud' is gemaakt zoals Featherstone (1991) beschrijft in 'The 
maskmask of ageing'. 

Participerendd onderzoek is echter maar één van de verschillende methodes om 
etnografischh materiaal te verzamelen. Er zijn ook andere methoden die even goede 
resultatenn kunnen opleveren. Observatie is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in zowel 
gedragg als opvattingen van respondenten. Gedrag kan opvattingen weerspiegelen, 
omgekeerdd kan gedrag ook leiden tot het weer herzien van eerdere opvattingen. De 
combinatiee van gesprekken én observatie wordt vaak gebruikt in onderzoek bij ouderen, 
bijvoorbeeldd in het onderzoek van Van Dongen (1997-a) in een psychiatrische instelling 
enn van Van der Geest (1997-b) bij ouderen in Ghana. 

Eenn belangrijk verschil met dit onderzoek is dat het in de Ghanese context 
makkelijkerr is om mensen spontaan aan te spreken, bij hen te gaan zitten, vragen te stellen 
enn te observeren. In mijn onderzoek wonen ouderen verspreid over de stad Leiden. Ze 
wonenn in een eigen huis of instelling. Hoewel een groot aantal mensen graag 
medewerkingg verleende aan de studie is participerende observatie in deze setting moeilijk. 
Mensenn zijn zich bewust aan een onderzoek mee te werken, maar willen vooral zelf 
bepalenn hoeveel tijd zij hieraan besteden. In de situatie dat de meeste mensen in hun eigen 
huiss wonen is participerende observatie sneller een inbreuk op de privacy. Privacy is een 
belangrijkk cultureel element dat meespeelt in onderzoek bij ouderen in de Nederlandse 
context.. Chowdhurry (1990) heeft treffend beschreven hoe ouderen in een bejaardenhuis 
mett dit begrip omgaan en welke afwegingen zij hierbij maken. 
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Bijj  enkeie deelnemers was het mogelijk om spontaan langs te gaan, maar de 
meestee mensen wilden graag van tevoren een telefonische afspraak. Dit kon verschillende 
redenenn hebben: sommige deelnemers zijn sociaal actief en hebben een druk bezet leven, 
anderenn hebben afspraken op bijvoorbeeld clubs of moeten rekening houden met het 
tijdstipp waarop professionele hulp komt. Veel mensen hebben een vaste regelmaat en 
structuurr in de weekindeling, zoals het bed verschonen op vrijdag. Dit betekent voor 
sommigee ouderen een 'houvast' waardoor dingen overzichtelijk blijven, anderen kunnen 
hierdoorr hun energie spreiden over verschillende activiteiten. Soms vraagt huishoudelijk 
werkk zoveel energie dat men de middag gebruikt om uit te rusten. Spontaan bezoek 
betekentt bij deze mensen een verstoring van het ritme en een belasting. Het nadeel van 
vastee afspraken is dat het observatiemogelijkheden vermindert; kinderen, buren of 
anderenn zijn veelal niet aanwezig. Veel mensen zitten keurig op tijd klaar en de koffie 
prutteltt in het apparaat op het moment dat de deurbel gaat en de onderzoeker op de stoep 
staat. . 

Tussenn bezoeken door belde ik regelmatig op om te vragen hoe het ging en soms 
omm een afspraak te maken. Dit werd ervaren als teken van interesse en altijd op prijs 
gesteld.. Observatie hing af van de omstandigheden van de ouderen. Voorbeelden hiervan 
zijnn het meegaan met een bezoek aan de 'soos', bezoekk aan specialisten in het ziekenhuis, 
boodschappenn doen, zoeken naar oplossingen voor dagelijkse problemen of bijvoorbeeld 
verhuisberichtenn schrijven en spullen inpakken voor de verhuizing7. 

Dee heb met tien huisartsen gesproken over hun visie op succesvol oud. In eerste 
instantiee was het de bedoeling dat de visie van huisartsen deel uit zou maken van dit 
onderzoek,, maar tijdens het onderzoek is besloten om de aandacht vooral op de ouderen te 
richten.. Hiervoor waren twee redenen. Allereerst kostte het veel tijd om toestemming te 
krijgenn om huisartsen te interviewen. De tweede reden was dat bij de meeste ouderen de 
huisartss een minder belangrijke rol speelde dan ik had verwacht. Men had over het 
algemeenn niet zo heel veel contact, waarbij percepties van ouderen zelf over 'normale 
ouderdom'' een grote rol speelden. Daarom zijn de huisartsen niet als onderzoeksgroep 
maarr wel als onderdeel van de sociale context van ouderen beschreven. 

Deelnemerss hadden verschillende ideeën over mijn rol in het onderzoek en mijn positie. 
Hoewell  ik bij alle deelnemers in het begin duidelijk maakte dat ik sociaal wetenschapper 
wass en geen arts, spraken sommige deelnemers mij consequent aan als 'dokter'. Voor hen 
wass ik een van de onderzoekers van het ziekenhuis, (nu LUMC maar bij de meeste 
ouderenn beter bekend als "Het Academie", voorheen het Academisch Ziekenhuis 
Leiden).. Dit ziekenhuis had bij de mensen in de stad Leiden enige prestige vanwege zijn 
hoogopgeleidee en gespecialiseerde artsen. 

Sommigee deelnemers beschouwden mij wel als een sociaal wetenschapper en 
vergelekenn mijn werk met ander wetenschappelijk onderzoek dat men meer of minder 
nuttigg vond. Zij vonden het belangrijk dat 'de stem van ouderen' werd gehoord. Voor de 
meestee mensen was ik gewoon 'een wetenschapper'. Ze beschouwden hun medewerking 
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aann wetenschappelijk onderzoek als een bijdrage aan 'een goed doel' of hadden het 
gevoel,, mede door het kwantitatieve onderzoek, 'in de gaten te worden gehouden'8. 

Voorr de meeste deelnemers leek het wetenschappelijke aspect, na het eerste 
gesprekk op de achtergrond te raken. Ze vonden het prettig met iemand 'te kunnen praten', 
all  was ik in feite degene die luisterde en vragen stelde zonder zelf al te veel te vertellen. 
Somss leek het of ik voornamelijk een sociale rol vervulde. De opmerking 'wat jammer dat 
hett onderzoek straks ophoudt, het is toch zo goed wat julli e voor de ouderen doen' 
getuigdee van het idee dat er meer gedaan werd voor ouderen dan alleen het verzamelen 
vann gegevens. 

Eenn paar mensen 'gebruikten' ook daadwerkelijk de onderzoeker in hun acties 
gerichtt op het verwerken of oplossen van problemen. Ze belden op omdat ze behoefte 
haddenn aan een gesprek. In alle gevallen was er sprake van problemen of vragen waar ze 
zelff  niet uitkwamen. Ze hadden behoefte aan advies. Die gesprekken bestonden vooral uit 
luisterenn en duidelijk krijgen wat het probleem precies was. Hiermee bracht ik, als 
buitenstaander,, een ordening aan in een wirwar van emoties en gebeurtenissen. 

Dezee studie geeft weer wat mensen over zichzelf en hun relaties met anderen 
vertellen.. Het beoogt niet een volledige weergave te zijn van wat zich in werkelijkheid 
afspeelt.. Anderen, bijvoorbeeld de kinderen, kunnen een andere visie hebben omdat zij 
vanuitt een ander gezichtspunt de situatie beoordelen. Mensen in het algemeen, dus ook 
ouderenn in dit onderzoek, laten verschillende kanten van zichzelf zien in de verschillende 
contactenn met anderen (Ewing, 1990). Afhankelijk van de context en degene met wie ze 
communiceren,, proberen mensen bewust of onbewust te voldoen aan de culturele nonnen 
voorr 'goed' gedrag, bijvoorbeeld als moeder, kennis, oudere, deelnemer of patiënt. In de 
hoofdstukkenn 4, 5 en 6 komt dit aspect naar voren in het omgaan met 
gezondheidsproblemenn en de sociale relaties op oudere leeftijd. 
Dee rol van de onderzoeker is de rol van iemand die luistert, geïnteresseerd is, doorvraagt 
omm een motivatie duidelijk te krijgen, maar waarbij het uitspreken van gevoelens geen 
directee consequentie voor de specifieke situatie of de aard van sociale relaties heeft. De 
ouderenn weten dit en vertellen hun verhaal ook als zodanig. In die zin is het niet 
verwonderlijkk dat ik als onderzoeker meerdere malen te horen kreeg "U bent de eerste aan 
wiee ik dit vertel" of" U bent de enige die dit weet". Tegelijk kan er wel degelijk sprake 
zijnn van een 'band' waarbij het onderscheid tussen 'onderzoeker en onderzochte' 
vervaagt.. Die band laat zich moeilijk omschrijven maar uit zich bijvoorbeeld in bepaalde 
openhartigee uitspraken, belangstelling, en discussies. 

All ee gesprekken zijn op band opgenomen, behalve de eerste bezoeken na het overlijden 
vann een partner. Deze bezoeken hadden een spontaan karakter en opname beschouwde ik 
alss niet gepast. De transcripties van gesprekken zijn geanalyseerd op de inhoud, thematiek 
enn de relatie tussen omgeving en (acties en percepties van) betrokkenen. Uitspraken over 
dee verschillende domeinen gezondheid, sociaal functioneren en tevredenheid en het begrip 
succesvoll  oud zijn verzameld en onderlinge dwarsverbanden tussen de domeinen zijn 
geanalyseerd.. Het begrip aanpassing kwam als centraal thema naar voren, zowel bij 
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gezondheid,, sociaai functioneren ais welbevinden. Om aanpassing verder te analyseren 
zijnn acties en uitspraken van ouderen gecodeerd als bijvoorbeeld het anticiperen op 
vermindering,, het op peil houden van gezondheid en het stellen van nieuwe grenzen (zie 
hoofdstukk 4). Aspecten die de verschillende acties beïnvloedden zoals uitspraken van 
artsenn als 'bewijs', visies op 'tijd' en 'toekomst', persoonlijke 'beleving' van problemen 
enn (veronderstelde) 'beoordeling' door leeftijdsgenoten zijn eveneens in kaart gebracht. 
Naarr aanleiding hiervan is gekeken hoe en waarom mensen specifieke acties ondernamen. 
Opnieuww werden transcripties gelezen om te zien hoe respondenten zichzelf omschreven, 
hunn percepties van 'goed' gedrag en hoe zij zichzelf plaatsten ten opzichte van anderen. 
Dezee aspecten werden weer gerelateerd aan de verschillende percepties en acties in het 
omgaann met gezondheid en de visie op succesvol oud. 

Samenwerkingg met de medische discipline 

Hett doel van de combinatie van medisch en antropologisch onderzoek binnen de Leiden 
85-pluss Studie was niet om de validiteit van bevindingen te vergroten door triangulatie 
(e.g.. Passchier,1992)9, maar het verkrijgen van meer inzicht in succesvol oud (Razum & 
Gerhardus,, 1999). In de Leiden 85-plus Studie wilde men succesvol oud vanuit twee 
perspectievenn bekijken. Hoewel in dit onderzoek kwantitatieve en kwalitatieve methoden 
elkaarr soms aanvullen, was de interesse naar verschillen minstens zo groot omdat dit juist 
weerr nieuwe vragen oproept. In deze studie wordt soms verwezen naar kwantitatieve 
bevindingenn omdat deze data een aanvulling zijn op aspecten die belangrijk worden 
geachtt maar niet door middel van kwalitatief onderzoek verkregen kunnen worden. 

Inn de Leiden 85-plus studie zijn teambesprekingen gehouden over de 
verschillendee metingen van succesvol oud. Door de gegevens van de eerste 150 
deelnemerss aan de Studie te evalueren aan de hand van standaardvragen kwamen 
beperkingenn van de meetinstrumenten naar voren en verschillen tussen visies van 
deelnemerss en onderzoekers over het predikaat 'succesvol'(Von Faber & Bootsma, et al., 
2001).. Discrepanties tussen meningen van onderzoekers brachten aan het licht dat ieder 
vanuitt een eigen visie tegen succesvol oud aankeek. Culturele en professionele normen 
speeldenn een rol, evenals persoonlijke voorkeuren over hoe men zélf oud zou willen 
worden.. De ene onderzoeker vond mensen succesvol die weliswaar niet zelfstandig 
functioneerdenn maar assertief overkwamen. Een ander vond de afwezigheid van 
beperkingenn of een goede cognitie het belangrijkste. Vriendelijkheid, gastvrijheid, 
opgewektheidd en het nemen van initiatief waren ook aspecten die men positief 
waardeerde.. Het kwam meerdere keren voor dat een deelnemer weliswaar niet aan de 
definitiee van succesvol voldeed, maar het volgens teamleden wél was. Niet altijd waren de 
oordelenn eensgezind. Discussies kwamen regelmatig voor. Het nadeel van de 
teambesprekingenn was dat ze veel tijd kostten, het voordeel was echter dat onderzoekers 
gedwongenn werden hun visies te expliciteren. 
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Dee positie van de antropoloog in een medisch team 

Mij nn positie als onderzoeker binnen twee instellingen was bijzonder. Een 

wetenschappelijkee samenwerking tussen medisch antropologen en medici is geen 

dagelijksee praktijk. 

Vann der Geest (1995) beschrijft biomedische en sociale wetenschappen als twee 

verschillendee culturen. De twee culturen hebben verschillende uitgangspunten en 

doelstellingenn zoals het oplossen of juist het beschrijven van het probleem (e.g. Inhorn, 

1995).. Deze verschillen leiden ertoe dat de twee disciplines soms een ongemakkelijke 

relatiee met elkaar hebben. Beide disciplines hebben kritiek op elkaar. Zo verwijten medici 

dee antropologen dat zij wél zwakke punten willen blootleggen maar geen verantwoording 

willenn dragen om het leven van mensen te verbeteren. Daarnaast leveren antropologen 

snell  en graag kritiek op artsen (e.g. Richters, 1991). Het duurt volgens artsen veel te lang 

voorr antropologen hun onderzoeksresultaten publiceren. Bovendien wordt de theoretische 

oriëntatiee ook niet altijd goed begrepen of op prijs gesteld (van der Geest, 1995; Richters, 

1991).. Antropologen laten zich ook niet onbetuigd in hun kritiek: men kijkt neer op een 

reductionistischee biomedische benadering van de mens (van der Geest, 1995), of stelt de 

machtt van artsen als vertegenwoordigers van de biomedische wetenschap ter discussie. 

Algemenee oordelen over de andere discipline worden snel vooroordelen en men ziet de 

eigenn 'cultuur' als de beste (etnocentrisme). Van der Geest stelt dit etnocentrisme ter 

discussie: : 

[[  ] The ... irony is that anthropologists, who have embarked on the extermination of 
ethnocentrism,, practise this habit at home. One would expect that with their sharp eye for 
thee working of culture, they would be more conscious of the cultural features of their own 
discipline.. If their objective is to transcend the boundaries of their own culture and to 
immersee in the world of others, why stick so timidly to the safe territory of their discipline? 

Vann der Geest geeft ook het antwoord, het is bedreigend om 'de grens' naar die andere 

disciplinee over te steken. De basis van de eigen professionaliteit wordt ter discussie 

gesteld.. Niet alleen door die andere (biomedische) discipline, maar ook binnen de eigen 

discipline.. Voor een goede samenwerking tussen medische antropologie en de medische 

disciplinee zullen beide 'culturen' echter hun etnocentrisme moeten laten varen. Het Leidse 

onderzoekk is daarin redelijk geslaagd 

Sindss enkele decennia is de medische antropologie niet alleen geïnteresseerd in 

'vreemde'' culturen in verafgelegen gebieden. Steeds meer verplaatst de aandacht zich 

naarr 'medicine at home'. Voorbeelden hiervan zijn studies in Nederlandse ziekenhuizen 

(Pool,, 1996; The, 1997;Vermeulen, 2001). Er is aandacht voor cultuur binnen de eigen 

cultuur.. Mijn eigen onderzoek bracht mij in contact met de cultuur van de medische 

wereld.. Ik maakte gebruik van een onderzoeksstructuur die aanwezig was voor het 

verzamelenn van mijn data. Samenwerking vond ik verrijkend en werken aan een 

gezamenlijkk artikel heeft me veel geleerd over het onderwerp, het expliciet maken van 
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mijnn visie, en het zoeken naar een gemeenschappelijke vorm om verschillende data aan 
elkaarr te verbinden. 

Dee vraag die elke antropoloog zich moet stellen is of het onderzoek dat hij 
verrichtt geen nadelige gevolgen heeft voor de groep mensen die hij beschrijft10. Heeft 
mijnn onderzoek bijvoorbeeld bijgedragen aan medicalisering van de ouderdom? Ik ben 
vann mening dat dit niet het geval is. Eén van de conclusies uit het gezamenlijk artikel met 
dee artsonderzoekers (Von Faber & Bootsma, et al) is juist dat succesvol oud niet alleen in 
dee medische sfeer getrokken moet worden. Uit dit onderzoek komen overeenkomsten 
maarr ook verschillen naar voren tussen een biomedische definitie van succesvol oud en 
visiess van ouderen. Zo liet het onderzoek zien dat ouderen serieus genomen willen worden 
inn hun wensen voor medische zorg. 

Hett is mij opgevallen hoezeer er binnen de medische wetenschap of binnen de 
westersee geneeskunde een veelvoud van groepen en uitlopende opvattingen en belangen 
zijn.. De K.N.O artsen zullen bijvoorbeeld niet blij zijn geweest met de boodschap dat 
ouderenn niet zitten te wachten op gehoorsrevalidatie, maar voor huisartsen was het weer 
eenn 'welkome boodschap' omdat zij, zo bleek, vaak het verwijt krijgen van specialisten te 
weinigg interventie te plegen bij mensen met verminderd gehoor. Mijn pleidooi om 
genuanceerdee uitspraken te doen over 'de artsen', mag echter niet worden geïnterpreteerd 
alss het verliezen van een kritische blik. 

Aann een samenwerking kleven echter ook onvermijdelijk nadelen. Tijdens mijn 
onderzoekk heb ik soms de 'bedreiging' waarvan van der Geest spreekt kunnen ervaren. 
Hett zijn met name de wetenschappelijke uitgangspunten op wat wetenschap is, het 
verschill  tussen 'harde' en 'softe' wetenschap en daarmee samenhangende visies op 
'bewijs'' en 'validiteit', die zorgen voor steeds terugkerende verschillen in standpunten en 
discussies.. Bij deze discussies bestond er geen evenwichtige verdeling tussen artsen en 
antropologen.. Ik miste, zeker in de eerste twee jaar, een collega uit mijn eigen vakgebied 
waarmeee ik kon overleggen, punten in discussies kon inbrengen en kritische opmerkingen 
konn pareren of kon relativeren. Behalve de verschillen in uitgangspunten zijn er de 
verschillenn in 'taal' die het samenwerken soms bemoeilijkten. Ik was onbekend met 
standaardbegrippenn in epidemiologisch onderzoek, mijn collega's met die van 
antropologischh onderzoek. Dit betekende voor beide partijen dat zij in een voor de ander 
begrijpelijkee taal moesten proberen begrippen of interpretaties duidelijk te maken. 
Tegelijkk moet men ook vasthouden aan eigen begrippen en niet 'simpelweg' alles 
vertalen,, omdat hiermee de eigen termen aan kracht verliezen. Niet altijd lukt het om alles 
voorr de andere partij begrijpbaar te maken, en ook dat moet geaccepteerd worden door 
beidee partijen. 

Err stonden echter ook veel positieve aspecten en voordelen tegenover. Als team 
haddenn we, ieder vanuit zijn vakgebied, een gemeenschappelijke noemer: interesse voor 
hett welzijn van oudere mensen. Mijn betrokkenheid bij de gehoorsinterventie heeft geleid 
tott meer inzicht in factoren die voor ouderen zelf belangrijk zijn in het nemen van 
beslissingenn over gezondheid en functioneren. Het beschrijven hiervan biedt tegenwicht 
aann de veelheid van medische literatuur op dit gebied. Zowel distantie als betrokkenheid 
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bijj  de werkwijze van de andere discipline zijn wellicht een algemene voorwaarde in 
multidisciplinairee samenwerking en niet alleen specifiek voor de samenwerking tussen 
artsenn en antropologen. 

Ondankss de verschillen heb ik soms verbaasd gestaan over het vertrouwen. Het 
trajectt van de multidisciplinaire samenwerking was vergelijkbaar met twee sporen die 
elkaarr af en toe kruisen en dan weer een andere, eigen, kant op gaan. Lang niet altijd moet 
hett duidelijk zijn geweest voor mijn collega'ss wat ik nu precies aan het doen was en welke 
'route'' ik volgde. 

Ouderdomm is net als volwassenheid of kindertijd een groot gebied dat 
verschillendee aspecten en verschillende biomedische en sociaal-wetenschappelijke 
discipliness bestrijkt11. Antropologie kan hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. Dat 
betekentt dat samenwerking niet bij voorbaat uitgesloten moet worden. Wel is het nodig 
datt de antropologie duidelijk moet zijn in wat zij wil en kan, en in het bewaken van haar 
grenzen.. Kritisch zijn moet, maar kritiek leveren is niet voldoende. Om deze reden doen 
bijvoorbeeldd Frankenberg (1993) en Inhorn (1995) voorstellen om tot een 
gemeenschappelijkee taal, gedeelde concepten en aanvullende benaderingen te komen om 
samenwerkingg tussen epidemiologisch en medisch antropologisch onderzoek mogelijk te 
maken.. In dit onderzoek was dit nog niet uitgekristalliseerd. Er zijn dan ook verschillende 
vormenn van samenwerking12. Dit multidisciplinaire onderzoek weerspiegelt vooral de 
intentiee van twee 'culturen' om een eerste stap over de eigen 'disciplinegrens' te zetten en 
moett ook in dat licht bezien worden. 
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Hoofdstukk 3 

Metenn met twee maten: wat is oud en wat succesvol oud? 

Hett concept Succesvol Oud vormt het uitgangspunt in de Leiden 85-plus Studie voor een 
samenwerkingg tussen de biomedische en de medisch antropologische discipline. Aan de 
handd van de uitkomsten van een eerste cross-sectionele analyse zijn kwantitatieve 
gegevenss vanuit biomedisch perspectief en kwalitatieve gegevens vanuit een 
antropologischh perspectief met elkaar vergeleken. 

Inn dit hoofdstuk beschrijf ik in welke opzichten de definitie van ouderen over wat 
succesvoll  oud is, verschilt met de definitie die men hanteerde in de kwantitatieve 
benadering.. Vervolgens ga ik in op perspectieven op 'tijd' en 'oud' en laat zien dat 
verschillendee soorten tijd ten grondslag liggen aan de conceptualisatie van oud en 
ouderdom.. Het toont aan dat ouderdom niet alleen een objectieve determinant is in 
onderzoekk maar tevens een multi-dimensionaal begrip en cultureel construct. De betoog 
datt verschillende soorten tijd een rol spelen in een beleving van ouderdom door oudere 
mensenn zelf. Ouderdom en hoge leeftijd worden geassocieerd met allerlei stereotypen, en 
laatt zien dat ouderen inventief gebruik maken van de stereotypering om een positief 
zelfbeeldd te creëren. Tenslotte beschrijf ik hoe ouderen in dit onderzoek denken over oud 
wordenn en succesvolle veroudering. Hierbij komt naar voren dat ouderen in hun definitie 
vann succesvolle ouderdom uitgaan van chronologisch tijdsbesef, maar tegelijk 'inner time' 
alss leidraad gebruiken. Het zal duidelijk worden dat 'succes' in ouderdom voor ouderen 
ietss anders inhoudt dan voor onderzoekers die vanuit een visie van optimaal functioneren 
naarr succesvolle ouderdom kijken. De reden is dat de ouderen 'normale ouderdom' als 
uitgangspuntt nemen. 'Succes' bestaat uit de wijze waarop men met de problemen die 
inherentt zijn in "normale ouderdom' kan omgaan. 

Succesvoll  oud volgens kwantitatieve maten 

OptimaalOptimaal functioneren 

Inn het biomedisch gedeelte van de Leiden 85-plus Studie is succesvol oud gedefinieerd als 
eenn optimaal functioneren en een gevoel van welbevinden volgens het uitgangspunt van 
Rowee en Kahn (zie hoofdstuk 2). In deze benadering beschouwt men succesvol oud als 
eenn positieve extreem van 'normaal' oud. Succesvol oud betekent daar 'beter dan 
gewoon',, in vergelijking met ouderdom waarbij vermindering en verlies optreden. Andere 
onderzoekerss gebruiken termen zoals de 'elite of healthy elderly' of 'robust ageing* 
(Garfeinn & Herzog, 1995). Verschillende kwantitatieve studies naar succesvolle 
verouderingg gaan uit van bovenstaande benadering (Berkman et al, 1993; Roos & Havens, 
1991;; Strawbridge et al, 1996; Reed et al, 1998). Deze studies zijn gericht op het vinden 
vann determinanten van succesvol oud. Hoewel deze studies uitgaan van een samenhang 
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tussenn fysiek functioneren en welbevinden, zijn het toch met name de fysieke aspecten die 
menn meet. Men gaat uit van de premisse dat een goed lichamelijk functioneren de 
succesvollee oudere onderscheidt van de niet succesvolle. 

Inn het biomedische deel van de studie is voor het meten van 'succes' uitgegaan 
vann de WHO definitie over gezondheid (1946)" a state of complete physical, mental and 
socialsocial well-being and not merely the absence of disease or infirmity". 

Dezee definitie is algemeen erkend, maar problematisch in de zin dat niet 
duidelijkk is hoe men de verschillende dimensies of domeinen van gezondheid kan 
operationaliserenn en meten. Bovendien blijf t er onduidelijkheid over de interne relaties 
tussenn de domeinen van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden (e.g. König-Zahn et al, 
1993:: 8). Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waar bijvoorbeeld het ene domein begint en 
hett andere ophoudt. Zijn alle domeinen gelijkwaardig aan elkaar of is sociale gezondheid 
(goedd sociaal functioneren) afhankelijk van psychische en fysieke gezondheid? Wat 
betekentt 'well-being' en hoe kan dat getoetst worden? Al deze vragen hebben er toe 
geleidd dat er verschillende operationele definities van gezondheid en verschillende 
meetinstrumentenn zijn. 

Inn het kwantitatieve deel van de Leiden 85-plus Studie is gekozen om de 
domeinenn fysiek, psycho-cognitief en sociaal functioneren en gevoelens van welbevinden 
tee meten met gevalideerde kwantitatieve maten. Een belangrijke afweging bij de keuze 
wass dat de meetinstrumenten en vragenlijsten niet te lang en te abstract mochten zijn om 
dee deelname van zoveel mogelijk ouderen mogelijk te maken. Verder is rekening 
gehoudenn met de duur van de vragenlijsten en testen zodat de combinatie van de 
verschillendee meetinstrumenten niet te belastend voor deelnemers zou zijn. 

Voorr het meten van fysiek functioneren is gebruik gemaakt van de Groningen Activity 
Ratingg Scale (GARS). Dit is een vragenlijst die het vermogen meet om algemene 
dagelijksee levensverrichtingen (ADL), zoals wassen en aankleden, en instrumentele 
dagelijksee levensverrichtingen (IADL), zoals het huishouden doen, uit te voeren 
(Suurmeyerr et al., 1994). 

Sociaall  functioneren is gemeten met de Time Spending Pattern vragenlijst (TSP). 
Ditt is een vragenlijst die regelmatige sociale activiteiten en vrije tijdsbesteding meet, 
zoalss visite ontvangen of op visite gaan en deelname aan clubs of organisaties (Van Eijk, 
1997). . 

Hett psycho-cognitief functioneren is gemeten met de Mini Mental State 
Examinationn (MMSE), een meetinstrument voor het screenen van dementie of ernstige 
cognitievee achteruitgang (Folstein & Folstein, 1975; Heeren et al, 1990), en de verkorte 
Geriatrischee Depressie Schaal (GDS-15) die gevoelens van depressie meet (Yesavage et 
al,, 1982). 

Welbevindenn is gemeten met de Cantril's ladder, een visuele analoge schaal over 
dee ervaren kwaliteit van leven op een schaal van 1 tot 10 punten (Cantril, 1965) en de 
algemenee vraag: "Bent u over het algemeen tevreden met uw huidige leven?" (Smits et al, 
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1995).. Eenzaamheid is gemeten met de vragenlijst van De Jong Giervcld en Kamphuis 

(1985). . 

Bijj  cognitief disfunctioneren (MMSE kleiner of gelijk aan 18) zijn de 

vragenlijstenn over depressie en eenzaamheid niet afgenomen. De vragen over het 

functionerenn zijn gesteld aan een verzorger of verzorgster van de desbetreffende 

deelnemer. . 

HetHet 'Leidse'model 

Alss succesvol oud werden die ouderen beschouwd die op alle domeinen de beste scores 
(hett derde tertiel, 33%) hadden op het moment van de afname van de vragenlijsten. Het 
hebbenn van de beste score betekende: minimale fysieke beperkingen, regelmatig sociale 
activiteiten,, de afwezigheid van depressieve gevoelens, eenzaamheid en cognitief 
disfunctioneren,, en gevoelens van tevredenheid over het huidige leven. 

Bijj  deze definitie in het biomedisch model van de Leiden 85-plus Studie is men 
uitgegaann van een model dat aan alle functioneringsmaten een zelfde 'gewicht' toekende. 
Dee drie domeinen van functioneren vormden tezamen met welbevinden in totaal vier 
domeinen.. De optelsom van optimaal functioneren en optimaal welbevinden leidde tot de 
uitkomstt van succesvol oud. Zie figuur 1. 

Figuurr 1. Kwantitatief model van Succesvol Oud 

Succesvoll  Oud 

Optimaall  functioneren 

Psycho--
cognitief f 

Welbevinden n 

Uitt de eerste cross-sectionele analyse van alle ouderen (n= 599) op 85 jarige leeftijd bleek 
datt 26% van de ouderen niet voldeden aan de criteria van een van de functionele 
domeinen.. 13% van de ouderen (79 personen) beantwoordde aan alle criteria voor 
optimaall  functioneren in de domeinen van fysiek, psycho-cognitief en sociaal 
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functioneren.. Een optimaal gevoel van welbevinden werd gevonden bij 45% van de 
ouderenn (267 personen). In totaal 58 personen (10%) hadden zowel een optimaal 
welbevindenn als een optimaal functioneren en voldeden hiermee aan de hierboven 
geformuleerdee criteria van succesvol oud. 

Bijj  de berekening van fysiek, sociaal functioneren en welbevinden is uitgegaan 
vann het derde tertiel, dat wil zeggen de procentueel beste groep. Alleen bij psycho-
cognitieff  functioneren is een andere berekening gehanteerd. In plaats van een selectie op 
grondd van de beste score werden in dit domein mensen uitgesloten van optimaal 
functionerenn vanwege cognitieve achteruitgang en depressieve kenmerken. In totaal 64% 
vann alle deelnemers voldeed aan de criteria van optimaal psycho-cognitief functioneren. 
Bijj  fysiek, sociaal functioneren en welbevinden is ook naar alternatieve criteria gekeken 
omm na te gaan of een andere indeling, op inhoudelijke gronden, een verschil zou maken in 
dee uitkomsten. Optimaal fysiek functioneren is hierbij gedefinieerd als het in staat zijn om 
basiss ADL activiteiten zoals wassen, aankleden en eten zelfstandig uit te voeren. Op basis 
hiervann bleek dat 45% van de ouderen geen ADL beperking had. Wanneer optimaal 
sociaall  functioneren werd gedefinieerd als het hebben van tenminste vier sociale 
activiteitenn in een periode van twee weken, bleek dat 36% van de ouderen voldeed aan het 
criteriumm voor optimaal sociaal functioneren. In totaal 19% van de ouderen voldeed aan 
dee criteria van optimaal functioneren in alle domeinen. Wanneer men uitging van 
tevredenheidd met het eigen leven, een score van 7 of hoger op CantriFs ladder en 
afwezigheidd van gevoelens van eenzaamheid, had 59% van de ouderen een optimaal 
welbevinden.. Bij gebruik van deze alternatieve criteria kon men 16% van alle ouderen 
classificerenn als succesvol oud. Hoewel het aantal succesvolle ouderen dus hoger lag bij 
hett gebruik van de alternatieve criteria, bleef het een relatief kleine groep mensen die aan 
allee criteria voldeed. 

Succesvoll  oud volgens een antropologische benadering 

Dee meeste ouderen in het kwalitatieve deel van het onderzoek omschreven zichzelf als 
succesvoll  oud (22 van de 27 mensen). Deze ouderen varieerden in zelfredzaamheid en de 
hoeveelheidd sociale contacten, maar gaven zichzelf allemaal een cijfer van 6 of hoger op 
Cantril'ss ladder en gaven aan tevreden te zijn. Zeven ouderen die zichzelf als succesvol 
oudd omschreven voldeden ook aan de kwantitatieve definitie van succesvol oud. De 
overigee vijftien ouderen voldeden niet aan deze definitie omdat ze op een of meerdere 
puntenn niet optimaal functioneerden volgens de kwantitatieve definitie. Succesvol oud 
wass volgens ouderen: 

Jee gelukkig voelen ondanks beperkingen 
Ikk ben succesvol oud, want ik heb alles wat ik wil! 
Tevredenn zijn met het leven 
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Voorwaardenn voor tevredenheid waren: 

Inn harmonie leven met je omgeving 
Gezelligg oud worden met mensen om je heen. 
Inn staat zijn om je aan te passen aan vermindering en problemen en niet te klagen 
Belangrijkk zijn voor anderen 
Samenn zijn als echtpaar en blij zijn datje elkaar nog hebt 
Eenn goede band met de kinderen weten te behouden 
Dee kinderen om je heen hebben. 
Ikk ben in goede gezondheid, kan doen wat ik wil, dus moet ik wel tevreden zijn. 

Err waren vij f ouderen die zich niet succesvol oud voelden. Drie mensen beschouwden dit 

voorall  als goed lichamelijk en geestelijk functioneren. Deze ouderen vonden het moeilijk 

tee accepteren dat ze niet meer in staat waren te doen wat ze wilden vanwege lichamelijke 

problemen.. Een mevrouw omschreef zichzelf als depressief. Zij had haar man en vier 

kinderenn verloren, voelde zich eenzaam en had veel pijn. Zij gaf aan niet gelukkig te zijn 

enn de term succesvol oud niet op haar van toepassing te vinden. Een andere mevrouw 

voeldee zich niet succesvol oud vanwege een verbroken relatie met een van haar kinderen. 

Voorr haar was 'belangrijk zijn voor mensen om je heen' een belangrijk element in 

succesvoll  oud. Zelf voldeed ze hier voor haar gevoel niet aan omdat ze, naar haar gevoel, 

inn gebreke was gebleven naar een van haar kinderen. Dit gevoel beïnvloedde haar 

tevredenheidd over haar leven. 

Ouderenn gaven aan dat ook zij de domeinen van fysiek, cognitief en sociaal functioneren 

enn welbevinden meewogen in hun criteria van succesvolle veroudering. Op vier aspecten 

blekenn de perspectieven van ouderen over succesvol oud echter afwijkend van de 

kwantitatievee definitie. 

Hett eerste grote verschil met de kwantitatieve definitie van succesvol oud was 

datt de ouderen een ander 'gewicht' toekenden aan de domeinen. Hierdoor ontstond er een 

hiërarchiee onder de vier domeinen die volgens het kwantitatieve model elk evenveel 

bijdragenn aan succesvol oud. Volgens ouderen was het gevoel van welbevinden equivalent 

aann succesvol oud. De meeste ouderen gaven aan dat sociaal functioneren een belangrijke 

voorwaardee voor tevredenheid was. Men maakte geen onderscheid tussen cognitief en 

fysiekk functioneren als onderdeel van gezondheid. Beide waren belangrijk, maar vooral 

alss middel om sociaal te kunnen functioneren. Met betrekking tot cognitief functioneren 

gavenn ouderen aan bang te zijn voor het optreden van dementie, bij zichzelf of bij de 

partner.. Men was blij als men cognitief nog 'goed bij was', maar gaf tegelijk aan dat men 

hieropp weinig meer invloed kon uitoefenen dan het 'op peil houden', door bijvoorbeeld 

kaartenn of maken van kruiswoordpuzzels. Men beschouwde dementie als het verliezen 

vann een deel van zichzelf en was bang voor het sociale isolement als gevolg van het niet 

meerr herkennen van anderen en de omgeving. Ook beschouwde men dementie vooral als 

'belasting'' voor de naaste omgeving. 
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Hett tweede verschil betreft de invulling van de domeinen die anders was dan in 
dee kwantitatieve definitie. Een voorbeeld hiervan is het sociaal functioneren. Ouderen 
gavenn aan dat het onderhouden van contacten met vrienden en verwanten hun eigen 
verantwoordelijkheidd was en dat contacten op 85 jarige leeftijd eerdere investeringen op 
jongeree leeftijd weerspiegelden. De kwaliteit van sociale contacten bleek belangrijker dan 
dee kwantiteit van sociale contacten of het optimaal sociaal functioneren. Het verlies van 
éénn belangrijk contact kon zwaarder wegen dan de vele bestaande contacten, bijvoorbeeld 
inn het geval dat de partner overleden was of dat een relatie met een kind verbroken was. 

Veell  mensen die samenwoonden met een partner of familielid beoordeelden hun 
functionerenn niet als individuele prestatie maar als een gezamenlijk functioneren. Vaak 
ondersteundenn partners elkaar op verschillende aspecten van het dagelijks leven, 
bijvoorbeeldd de man die boodschappen haalde voor zijn vrouw die beperkt mobiel was, 
terwijll  de vrouw juist meer de sociale contacten onderhield. Samen kon zo'n echtpaar zich 
succesvoll  oud voelen ondanks dat ze niet optimaal functioneren. Dit contrasteert sterk met 
dee kwantitatieve meting waarin alleen het individuele functioneren telt. 

Hett derde verschil is het element van aanpassing. Hoewel ouderen aangaven dat 
gezondheidd van groot belang was voor succesvolle veroudering, werd optimaal 
lichamelijkk functioneren als 'ideaal' gezien waarop men zelf weinig invloed had. Het was 
meerr een kwestie van geluk of men nog in een goede conditie verkeerde. Achteruitgang 
werdd als inherent aan een normale ouderdom gezien. Hierdoor kwam het aspect van 
aanpassingg naar voren. Ouderen met een goede gezondheid gaven aan dat zij een 
achteruitgangg in fysiek functioneren moesten accepteren als onvermijdelijk onderdeel van 
veroudering.. Ouderen met fysieke beperkingen legden de nadruk op acceptatie en 
aanpassingg aan verminderde functioneren om toch een gevoel van welbevinden te 
behouden. . 

Hett vierde verschil was dat vanuit het perspectief van de ouderen, succesvolle 
verouderingg eenpersoonlijk en contextgebonden proces van aanpassing is. In alle 
domeinenn maakten ouderen verwijzingen naar hun persoonlijke levensloop met 
problemenn en ontwikkelingen van zichzelf en hun sociale omgeving. Hierin speelde niet 
alleenn gezondheid een rol. Ouderen geven aan dat karakter en een positieve instelling (je 
moett er het beste van maken) essentiële elementen zijn in het kunnen omgaan met 
beperkingen. . 

Aspectenn zoals karakter, aanpassing en ontwikkelingen in de levensloop zijn 
echterr niet gemeten in de kwantitatieve meting. De kwantitatieve meting is een moment 
opnamee van één meting per jaar. Men meet gedurende de vier jaar van het onderzoek een 
'statee of being' (Von Faber en Bootsma, et al., 2001) en neemt tijdelijke of contextuele 
veranderingen,, zoals een ontstoken knie of een partner in het ziekenhuis, niet mee in de 
scoress van het functioneren en welbevinden. 
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Uitt de gesprekken met ouderen kumi een ander beeld van succesvol oud naar voren. Om 

eenn vergelijking mogelijk te maken met het kwantitatieve deel van de Studie is op grond 

vann bovenstaande verschillen het volgende hypothetische model geschetst. 

Figuurr 2. Kwalitatieff  model van succesvol oud 

Welbevindenn = Succesvol oud 

Socialee contacten 

Fysiekk en geestelijk functioneren 

Aanpassing g 

Uitt de vergelijking van de kwantitatieve en de kwalitatieve data komen grote verschillen 

naarr voren tussen succesvol oud volgens de kwantitatieve definitie en het perspectief van 

ouderen.. Het meest opvallend is dat in de kwantitatieve meting een minderheid van de 

ouderenn kan worden gekwalificeerd als succesvol (op basis van zowel een optimaal 

functionerenn als optimaal welbevinden), maar dat daarentegen ongeveer de helft van de 

ouderenn een optimaal gevoel van welbevinden heeft en tevreden is ondanks verminderd 

fysiekk functioneren. Dit fenomeen is door Albrecht en Devlieger (1999) beschreven als de 

'disability-paradox'' (zie hoofdstuk 7). In de komende hoofdstukken zal de betekenis en 

hett 'gewicht' dat ouderen toekennen aan de domeinen van gezondheid, sociaal 

functionerenn en welbevinden nader toegelicht worden. 

Hoee komt het nu dat de antropologische en de medische benadering zulke grote 

verschillenn oplevert dat er een heel ander model van succesvol oud naar voren komt? 

Omdatt succesvol oud een soort overtreffende trap van 'oud' lijkt , is het belangrijk eerst te 

kijkenn naar de conceptualisatie van ouderdom en de beleving van ouderdom door ouderen. 

Welkk begrippenkader hanteren ouderen, gerontologen en antropologen? Hebben we het 

well  over hetzelfde wanneer we spreken over oud? Door terug te gaan naar deze 

basisconceptenn zal blijken dat oud zijn complex is, complexer dan in het uitgangspunt van 

dee kwantitatieve definitie van succesvol oud. Hierdoor bestaat er al bij het begin een 

verschill  in de uitgangspunten bij de definiëring van het concept succesvol oud omdat oud 

enn leeftijd geen objectieve determinanten zijn zoals men binnen het medisch onderzoek 

aanneemt. . 
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Perspectievenn op leeftijd en oud 

ChronologischeChronologische leeftijd als uitgangspunt 

Gerontologenn richten zich op drie aspecten van veroudering (Bengtson et al, 1999). Het 

eerstee aspect bestaat uit het bestuderen van populaties (dieren of mensen) die op grond 

vann leeftijd gecategoriseerd kunnen worden als oud. De meeste gerontologische studies 

concentrerenn zich op de functionele problematiek van de oudere populatie. Het tweede 

aspectt is het onderzoek naar ouder worden als proces van ontwikkeling, groei en 

veroudering.. Hierbij kijkt men naar de biologische, psychosociale en sociale aspecten van 

datt proces. Er zijn meerdere biologische theorieën ontwikkeld over oorzaken en 

mechanismenn van veroudering (e.g. Cristofalo et al, 1999). Het derde aspect is de 

bestuderingg van ouderdom als één van de dimensies van structuur en gedrag binnen een 

bepaaldee populatie. Het is een terrein waar niet alleen gerontologen maar ook sociaal 

wetenschappers,, zooiogen, ontwikkelingsbiologen en andere wetenschappers zich mee 

bezigg houden. Deze onderzoekers bestuderen de sociale organisatie op grond van 

leeftijdsgerelateerdee patronen. 

Inn de gerontologie, gaat men uit van de kalenderleeftijd of chronologische leeftijd. 

Binnenn het discourse over 'oud' gebruikt men verschillende begrippen zoals veroudering 

(aging),(aging), ouder wordend, beginnende ouderdom, ouderdom en hoge leeftijd (old age), 

leeftijdsgerelateerdee veranderingen die negatieve gevolgen hebben (senescence), 

levensverwachtingg en levensduur (life expectancy) en levensloop (life span). 

"Aging""  includes all time dependent structural and functional changes, both maturational 
andd senescent, that normally occur in the postpubertal period among males and females of a 
speciess (Bowdan and Williams, 1984). 
Senescencee is a characteristic unique to living systems. It is a progressive, irreversible, 
cumulativee functional deterioration, that likely occurs secondary to evolutionary inertia of 
complexx biological systems. [ ] Longevity is the duration of individual life, while life 
expectancyy is a statistical probability statement, the mean length of life experienced by a 
memberr of a defined population in a particular environment (Crews, 1990:11). 

Finchh (1984) vermijdt de term 'aging' omdat deze teveel met achteruitgang wordt 
geassocieerd. . 

Thee literature of gerontology until fairly recently has been permeated with the prejudicial 
presumptionn that age-related changes are all adverse to some degree and that most 
componentss of an organism should decay as the end of the lifespan is approached. Evidence 
contraryy to these important assumptions is presented [...]. 
Senescencee is mainly used to describe age-related changes in an organism that adversely 
affectss its vitality and functions, but most importantly, increase the mortality rate as function 
off  time. 
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Senilityy represents the end stage of senescence, when mortality risk is approaching 100% 
(Finch,, 1984:5). 

Dee verschillende termen worden vaak met elkaar verward. Zowel in algemeen 
spraakgebruikk als in wetenschappelijke literatuur (Fry, 1999), lijken veroudering, 
ouderdomm en hoge leeftijd synoniem aan elkaar. Het lijken objectieve begrippen doordat 
zee uitgaan van een mathematisch begrip van chronologische tijd. Veroudering, hoge 
leeftijdd en ouderdom zijn echter relatief (Achenbaum, 1991). Een voorbeeld hiervan is de 
leeftijdsgrenss voor bewoners van de zogenaamde hofjes in de stad Leiden 13. In de 16e 
eeuww werd iemand van 40 jaar als bejaard beschouwd, nu als iemand van 'middelbare 
leeftijd'.. Door de ontwikkelingen van de medische wetenschap en het beleid ten aanzien 
vann de volksgezondheid, de verhoging van de algemene levensstandaard en terugdringing 
vann beroepsrisico's is de algemene levensverwachting gestegen. Volgens een sterftetabel 
inn de periode 1890-1899 was de levensverwachting van een pasgeboren jongen 46,2 jaar 
enn voor een pasgeboren meisje 49 jaar. Negentig jaar later was de levensverwachting 
gestegenn tot resp. 72,8 en 79,5 jaar (Van Oosterwijk Bruyn, 1989), en is nu resp. 75,5 en 
80,66 (CBS, 2002). Ouderdom en hoge leeftijd, zijn dus gekoppeld aan de verschuivende 
standaardd van algemene levensverwachting en afhankelijk van vele determinanten die de 
levensverwachtingg beïnvloeden. 

Volgenss Fry zijn kalendertijd en chronologische leeftijd zo dominant in de Euro-
Amerikaansee cultuur dat het onderdeel is geworden van testen op het gebied van cognitief 
functionerenn (de Mini Mental State Examination). Verwarring bij een oudere persoon over 
dee juiste tijd en datum zou, volgens haar, kunnen resulteren in aanbevelingen voor r 
institutionaliseringg (Fry, 1999: 275). Een oplossing voor deze dominantie biedt Fry echter 
niet.. De alternatieven die zij aandraagt, zoals het bestuderen van culturele concepten van 
leeftijd,, veroudering en oudere leeftijd verwijzen uiteindelijk altijd weer terug naar 
overeenkomstenn of verschillen met chronologische leeftijd. In kleinschalige culturen 
zoudenn onderzoekers vaker een 'relatieve' leeftijd, dat wil zeggen in verhouding met 
verwantschapp (generaties) en stadia van volwassenheid en groei, hebben gevonden, maar 
dezee hebben vertaald in chronologische leeftijd omdat dit de maatstaf van onderzoekers 
was. . 

Hett "chronocentrisme" (Fry, 1999) levert in het onderzoek naar (oudere) leeftijd 
belangrijkee beperkingen op. Allereerst associëren mensen leeftijd met sociale waarden 
zoalss 'sociale volwassenheid'. Veroudering vindt dus plaats op zowel het biologische als 
hett sociale vlak. Verder leidt het begrip in sterk gespecialiseerde maatschappijen tot een te 
grovee categorisering van ouderen, zoals "60 plussers", "70 plussers" of "oudste ouderen". 
Dezee classificatie doet geen recht aan de heterogeniteit binnen die categorieën. 
Chronologiee is bovendien geen voorspellende factor voor biologische veroudering 
vanwegee de diversiteit in genetische eigenschappen en de invloed van omgevingsfactoren. 
Ookk kan chronologie de sociale aspecten van veroudering niet verklaren omdat factoren 
alss gender, klasse en etniciteit, scholing en beroepen de individuele keuzes in het leven 
beïnvloedenn en juist diversiteit als gevolg hebben (Fry, 1990; Achenbaum, 1991). 
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Leeftijd,Leeftijd, historische tijd en sociale tijd. 

Dee factor tijd speelt een belangrijke rol in definities van ouderdom. Van jong naar oud 
gaann in het leven is een niet te stoppen proces, maar men hoeft de dood niet perse als 
eindpuntt te beschouwen. Vanuit de antropologie komt de aanvulling dat lineair tijdsbesef 
cultureell  bepaald is. Tijdsbesef kan ook bijvoorbeeld circulair zijn (Fry, 1990: 129-132). 
Anderr tijdsbesef is onder meer verbonden met religieuze overtuigingen14. Reïncarnatie, 
hett voorouderschap in niet-westerse samenlevingen of verwachtingen over voortleven na 
dee dood in christelijke samenlevingen, nuanceren het op ratio gerichte model van geboorte 
naarr dood. 

Hett levensloopperspectief is voortgekomen uit de gerontologie maar is in eerste 
instantiee vooral door de psychologie en antropologie gebruikt voor de bestudering van 
verouderingg (c.f Keith &Kertzer, 1984). Het levensloopperspectief is een paradigma dat 
uitgaatt van zes aannames over ouderdom. Allereerst, dat ouder worden geen specifieke 
periodee in de levensfase is, maar deel uitmaakt van het gehele leven. Ten tweede is er het 
aspectt van multi-dimensionaliteit, hetgeen wil zeggen dat biologische, psychologische en 
socialee processen niet van elkaar los te koppelen zijn. Ten derde is de levensloop van een 
individuu of cohort gekoppeld aan specifieke, sociale omgevingsfactoren en historische 
context.. De context waarin mensen oud worden produceert diverse determinanten voor 
stabiliteitt of verandering. Ten vierde is er het element van reciprociteit: maatschappelijke 
normenn en rollen beïnvloeden het individuele leven, maar op hun beurt kunnen collectieve 
ervaringenn van cohorten over ouder worden de maatschappelijke normen beïnvloeden. 
Hett vijfde uitgangspunt houdt in dat met de leeftijd de heterogeniteit toeneemt. Het zesde 
uitgangspuntt is dat gedrag en persoonlijkheid 'kneedbaar' zijn gedurende de levensloop. 
Voorr het effect van interventie maakt het dus niet uit of een groep jonger of ouder is. 

Binnenn het levensloopperspectief gaat men uit van drie soorten tijd die tegelijk 
optreden:: leef- tijd (de chronologische kalender leeftijd en biologische ontwikkeling), 
historischehistorische tijd (belangrijke sociale en maatschappelijke gebeurtenissen) en sociale tijd 
(leeftijdsgerelateerdee normen en leeftijdsstatus). 

HistorischeHistorische tijd houdt in dat de levensloop van individuen gekoppeld is aan 
bepaaldee historische ontwikkelingen in een culturele context. In dit onderzoek zijn de le 

Wereldoorlog,, de crisisperiode en de 2e Wereldoorlog de belangrijkste historische 
gebeurtenissen,, hoewel ouderen ook regelmatig verwijzen naar de jaren '60 die in 
Nederlandd een verandering in culturele normen en waarden teweegbracht. Historische tijd 
betekentt dus niet alleen het meemaken van historische gebeurtenissen, maar ook de 
beïnvloedingg van de levensloop door de aan die historische tijd gebonden culturele 
waardenn en structurele factoren zoals socio-economische status, onderwijs en 
familieverhoudingenn die de context bepalen waarin mensen keuzes maken. In dit 
onderzoekk blijkt dat met name de 2e Wereldoorlog bij ongeveer de helft van de ouderen 
vann grote invloed op hun leven is geweest, ofwel door directe gebeurtenissen, ofwel door 
dee invloed op normen, waarden en visies. De ouderen in dit onderzoek zijn geboren tussen 
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19122 en 1913. Dii betekent dat zij ten tijde van de r Wereldoorlog kinderen waren in de 

leeftijdd van 2-6 jaar. Slechts weinig ouderen verwijzen in hun verhalen naar deze oorlog, 

ditt in tegenstelling tot de crisisperiode rond 1930. Deze periode heeft meer invloed gehad 

opp hun kansen en visies omdat zij toen 18 jaar waren en de periode bewust hebben 

meegemaakt.. In de periode 1940-1945 waren de mensen uit dit onderzoek tussen de 28 en 

333 jaar. Het was een leeftijd waarop men een baan en kleine kinderen had of kinderen 

kreeg.. Een aantal van hen moest onderduiken of is vrienden en familie kwijtgeraakt. Een 

mevrouww uit het onderzoek verloor haar jongste kind tijdens het bombardement op 

Leiden.. Hoe belangrijk historische tijd kan zijn blijkt uit het verhaal van Reinier. Het heeft 

zijnn levensloop in sterke mate beïnvloed. 

Reinierr komt uit een gezin met twee kinderen en groeit op in een arbeiderswijk in Leiden. Het liefst 
will  hij later timmerman worden en hij gaat na school 'in de leer' bij een timmerman. Wanneer de 
economischee crisis begint, verliest de vader van Reinier zijn baan en moet Reinier naar de 
dekenfabriekk om geld te verdienen15. Bovendien moet Reinier stoppen met de gymnastiekclub met 
jongenss uit de buurt, en dansles, dé ontmoetingsplaats voor jongens en meisjes in die tijd. Als lid 
vann de ondernemingsraad in de fabriek zet Reinier zich in voor gelijke rechten van vaste arbeiders 
enn arbeiders die door middel van de reclassering in de fabriek werken16. Zijn verzet tegen het 
directiebeleidd heeft als gevolg dat hij wordt ontslagen. Reinier vindt weer werk nadat hij een 
omscholingg heeft gevolgd. In 1942 moet Reinier kiezen: óf onderduiken ofte werk worden gesteld 
inn Duitsland. Hij kiest voor het laatste omdat hij dan als metaalarbeider wat geld verdient waarmee 
hijj  zijn ouders kan ondersteunen. In Duitsland woont hij met 18 mannen in een barak, hij heeft met 
éénn persoon wat contact. Het is een periode van te weinig voedsel, hard werken en veel spanning 
vanwegee regelmatige bombardementen op de brug naast de fabriek. Na twee en een halfjaar komt 
hijj  weer naar Nederland. Hij heeft verschillende banen in Breda, Maastricht en Arnhem. Reinier 
heeftt het in zijn laatste baan erg naar zijn zin. Dan verhuist dit bedrijf naar het buitenland. Reinier 
moett opnieuw kiezen. Zijn ouders worden hulpbehoevend en Reinier kiest ervoor om weer naar 
Leidenn te gaan. Zijn broer heeft inmiddels een gezin en Reinier neemt de zorg voor zijn ouders op 
zich.. Er is weinig tijd voor eigen hobby's en contacten. Na het overlijden van zijn ouders krijgt hij 
eenn halfeijdige verlamming waardoor hij in een rolstoel belandt. 

Nuu is Reinier 88. Hij heeft geen vriendenkring opgebouwd, geen kinderen gekregen en is 
nooitt getrouwd geweest. Zijn broer en schoonzus zijn inmiddels overleden. Financieel gezien moet 
hijj  van het minimum leven want een goed pensioen heeft hij niet kunnen opbouwen. Op de vragen 
overr de beleving van ouder zijn, tevredenheid en eenzaamheid zegt Reinier relativerend: " Hoe ik nu 
oudd ben, is een logisch gevolg van heel mijn leven". De gevolgen zijn merkbaar wanneer zijn 
aanvraagg voor een alarmapparaat wordt afgewezen omdat Reinier niet beschikt over twee personen 
inn zijn sociaal netwerk die hij kan opgeven als contactadres17. Pas nadat een vrijwilligster na het 
horenn van zijn verhaal zich aanbiedt als contactpersoon, krijgt hij het alarmeringssysteem. Reinier 
beoordeeltt zichzelf als succesvol. Zijn vermogen tot aanpassing aan problemen maakt hem volgens 
zichzelff  succesvol oud. 

Mett betrekking tot sociale tijd is te zien dat elke maatschappij zijn eigen normen heeft 

voorr leeftijd, een "sociale kloK\ (Neugarten, 1979) die het cultureel geaccepteerde 

rolgedragg voor leeftijd reguleert en belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals het 

huwelijk,, het krijgen van kinderen, grootouder worden en overlijden op een aan tijd 
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gerelateerdee levenslijn zet. Ouderdom is hierdoor een door de maatschappij toebedeelde 
rol.. Neugarten wijst ook op het dynamische karakter van de sociale leeftijd en de hieraan 
verbondenn normen voor de levensloop. Voorbeelden zijn de verschuivingen van de 
huwbaree leeftijd voor vrouwen en de leeftijdsnorm voor het krijgen van kinderen, maar 
ookk een 70 jarige student is geen uitzondering meer. De standaardlevensloop van 1900 en 
dee levensloop van anno 2000 zijn heel verschillend. Dit betekent dat wanneer men de 
levensloopp als uitgangspunt neemt in onderzoek bij oudere ouderen, men bedacht moet 
zijnn op verschillende 'sociale klokken' die naast elkaar bestaan, zowel uit het verleden als 
hett heden. 

Hoewell  het paradigma van de levensloop nadelen heeft in de vorm van 
problematischee conceptualisatie van sociale tijd (Fry, 1990) heeft het ook een grote 
waarde.. Voor het onderzoek van leeftijd, ouder worden en oud zijn betekent het dat men 
dezee aspecten in samenhang met de culturele en maatschappelijke context bestudeert. Men 
zoektt door middel van crossculturele vergelijking naar de universele aspecten van het 
ouderr worden en de culturele invloeden die verschillen kunnen verklaren. De status van 
leeftijdgroepen,, de rollen die men mag of moet vervullen zijn afhankelijk van contextuele 
factorenn die per samenleving verschillen. Zo toont het onderzoek van Bijsterveld (1996) 
aann dat de definiëring van ouderdom en leeftijdsgrenzen in Nederland afhankelijk is 
geweestt van verschillende contexten: het rechtskarakter van een verzorgingsstaat, de 
positiee van vrouwen en emancipatoire ontwikkelingen, retoriek rondom de erkenning van 
wetenschappelijkee specialisaties als de gerontologie, de structuur van gezondheidszorg 
etc.. De definiëring van ouderdom is dus niet alleen een kwestie van leeftijd. Binnen het 
huidigee gerontologisch onderzoek verwijst men regelmatig naar het levensloopperspectief 
omm de heterogeniteit in ouderdom te kunnen begrijpen (e.g. Henrard, 1996). 

InnerlijkeInnerlijke tijd. 

Dee term "inner time", ook wel 'story time', 'psychologische tijd' of'mentale tijd' 
genoemd,, gebruikt men om aan te geven dat het gevoel van de eigen persoonlijkheid 
hetzelfdee kan blijven. Inner time kan verschillen met de chronologische tijdsbeleving 
(e.g.. Achenbaum, 1991; Kenyon et al, 1999) en conflicteren met de uiterlijke 
fysiologischee veranderingen (Turner, 1995). Men gebruikt 'inner time' ook om aan te 
gevenn dat er een verschil is een 'zelf die sociaal (wenselijk) gedrag naar anderen vertoont 
enn een 'zelf zoals men die ervaart (Achley, 1989; Hazan, 1994). 

Thee outer self continues to act and interact in the linear, culturally acceptable manner 
expectedd and rewarded by the social environment. The inner self, is a timeless universe of 
meanings,, consisting of significant memories, tokens of cherished identity and freely 
constructedd life materials (Hazan, 1994: 84-5). 

Juistt bij oudere mensen ontstaan spanningen tussen eigen beleving enerzijds en 
functioneren,, biologische veranderingen en daarmee samenhangende sociale 
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verwachtingenn anderzijds. 'Inner time' gebruikt men met name in de psychologische 

benaderingg van ouderdom waarbij de verandering of vermindering van functioneren en de 

relatiee met identiteit, welbevinden en coping centraal staat (e.g. Herzog & Markus, 1999) 

off  in een antropologische benadering waarbij de uiterlijke verschijningsvorm van het 

lichaamm conflicteert met de beleving van ouderdom (e.g. Featherstone & Hepworth, 

1991).. Veranderingen in lichaam en uiterlijk kunnen los staan van het gevoel van het 

leeftijdsgevoel.. Ondanks het gebruik van verschillende terminologieën zoals 'personal 

age'' (ervaren leeftijd) versus 'interpersonal age' (leeftijdsstatus zoals anderen die 

beoordelen),, of 'look age' versus 'feel age' (op. cit.: 381), altijd staat het verschil met de 

chronologischee leeftijd centraal. 

People'ss ages are often useful predictors of their behavior, physiology, or anatomy. [ ] 
Yet,, charting the passage of time is not a reliable surrogate for marking important 
biological,, physiological, social or psychological changes in human development. As a 
result,, it is difficult to make sense of how all of the parts fit together. The search for a 
syntheticc theory of aging has led some scholars to invoke images of clockshops or 
astrolabess to account for all varieties of time (Achenbaum, 1991:89). 

Dee afwezigheid van een eenduidige visie op de rol van tijd in verouderingsonderzoek is te 

wijtenn aan vergaande specialisatie, de afwezigheid van multidisciplinaire benaderingen en 

dee controversies over tijd zowel tussen, als in de verschillende disciplines van 

gerontologischh onderzoek (Achenbaum, 1991). 

Err blijken dus meerdere soorten tijd een rol te spelen bij het ouder worden en de 

definitiee van ouderdom: chronologische tijd, leeftijd, sociale tijd, historische tijd, en 

functionelee versus innerlijke tijdsbeleving. Het onderkennen van deze tijdsdimensies is 

essentieell  omdat al deze tijdsdimensies een rol spelen in de beoordeling van zowel 

ouderenn als niet-ouderen over 'oud' en een goede of succesvolle ouderdom. Zonder deze 

tijdsdimensiess krijgen we een model van succesvol oud dat afwijkt van de beleving van 

ouderen.. Een andere reden om de verschillende definities van tijd en oud serieus te nemen 

iss dat uit antropologisch onderzoek blijkt dat chronologische tijdsbeleving, sociale normen 

mett betrekking tot leeftijd en zelfs de betekenis van een universeel aspect als 

'gezondheid**  in sterke mate afhankelijk zijn van de culturele context waarin mensen leven 

(ziee hoofdstuk 7). De betekenis en het belang van deze uitgangspunten zijn dus niet 

universeel. . 

Ouderdomm als cultureel construct 

DeDe invloed van cultuur. 

Doorr ouderdom als cultureel construct te bekijken kunnen we te weten komen waar 

verschillenn liggen in de beeldvorming over ouderen, de uitgangspunten die specifiek zijn 

voorr de samenleving die we bestuderen en wat de gevolgen zijn van die uitgangspunten. 
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Inn onze samenleving is chronologische leeftijd een belangrijk uitgangspunt in de 
definiëringg van ouderdom maar bij de !Kung in Botswana en Namibië is dat heel anders. 
Dee !Kung zijn niet geïnteresseerdd in chronologische leeftijd en verjaardagen hebben geen 
socialee betekenis. Men maakt onderscheid tussen kleine kinderen, kind, adolescent en 
volwassene.. Ouderen krijgen (omstreeks het veertigste levensjaar) de eretitel "na", 
hetgeenn 'groot' of 'oud' betekent (Rosenberg, 1990:21). Ouderdom en de vermindering 
vann gezondheid zijn een continue onderwerp van gesprek en een bron van humor. De 
combinatiee van seksualiteit en ouderdom vormt de beste stof voor grappen. Hoewel de 
!Kungg ouderdom symbolisch verbinden aan degeneratie, associeert men ouderdom ook 
mett leven en voortgang. Mede door het hoge sterftecijfer van kleine kinderen onder de 
zevenn jaar, is er geen sterke associatie van ouderdom met sterfte. Ouderen hebben een 
hogee status in de gemeenschap vanwege hunn directe invloed op 
verwantschapsverhoudingenn en hun rol als genezers. Lichamelijke achteruitgang bij 
ouderenn is geen bron van angst of verdriet maar een beroep op de reciprociteit van de 
groepp die zorg moet dragen voor elkaar. 

Inn onze samenleving heeft oud zijn een andere betekenis. Oud is een soort aparte 
levensfasee die begint omstreeks je 65e en verbonden is aan een kalenderleeftijd. 
Achteruitgangg van lichamelijk functioneren is geen algemeen onderwerp van 
humoristischee conversatie maar een negatief geladen aspectt van ouderdom. 

Dee betekenisgeving van ouderdom, als levensfase van verlies of winst (zoals 
groeii  en wijsheid) is van oudsher stof voor filosofische overpeinzingen. Er zijn bronnen 
bekendd van 5000 jaar geleden. Naar Cicero wordt echter het meest verwezen. In zijn essay 
weerlegtt de hoofdfiguur Cato vier bezwaren die men tegen de ouderdom kan hebben: de 
afwezigheidd van werk, verzwakking van het lichaam, gemis van genoegens en de 
nabijheidd van de dood. De essentie van de argumenten die Cicero aanvoert is dat de 
socialee status van ouderen positiever moet worden beoordeeld. Ouderen kunnen hier zelf 
aann bijdragen door hun doelen bij te stellen en profijt te trekken van hetgeen ze hebben. 

Doorr de geschiedenis heen is in Europa een steeds wisselend accent op de 
positievee of negatieve aspecten van ouderdom gelegd (Cole & Meyer, 1991). Ouderdom 
alss levensfase is verbeeld in metaforen als de stadia van het leven, voorgesteld als treden 
vann een trap, als organische cyclus van geboorte, groei, volwassenheid, afsterven en 
dood,, verbonden aan de seizoenen lente, zomer, herfst en winter, en tenslotte als reis door 
hett leven waarbij de ouder geworden mens aan het eind van zijn pelgrimage het doel van 
wijsheidd kon bereiken. Ook combineerde men metaforen, zoals lente met jeugd en 
ouderdomm met winter. Het sterk wisselende accent, maar vooral het bestaan van positieve 
enn negatieve beeldvorming over ouderdom hebben als gevolg dat er in veel 
samenlevingenn een ambiguïteit ten aanzien van de ouderdom heerst. Die ambiguïteit uit 
zichh in de verschillen tussen wat mensen zeggen en doen ten aanzien van ouderen, tussen 
idealenn en praktijk van de ouderdom zelf (van der Geest, 1997-b). 
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T>„„1J,T>„„1J,  ; 
u c c iuu H/f rrurig 

Toenn een kennis me vroeg wat mijn onderzoek precies inhield, vertelde ik dat ik 
interviewss afnam bij mensen van 85 jaar en ouder. Verbaasd reageerde ze: "Maar kun je 
dandan wel echt met die mensen praten? Kunnen ze nog wel iets zinnigs vertellen? " Tijdens 
eenn eerste kennismaking vroeg een collega antropoloog wat het onderwerp was van mijn 
promotiee onderzoek. Ik vertelde dat het over de beleving van ouderdom en succesvolle 
verouderingg ging. Een beetje meewarig keek ze me aan en vroeg: "Is dat niet een heel 
deprimerenddeprimerend onderzoek, al die achteruitgang en zo? " 

Hett zijn voorbeelden van reacties die ik de afgelopen jaren mocht ontvangen op het 
onderwerpp van mijn promotieonderzoek. Ze zijn belangrijk omdat ze dominante 
gedachtenn over ouderdom weergeven. Er is een somber beeld van ouderdom, namelijk het 
ideee dat ouderdom alleen maar cognitieve en fysieke achteruitgang betekent en wellicht 
ookk gevoelens van eenzaamheid, verlies en depressie. Er spreekt bovendien een 
onbekendheidd uit met ouderen. Het negatieve beeld is zo dominant datje als onderzoeker 
dee neiging voelt om te wijzen op de positieve aspecten van onderzoek doen bij ouderen 
zoalss de gastvrijheid, gezelligheid, interesse en humor van ouderen. Opvallend in dit 
onderzoekk is dat men negatieve of sombere verhalen zonder meer accepteert, maar dat het 
juistt bij positieve verhalen de vraag naar representativiteit naar voren komt. Deze verhalen 
sluitenn niet aan bij de algemene beeldvorming over mensen met een leeftijd van 85 jaar en 
ouder. . 

Mett name over leeftijd heersen er veel stereotype denkbeelden. Jongeren zijn lui, 
gewelddadigg of juist energiek en vitaal, werknemers vanaf 40 jaar zijn minder flexibel, 
55-plusserss zijn vitaal, welgesteld en reislustig, ouderen vanaf 65 krijgen te maken met 
achteruitgangg (Steen & Schepens, 1998). De heersende normgroep zijn de 25- tot 45-
jarigenn die deelnemen aan betaalde arbeid. Deze normgroep blijkt van grote invloed op de 
statuss van jongeren en ouderen; mensen onder de 25 jaar beschouwt men als te jong en 
mensenn boven de 45 jaar als te oud voor volwaardige maatschappelijke participatie (LBL, 
2001:: 4-5). Ouderdom is een construct geladen met positieve culturele betekenissen zoals 
wijsheid,, of negatieve culturele betekenissen zoals achteruitgang, afhankelijkheid, en 
somss een teruggang naar de kindertijd (Featherstone & Wernick, 1995). Beeldvorming 
overr (en stereotypering van) ouderen komt voor in alle lagen van de samenleving. 
Gedurendee dit onderzoek heb ik in gesprekken met collega's, vrienden, kennissen, 
ouderenn en hun familie of kennissen veel stereotyperingen over ouderen gehoord. De 
meestt voorkomende stereotypes zijn: 

 Dat ouderen allemaal hetzelfde zijn. 
 Dat ouderen zich ook anders, namelijk 'oud' voelen. 
 Dat ouderen los (willen) staan van de rest van de samenleving. 
 Dat ouderen zich allemaal hetzelfde kleden. 
 Dat ouderen hun uiterlijk niet belangrijk meer vinden. 
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 Dat oude mensen niet interessant zijn en als zodanig weinig te bieden hebben. 

 Dat ze cognitief gezien niet helemaal betrouwbaar zijn. 

Hett beeld van ouderen, zeker boven de 85 jaar is negatief: mensen zijn versleten, op, 

hebbenn afgedaan en zijn niet zinvol meer. Ouderen zijn vaak ongelukkig en afhankelijk. 

Ditt dominante beeld komt voort uit de biologische definitie van veroudering en met name 

hett begrip 'senescence' waardoor men ouderdom vooral associeert met een 

onomkeerbaarr proces van achteruitgang en afhankelijkheid tijdens de toename van de 

chronologischee leeftijd. Oud zijn is gekoppeld aan eenzaamheid maar vooral aan 

gezondheidsproblemen.. Hoe dominant deze verwachting is, blijkt uit het feit dat een 

presentatiee over de resultaten van het 85-plus onderzoek de krant haalt (Van Veen, 2001). 

Hett feit dat op 85 jarige leeftijd nog 50% van de mensen zelfstandig woont, en 70% 

daarvann geen hulp nodig heeft bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als wassen en 

aankleden,, presenteert de krant als voorpagina nieuws onder de titel: "Voor meeste 

hoogbejaardenhoogbejaarden is het leven zo slecht nog niet". Deze boodschap gaat in tegen de algemene 

verwachting. . 

Eenn andere beeldvorming is dat alle ouderen aardige en lieve 'opa-tjes en oma-

tjes'' zijn die extra zorg en aandacht verdienen. Ook dit beeld strookt niet met de 

werkelijkheid.. Niet alle ouderen zitten te wachten op extra zorg van de omgeving. De 

meestee ouderen in deze studie willen zelf beslissen wanneer ze wat nodig hebben. Het zijn 

gewoonn mensen, die alle variaties binnen de samenleving representeren, maar dan op een 

leeftijdd van 85 jaar. 

Voorr het verschijnsel dat er over ouderen zoveel negatieve stereotypen bestaan 

hebbenn onderzoekers verschillende verklaringen. De eerste is dat het gebaseerd zou zijn 

opp de angst van niet-ouderen voor de dood en achteruitgang van het eigen leven, daarom 

projecterenn zij ouderen als anders (Elias, 1984; Hazan, 1994). Maar ook bij ouderen zelf 

leidtt het tot een distantie. 

Wee are resistant to the thought that we might become old, and have difficulty consequently 
formingg an empathy for the aged even when we are chronological old. In fact we might say 
thatt we find difficulty empathizing with our own process of aging because we subjectively 
clingg to an image of ourselves as unchangingly young (Turner, 1995:245). 

Eenn tweede verklaring is dat in samenlevingen waar chronologische leeftijd gekoppeld is 

aann het verwerven van fysieke en cognitieve vaardigheden om als 'volwaardig 

volwassene'' te worden aangemerkt, deze vervalt bij het verlies van die vaardigheden 

(Featherstonee & Hepworth, 1991). Dit betekent dat niet alleen het oud zijn een rol speelt 

maarr vooral het functioneren. Een zelfde verlies van het predikaat" volwaardig 

volwassene'' treedt op bij alle ziekten die lijden tot invaliditeit en afhankelijkheid 

(Luborsky,, 1994). Het is verbonden met culturele normen over normaliteit (Becker, 

1997). . 
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Eenn derde verklaring is de uitstraling en betekenisgeving van het lichaam. 
Featherstonee en Hepworth (1991) beschrijven hoe het lichaam bijdraagt aan de negatieve 
beoordelingg en stigmatisering van oudere mensen. In "The Mask of Ageing" beschrijven 
zijj  hoe ouderen enerzijds hun echte gevoelens maskeren, anderzijds maskeert of verbergt 
hett oude lichaam en aan leeftijd gerelateerde kleding, de blik op de essentiële identiteit 
vann de persoon in dat lichaam. Daarbij komt dat de meerderheid van de samenleving aan 
minderheidsgroeperingenn andere en dus afwijkende lichaamskarakteristieken en 
competentiess toeschrijft. Ze zijn niet alleen minder competent maar ook als zodanig 
herkenbaar:: ze zien er anders uit, praten anders en ruiken zelfs anders (Featherstone & 
Wernick,, 1995). De beperkingen van het oude lichaam kunnen los staan van de beleving 
vann jongeren (Henrard, 1996), maar het is ook de vraag in hoeverre mensen zich kunnen 
enn willen inleven in de beleving van 'anderen'. 

Eenn vierde verklaring is de invloed van taalgebruik. De veranderingen in 
demografischee opbouw van de samenleving waardoor het aantal ouderen toeneemt leiden 
err toe dat men zich richt op de toename van zorgbehoefte zonder naar andere aspecten te 
kijken.. In sociaal-economische zin spreekt men van de toename van ouderen als een 
probleemm (e.g. Hazan, 1994) door te wijzen op 'de onbetaalbaarheid van de vergrijzing' 
enn 'demografische druk'. Het economisch en beleidsmatig taalgebruik heeft specifieke 
termenn die onderdeel worden van algemene gesprekken over veroudering: 

Thee social discourse on ageing involves a vocabulary that combines moral order and 
practicall  needs: 'handling', 'managing', 'organizing', 'looking after', 'caring for', 'placing' 
andd 'planning' (Hazan, 1994:17). 

Ookk wetenschappelijk taalgebruik, dat ouderen in generaliserende termen beschrijft als 
eenn aparte groep met objectief meetbare karakteristieken zoals cognitieve achteruitgang, 
versterktt negatieve beeldvorming (Hazan, 1994: 16). 

All  deze verklaringen gaan echter uit van stereotyperingen van ouderen als groep. 
Uitt onderzoeken blijkt echter dat persoonlijke contacten met ouderen de beeldvorming 
positieff  beïnvloeden, zoals het geval was bij studenten geneeskunde (Beullens et al, 
1997). . 

Leeftijdsdiscriminatie Leeftijdsdiscriminatie 

Inn 1969 introduceert Butler het begrip 'age-ism'. De term komt niet uit gerontologisch 
onderzoekk voort, maar is een reactie op sociale conflicten tussen leeftijdsgroepen in 
Amerikaa (Bytheway, 1995; Penninx, 1995). 

Ageismm can be seen as a process of systematic stereotyping of and discrimination against 
peoplee because they are old, just as racism and sexism accomplish this for skin colour and 
gender.. Old people are categorized as senile, rigid in thought and manner, old-fashioned in 
moralityy and skills... Ageism allows the younger generations to see older people as different 

45 5 



fromfrom themselves, thus they subtly cease to identify with their elders as human beings (Butler 
enn Lewis, 1973 in: Bytheway, 1995:30). 

Hett begrip maakte een discussie over stereotypering los. Tegenstanders bekritiseerden het 
onderscheidd tussen ouderen en niet-ouderen, het aspect van systematische stereotypering 
enn de vergelijking met racisme en seksisme. Sommige wetenschappers verweten de 
gerontologiee dat zij bijdroeg aan de vooronderstellingen waarop ageism is gebaseerd, 
namelijkk door de processen van achteruitgang centraal te stellen. Anderen wezen erop dat 
niett de ouderen zelf het onderwerp waren van negatieve attitudes, maar juist de negatieve 
aspectenn van veroudering (e.g. Bytheway, 1995, Coupland & Coupland, 1999). De 
introductiee van het begrip ageism heeft, mede door het boek over veroudering van een 
prominentt figuur als de Beauvoir (1977), geleid tot aandacht voor stereotypering van 
ouderen.. De discussie die op gang is gekomen leidde tot onderzoek op tot dan toe 
onbekendd terrein zoals de beleving van ouderdom en de relatie tussen ageism en gender 
(e.g.. Arber & Ginn, 1991), economische ontwikkeling, generatieconflicten en 
familieverhoudingenn (e.g. Foner, 1984; Henrard, 1996; Jefferys, 1996), arbeidssituaties, 
professionelee hulpverlening in de gezondheidszorg en mishandeling van ouderen 
(Couplandd & Coupland, 1999). Omdat we in Nederland ook spreken van seksisme en 
racismee als vertaling van de engelse termen 'sexism' en 'racism', introduceerden 
Niekampp en van der Geest (2001) in Nederland de term jarisme voor discriminatie op 
grondd van leeftijd. Jarisme verschilt van seksisme en racisme omdat deze laatste twee 
vormenn van discriminatie gebaseerd zijn op kenmerken die niet te veranderen zijn en die 
afwijkenn van degene die discrimineert. Bij leeftijd is dit niet het geval, mensen worden 
ouderr en daardoor kan dezelfde persoon eerst dader en later slachtoffer zijn van jarisme 
(Niekampp & Van der Geest, 2001: 148). 

Leeftijdsdiscriminatiee en vooroordelen bij niet-ouderen uiten zich op 
verschillendee manieren. Allereerst door uitsluitend op basis van leeftijd onderscheid te 
makenn in beslissingen en handelingen. Bekende voorbeelden hiervan zijn te vinden in 
ziektekostenverzekeringenn waardoor iemand na zijn 65e geen aanvullende 
ziektekostenverzekeringg kan afsluiten, verplichte medische keuringen voor verlenging van 
eenn rijbewijs, leeftijdsgebonden regels voor kredietverlening en leeftijdsbepalingen in de 
arbeidssector.. Hoewel in Nederland, volgens artikel 1 van de Grondwet, discriminatie 
verbodenn is, blijkt dat voor ouderen soms andere regels gelden op grond van leeftijd. Het 
expertisecentrumm leeftijd en maatschappij (LBL) verricht onderzoek naar de praktische 
gevolgenn van stereotypering op grond van leeftijd en geeft aanbevelingen gericht op 
maatschappelijkee sectoren en aanverwante ministeries (e.g. Steen & Scheepens, 1998, 
LBL,, 2001). Organisaties die tegen leeftijdsdiscriminatie van ouderen in het geweer 
komenn zijn onder meer de Vereniging Leeftijdsdiscriminatie (VL), de Federatie 
Belangenorganisatiess van oudere Werkzoekenden (Reestman, 2000) en de ouderenbonden 
zoalss de ANBO. Naast belangenbehartiging proberen deze organisaties positieve 
beeldvormingg te stimuleren door het instellen van een publieksprijs als de "Gouden 
Geranium""  (ANBO). Ze wijzen op het achterhaalde levensloop denken door aandacht te 
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vragenn voor de huidige flexibeler levensloop en genderaspecten van veroudering. Er zijn 

meldpuntenn ingesteld en er worden forumdiscussies georganiseerd op Senior Web18 waar 

mensenn hun ongenoegen kunnen uiten over als onrechtvaardig ervaren praktijken. Sinds 

19911 streeft men ernaar om leeftijdsdiscriminatie opgenomen te krijgen in de Algemene 

Wett Gelijke Behandeling. Voorstellen zijn nu in behandeling in Europees verband, 

waarnaa deze richtlijnen geïmplementeerd zullen worden in Nederlandse regelgeving19. 

Veell  minder duidelijk aantoonbaar, en dus moeilijker te bestrijden, dan de 

bovengenoemdee discriminatoire maatregelen zijn de sociaal- economische ontwikkelingen 

diee negatieve gevolgen hebben voor ouderen. Het is de vraag of hier sprake is van 

bewustee discriminatie of dat men zich alleen richt op de grootste, meest verdienende 

doelgroepp van de samenleving en geen rekening houdt met mogelijkheden van ouderen. 

Voorbeeldenn zijn het verminderen van het aantal kantoren bij banken en Postgiro en de 

drukk om betaalverkeer via passen en computer te regelen, het terugbrengen van het aantal 

lokettenn in stations en kaartverkoop via automaten te regelen. Coupland en Coupland 

nemenn hierover een duidelijk standpunt in: 

Thee social arrangements that permit, endorse, or encourage discriminatory processes can be 
identifiedd as amanating from power structures with vested interests: an instance is the 
withholdingg of resources from older people in the interest of other (younger) favoured social 
groupss (see the detailed discussion in Levin and Levin, 1980). The facts of ageism of this 
sortt are incontrovertible and campaigning activities can and should be directed against 
discriminatoryy practices of this sort (Coupland & Coupland, 1999:181) 

Verderr zijn er de subtiele opmerkingen of denigrerende gedragingen tegenover ouderen 

inn de directe sociale interactie, ook wel 'interactive ageism' genoemd (Minichiello et al., 

2000).. Een aantal ouderen in deze studie geeft aan zich hiervan bewust te zijn. Anna is 

eenn van de ouderen die zich ergert en verzet: 

AA Het is zo dat als mij iets overkomt (tijdens het fietsen) dat iedereen zegt" Wat doet zo'n 
stomm wijf ook op een fiets" dat heb ik nou zo vaak gehoord. 

MM Van wie? 
AA Oh, van heel veel mensen die op straat lopen. 
MM Wordt er zo negatief gesproken over oude mensen? 
AA Oh zeg: "Oma uitkijken!". Dan fiets je naar Oegstgeest en dan kom je twee jongens 

tegemoett op een pad waar ze niet horen, en dan zeggen ze "Hé Oma uitkijken!" En dan 
wordd ik zo kwaad, zo kwaad! 
Ikk heb nou pas, ongeveer een jaar geleden, iets geconstateerd dat ik me helemaal niet bewust 
was.. Ik loop door het station, omdat ik dat de prettigste weg vind. En dat is een beetje een 
drukk gedoe daar, je hebt winkeltjes aan alle kanten, en iedere keer moetje inhouden. En 
opeenss besefte ik dat jonge mensen helemaal niet op of om kijken. Die komen uit zo'n 
winkeltje,, verwachten datje stopt. Toen heb ik dus besloten om dat in het station niet meer 
tee doen. Ik ga die botsing dus aan! Loop door. 
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Enn dan die verbaasde en onbeschofte reacties. "Uitkijken!" . Ik zeg: "Wie moet er hier 
eigenlijkk uitkijken?". Ze zullen nooit toegeven dat ze verkeerd zaten. En dat vind ik dan wel 
leuk.. Ha, ha. 

Annaa gaat dus niet uit de weg voor jongeren, maar de veilige omgeving van een druk 

stationn is van grote invloed. Wanneer ze bij voorbeeld s' avonds laat op straat loopt, zal ze 

jongerenn wél uit de weg gaan uit angst dat ze dan 'in elkaar geslagen' wordt bij een 

confrontatie.. Negatieve associaties met leeftijd worden niet altijd uitgesproken. Ouderen 

gevenn voorbeelden van gedrag, of hun interpretatie van dit gedrag, dat bepalend is voor 

hett gevoel 'anders' behandeld te worden. Bea zegt: 

Dee een heeft meer interesse voor ouderen dan de ander. Er zijn erbij die denken: " Nou wat 
weett jij ervan? Jij hebt je tijd al gehad". Weetje, dat voel je dan zo aan. Natuurlijk, het 
wordtt niet gezegd. 

Err zijn weinig studies verricht naar de wijze waarop oudere mensen leeftijdsdiscriminatie 

ervaren,, herkennen, betekenis geven of internaliseren. Opvallend is dat oudere ouderen tot 

opp zekere hoogte negatieve stereotypering accepteren en zelfs versterken. Representaties 

enn verwijzingen naar leeftijdsgerelateerde achteruitgang komen voor in gesprekken met 

leeftijdsgenotenn jongeren en artsen. Veelvuldig doen ouderen uitspraken als: "Ik ben 85, 

watt kan ik anders verwachten op deze leeftijd?". Een discoursanalyse (Coupland & 

Coupland,, 1999) laat zien dat ouderen de ideologie van veroudering als achteruitgang als 

uitgangspuntt nemen, maar tegelijk ook hopen dat men (bijvoorbeeld de arts) deze 

ideologiee zal tegenspreken of dat deze niet op hen toepasbaar is. De uitspraak: " Voor 

mijnn 85e doe ik het niet slecht", verwoordt de algemene verwachting dat het op 85 jarige 

leeftijdd het veel slechter zou moeten gaan dan het geval is en geeft de discrepantie aan 

tussenn kalenderleeftijd en gevoel (Coupland & Coupland, 1999: 189-95). Sommige 

ouderenn voeren veroudering aan als oorzaak voor al hun klachten, anderen maken een 

selectiee in de problemen die zij aan ouderdom toeschrijven. Oudere patiënten maken ook 

gebruikk van communicatieve aspecten, zoals humor en ironie en ontkenning, om 

leeftijdsstereotyperingg ter discussie te stellen (op. cit.: 195). 

Dezee bevindingen komen overeen met de bevindingen in het 85-plus onderzoek. 

Niett alleen op het gebied van gezondheid, maar ook op het gebied van sociaal 

functionerenn en welbevinden bevestigen en herhalen ouderen de negatieve beeldvorming 

overr ouderen. Henrietta zegt kort voor haar verhuizing naar een verzorgingshuis:" Ik hoop 

maarr dat ik niet zo 'tuttig' word als die oudjes die daar zitten". 

Inn deze studie spreken ouderen regelmatig over "die oudjes" waarmee ze mensen 

aanduidenn vanaf een jaar of 70, die "oudjes" kunnen dus nog jonger zijn dan zijzelf. 

Vrijwell  alle ouderen distantiëren zich van andere ouderen op het moment dat zij niet 

vereenzelvigdd willen worden met de negatieve stereotypering van leeftijdsgenoten. Ze 

gevenn dan aan in welk opzicht zij verschillen, zoals het mee kunnen praten over 
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maatschappelijkee problemen en het hebben vau veel interesses, uax dit niet specifiek is 

voorr Nederlandse ouderen blijkt uit een studie bij ouderen in Australië: 

Consequently,, older people negotiate with ageist stereotypes by trying to create an image 
off  themselves as an ageing person who differs markedly from the stereotypical image. 
Further,, they try to get people to reflect on the incongruity of stereotyped images of 
ageingg and the actual lives of the elderly, and through this reflection create a new model of 
ageingg (Minichiello et al., 2000: 274). 

Ouderenn proberen een positiever beeld van ouder worden te schetsen, door aan te geven 

waaromm zij niet in het negatieve beeld passen. Er zit een paradox in dit gedrag: ouderen 

accepterenn de algemene stereotypen die men hecht aan het begrip 'oud', maar omdat ze 

zichh niet oud voelen, kunnen ze zich verzetten tegen de toepassing van negatieve 

stereotypenn op zichzelf (Minichiello et al, 2000). 

GevolgenGevolgen van stereotypen en beeldvorming 

Verschillendee studies wijzen op de gevolgen van sociale beeldvorming over ouderen. 

Studiess laten zien hoe taalgebruik ten aanzien van ouderen verandert in 'babytaaP 

(Couplandd & Coupland, 1999) Naast sociale beeldvorming kan ook de fysieke 

afhankelijkheidd van ouderen resulteren in infantilisering (van Dongen, 1997-b). De 

introductiee van het begrip 'ageism' heeft geleid tot een anti-ageist discourse maar het is 

moeilijkk om duidelijke grenzen te trekken tussen beide discoursen (Coupland & 

Coupland,, 1999). Aan het anti-ageist discourse ligt een simplistische visie ten grondslag, 

namelijkk de bescherming van een zwakke en gediscrimineerde minderheid. Het risico 

bestaatt dat ze hiermee de visie van de samenleving op ouderen als kwetsbaar juist 

versterkt. . 

Anti-ageismm recreates ageism when it draws from the same inventory of prejudiced 
assumptionss about the old, for example, as necessarily having lower autonomy and higher 
vulnerabilityy (Coupland & Coupland, 1999:182). 

Zowell  ovèr-accomodation, als under-accomodation kunnen het gevolg zijn van een 

onjuistee visie op ouderen (ibid.). Bij de eerste benadering worden ouderen bevoogdend en 

(over)beschermendd benaderd, bij de tweede is er sprake van de afwezigheid van respect. 

Paternalistischee benaderingen van ouderen kunnen net als discriminatoire bejegeningen 

eenn desastreus effect hebben op het zelfbeeld en functioneren van ouderen. In de eerste 

benaderingg wordt er vóór ze gedacht, in de tweede benadering worden ze genegeerd. 

Minichielloo et al (2000) beschrijven dat sommige ouderen een bepaalde mate van over-

accomodationaccomodation accepteren. Zij gebruiken de term 'sageism' die refereert aan de benadering 

vann ouderen als wijs (sages). Problemen ontstaan vooral wanneer ouderen niet (meer) aan 

dee verwachtingen kunnen voldoen. Stigmatisering is een ander gevolg. Door 
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stereotyperingg en het beeld van het oude lichaam ziet men de oudere als 'anders' dan de 
restt van de samenleving (Featherstone & Hepworth, 1991). 

Hoewell  stereotypering negatieve gevolgen kan hebben voor ouderen, is het 
tevenss belangrijk om aandacht te schenken aan het dynamische karakter en positieve 
effectenn van stereotypering. Volgens Penninx (1995:22) zijn beeldvorming en 
stereotyperingg een noodzakelijke sociale activiteit, het maakt dat mensen om kunnen gaan 
mett de enorme hoeveelheid informatie die op ze afkomt. Mensen maken een mentale 
beeldvormingg over anderen om zichzelf en anderen te kunnen plaatsen en met hen te 
communiceren.. Maatschappelijke groepen kunnen stereotype denkbeelden gebruiken om 
hett "wij-gevoel" te versterken. De " zij-groepen" schrijft men dan andere karakteristieken, 
normenn en waarden toe hetgeen op zich niet negatief hoeft te zijn. Wanneer stereotypen 
overr de "zij-groep" echter uitsluiting en discriminatie op grote schaal gaan legitimeren 
(op.. cit.: 46-7) kan dit desastreuze gevolgen hebben. 

Dee inhoud van beeldvorming en stereotypering met betrekking tot ouderdom zijn 
aann verandering onderhevig door het verstrijken van de tijd, de invloed van sociaal 
economischee en culturele omstandigheden (Marcoen, 1988, Penninx, 1995). De 
veranderingenn zijn terug te vinden in de terminologie over ouderen. Benamingen als 
'oudenn van dagen', 'grijsaards' en 'oude lieden' zijn vervangen door termen als 'senioren' 
enn 'empty nesters'. Deze laatste termen worden meer geassocieerd met woorden (en 
culturelee waarden) zoals 'modern' en 'actief. Nieuwe termen zoals ' weps' (welgestelde 
positievee senioren) of 'grampies' (growing retired monied people in excellent state) 
duikenn op (Penninx, 1995:25). Deze laatste benamingen verwijzen naar andere 
stereotypen,, die van rondreizende, actieve, welgestelde ouderen die bezig (kunnen) zijn 
mett het eigen welbevinden. Hoewel dit een positief beeld geeft van ouderdom is de andere 
kantt van de medaille dat het in landen als de VS leidt tot solidariteitsconflicten tussen 
generatiess (Henrard, 1996) Bovendien kunnen ouderen dit gaan zien als een ideaal beeld 
waaraann ze ook moeten voldoen. 

Tochh blijf t met name voor de groep ouderen van boven de 85 jaar de associatie 
mett achteruitgang en eenzaamheid dominant. Het onderscheid tussen de zogenaamde 
Derdee en Vierde leeftijdsfase heeft het beeld eerder versterkt. Het concept van de Derde 
leeftijdd is in de jaren '60 in Frankrijk door sociaal gerontologen ontwikkeld om 
heterogeniteitt en de mogelijkheid van meer vrije tijd, sociale activiteiten en een toename 
vann onafhankelijkheid te benadrukken bij ouderen na hun pensionering. Henrard (1996) 
wijstt erop dat hiermee 'ouderdom' naar de Vierde Leeftijd opschuift en daarmee het 
negatieff  imago krijgt van ongeneeslijke ziekte. 

Samenlevingenn zijn dynamisch. Die dynamiek beïnvloedt ook de visie op 
ouderen.. Economische ontwikkelingen, zoals tekorten op de arbeidsmarkt of financiële 
draagkrachtt van de samenleving, leiden tot discussies over bijvoorbeeld de inzetbaarheid 
vann ouderen na hun pensionering en vinden hun weerslag in regel en wetgeving. 
Maatschappelijkee ontwikkelingen dragen bij tot initiatieven van overheid en gemeentes 
omm computergebruik onder ouderen te stimuleren. Ouderenbonden proberen een 
emancipatiee van ouderen te bewerkstelligen en negatieve gevolgen van schaalvergroting 
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voorr ouderen te beperken. Veranderende visies op ouderen vinden ook hun weerslag in 
opleidingen,, berichtgeving en beeldvorming in de media. Tegelijkertijd blijven oude 
stereotypenn over met name oudste ouderen bestaan. Er zijn dus verschillende beelden, die 
vann de afhankelijke oudere is het meest dominant, maar daarnaast bestaan er andere 
beelden.. Ouderen zelf kunnen uit al deze beelden van ouderdom putten en ernaar 
verwijzenn al naar gelang ze het beste uitkomt, en dit doen ze dan ook. 

Ouderenn hanteren negatieve stereotype beelden van ouderen om zich er juist 
tegenn af te zetten en te laten zien waarin zij verschillen. Het hanteren van stereotypen kan 
dus,, hoewel de stereotypen op zich onjuist en onvolledig kunnen zijn, voor de persoon die 
zichh er tegen afzet het eigen zelfbeeld positiever maken (e.g. Marcoen, 1988; Penninx, 
1995).. Positieve beeldvorming wordt gebruikt om de eigen keuze te legitimeren. Met 
humorr en ironie als middel kunnen ouderen ook een zekere relativering van beeldvorming 
bewerkstelligen,, zoals te zien was in een televisiedocumentaire van Franse ouderen20. Uit 
onvredee met ouderenprogramma's op televisie maakten zij zelf een televisieprogramma. 
Eenn onderdeel ervan was de "candid-camera" waarin ze stereotypen op de korrel namen, 
bijvoorbeeldd door jongere mensen in een park te confronteren met een 87 jarige die doet 
alsoff  ze voor het eerst in haar leven wil gaan 'rollerskaten'. Het gebruik van beeldvorming 
enn stereotypen wijst op de vitaliteit van ouderen, en 'oudste ouderen'. Het is een vitaliteit 
diee men in het algemeen sterk onderschat. 

Ouderenn moeten zelf ook een bijdrage leveren aan juiste beeldvorming en niet 
verwachtenn dat anderen dat voor hen zullen doen. Zij zelf zijn immers degenen die 
onjuistee beeldvorming ter discussie kunnen stellen in plaats van deze te bevestigen 
tegenoverr anderen. Bovendien kunnen zij vertellen wat het betekent om oud te zijn. De 
laatstee decennia komt er meer belangstelling voor de beleving van ouderdom en zijn er 
gelukkigg ook meer ouderen zoals Cri Stellweg die hun ervaringen publiceren. 

Belevingg van de ouderdom door  ouderen 

Kiekjee in de kist vol oude kiekjes, rustplaats voor mensen die op dat moment ooit zo 
bestonden.. Veel daaronder van mijzelf. Als baby, kleuter, kind en zo verder door de tijd 
heen.. De kiekjespersonages zeggen me weinig, maar wel kan ik ze stuk voor stuk nog 
voelen,, ze leven in mij verder, maken deel uit van degene die ik geworden ben. Het is het 
verwarrendee van deze leeftijd: je bent iedereen die je was en dat allemaal tegelijk (Cri 
Stellweg,, 1998:12). 

Johann woont samen met zijn vrouw Ank in een ruime flat aan de rand van Leiden. Hij 
begonn zijn loopbaan als jongste bediende bij een bank waar hij later een hoge positie 
kreeg.. Johan kan veel verhalen vertellen over de veranderingen die hij heeft meegemaakt 
inn zijn loopbaan. De kleine bank waar hij begon met uitbetalen van lonen, veranderde 
doorr de vele fusies in een grote bank met elektronisch betaalverkeer. Nog steeds volgt hij 
dee financiële ontwikkelingen, zoals de invoering van de Euro, met belangstelling. Ank 
werktee bij een naaiatelier. Johan en Ank kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. Een 
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belangrijkstee thema in hun leven is aanpassing, hetgeen ze verwoorden in verschillende 

uitsprakenn als 'het omgaan met veranderingen en meegaan met je tijd'. Ze geven het 

belangg van aanpassing aan met voorbeelden uit hun verleden, de historische en de sociale 

ontwikkelingenn die zich tijdens hun levensloop hebben voorgedaan. De voorbeelden zijn 

gekoppeldd aan sociale rollen als werknemer, echtgenoot, ouders van opgroeiende kinderen 

enn grootouders. 

JJ En gesteld, dat je met alle ontwikkelingen niet een beetje bij de tijd blijft , want zodra je 
ietss gaat veranderen, krijg je altijd tegenstand, he? En als je nou altijd bij die tegenstanders 
hoort,, dan was er van die Incasso bank of van die Amsterdamse bank nou al lang niks 
meerr over gebleven. He? Dus je moetje van tijd tot tijd aanpassen. En die aanpassingen 
diee kosten voor sommige mensen tuurlijk pijn. Maar je kan niet ter wille van de pijn van 
enkelenn het grote belang over het hoofd zien. En zo zie ik het nou met de Euro ook. De kan 
niett bepalen of het zoveel beter is, maar ik moet afgaan van deskundigen die denken dat 
datt wel zo is, nou en dan moeten we dat 'avonturen'. 
Maarr stilstaan, dat moet je nooit doen. 

MM Stilstaan is achteruitgang? 
JJ Dat is achteruitgang ja. 
MM Ja? 
JJ ja. Absoluut. 

Jee kan beter van tijd tot tijd een keer fout gaan, datje een stomme streek uithaalt of je hebt 
hett verkeerd ingeschat. Maar beter een keer je kop stoten dan datje alles uit 
voorzichtigheidd mijdt. En dan maar, want dan kom je erachter. 

MM Hm. Is dat nou een idee wat in de financiële wereld overheerst, of is dat uw eigen 
persoonlijkee opvatting? 

JJ Het is natuurlijk mijn persoonlijke overtuiging, maar verbeeld je nou es dat... laan we 
zeggenn dat eh de een of andere product of... 
Nett zoals mijn moeder he? Die dus nog de kleden veegde, met de veger. [...] 
Enn wat zag nou m'n moeder? Die zag mevrouw Valk (overbuurvrouw) met de stofzuiger 
inn de kamer heen en weer. En wat zei m'n moeder? " Dat luie wijf van Valk, heeft ook 
zo'nn ding". Maar ja... driejaar later had ze zelf natuurlijk ook zo'n ding! (lachen) 
Ja,, nou moetje nou es voorstellen datje bij al die dingen, datje al die dingen die dus een 
zekeree angst, wrevel, tegenstand opwekken. Ja, dat is nou in het klein, maar dat heb je dus 
ookk met bedrijven en met producten in het grootf 
Duss ik vind; in het algemeen moet je je openstellen voor datgene watt nieuw is. 

Openstellenn voor het nieuwe betekent in hun ogen datje meegaat met ontwikkelingen, 

eroverr discussieert met anderen, nieuwe betekenissen genereert en eigen standpunten 

inneemt.. Het gevolg is datje hierdoor nieuwe ontwikkelingen in een genuanceerd 

perspectieff  ziet. 

JJ Waar het omgaat: Je moet met elkaar door het leven zien te gaan. En je moet met elkaar 
pratenn en je moet elkaar zien te overtuigen.. 

AA Maar je leert er ook van hoor ( discussies met bijvoorbeeld opgroeiende kinderen) datje 
tochh een ander inzicht krijgt in wat er op dat moment afspeelt. Zo heb ik het wel ervaren. 
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MM Js maakt zcïf ook eeu ontwikkeling door? 
JJ Ja! Ja. 
AA Zeker. 
JJ En dat is wat wij denken: dat mensen die geen kinderen hebben die daardoor de oude tijd 

teveell  verheerlijken, omdat ze blijven stilstaan, ze krijgen geen tegenwerking, he? En als 
jee kinderen hebt dan krijg je tegenwerking, en je moet met praten over en weer, begrip 
voorr elkaar zien te kweken. 

AA Nou komt m'n kleinzoon vanmiddag weer hier met hele gesprekken. Maar je blijf t goed 
bijj  de tijd. Het koppie werkt nog van ons (lacht) 

Johann en Ank presenteren zichzelf als anders dan ouderenn die 'stil zijn blijven staan'. Juist 

dee discussie en leren van anderen dragen bij tot het 'bij de tijd blijven'. Cognitief 

functionerenn is belangrijk voor hen, niet zozeer als onderdeel van gezondheid, maar wel 

voorr het volwaardig lid van de samenleving blijven. Ze 'tellen nog mee'. 

Hoewell  er allerlei veranderingen hebben plaatsgevonden zoals pensionering, 

verminderingg van gezondheid (vooral bij Ank) en verlies van mensen uit het sociale 

netwerk,, vinden ze dat ze nog in een ideale situatie verkeren, al kunnen ze niet meer doen 

watt ze vroeger konden doen, vanwege hun conditie. Tegelijkertijd geven ze aan dat hun 

behoeftess veranderd zijn. 

JJ Wij leven tot nog toe natuurlijk in een vrij ideale situatie. Je kan dan wel niet meer doen 
watt je vroeger kon, maar nou ja, daar kan je je toch best bij aanpassen. 

MM Wat kunt u niet meer dat u vroeger kon? 
JJ Nou, einden fietsen. Overal naartoe. 
AA Amsterdam, Schouwburg.... 
JJ Maar de behoeften in dat opzicht die worden minder. En dus als het om een uur of zeven, 

halff  acht is, nou dat ga je naar tv kijken en dan probeer je je daarmee te vermaken, maar 
omm nou nog 's avonds echt in het donker de straat op te gaan. Nou nee, die animo die zakt 
weg. . 

Johann en Ank zeggen dat ze in vergelijking met vroeger, minder behoefte voelen om uit te 

gaan.. Dat wat ze vroeger als ontspanning zagen, nu meer een inspanning is. Een avond uit 

naarr de Schouwburg was voorheen ontspanning. Nu gaan reistijd en dergelijke meetellen 

alss 'inspanning'. Hierdoor verschuiven de grenzen van mogelijkheden en wensen 

geleidelijk.. Ontspanning is nu eerder: een mooi programma op de tv kijken. Andere 

voorbeeldenn zijn de sociale activiteiten in het weekend en de hobby's. Johan is altijd een 

voetballiefhebberr geweest en een grote fan van Ajax, maar in plaats van een vol stadion te 

gaann zoals vroeger, volgt hij nu de wedstrijden op de tv en gaat liever een middag naar 

eenn plaatselijke voetbalclub kijken die op een klein terrein aan het trainen is. 

JJ Er vindt een verschuiving plaats ja. Zonder dat je het merkt, zonder dat je daar de pest 
overr in hebt. Vroeger zou je niet als je een weekend had, de hele dag thuis zitten met 
hoogstenss misschien even een boodschappie of een halfuurtje fietsen. Zou je toch de pest 
inn hebben? Heb je toch het meest rotte weekend gehad wat je je kan voorstellen? Ja. 
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Enn nou is het zo, dat watje toen niet kon voorstellen: laat ik zeggen vijfti g jaar geleden, 
nouu dat vind je nou een heel prettig weekend. Die verschuiving vindt dus wel degelijk 
plaats. . 

Aanpassingg houdt voor hen ook in 'tevreden zijn met watje hebt'. Grenzen van fysieke 

mogelijkhedenn verschuiven, vooral voor Ank die vaak benauwd is. 

JJ Ze moet zes keer per dag inhaleren. Dus ze heeft een paar slechte longen en hart, en 
dankzijj  dat zuurstofapparaat wat daar staat, is dat in de laatste drie weken enorm 
verbeterd.. Dus zolang ze maar hier in dat huis is, is er niets aan de hand. En nou dan ben 
jee al blij dat ze er toch weer aardig bovenop gekomen is. 
Inn wezen komt het er ook op neer: naarmate je minder krijgt, je ook met minder tevreden 
bent. . 
Err zijn minder mogelijkheden; het is ook een kwestie van aanpassen, want ik kan me 
natuurlijkk ook voorstellen dat een ander steeds meer de pest in krijgt. Omdat ie zich 
benadeeldd voelt. 

MM Ja, dat ie tegen grenzen aanloopt en dat ie denkt van: "Ik wil meer dan ik kan". 
JJ "Dan ik kan". Ja! Maar je kan natuurlijk ook zeggen: "Nou, die grenzen liggen daar nou 

eenmaall  en wat heb het nou voor zin om daarover de pest in te krijgen. Ik pas me daar bij 
aan".. [...] 
Enn dat aanpassen, dat is natuurlijk niet alleen als je oud bent, maar dat geldt ook als je 
jongg bent. Je moetje aanpassen aan de mogelijkheden die tot je beschikking staan. 
Wee hadden vroeger bij wijze van spreken, geen nagel om ons gat te krabben. Toch waren 
wee gelukkig. We hebben het prettig gehad met elkaar. 
Kijk ,, ik zou bij wijze van spreken nog alles kunnen doen, he? Maar wat geeft het nou als 
ikk daarover de pé in krijg ik dat niet kan? 

MM Hm. Dus het is heel belangrijk om tevreden te zijn met de mogelijkheden die je hebt? 
JJ Ja, om nog tevreden te zijn met de mogelijkheden die nog tot je beschikking staan. 

Enn het geldt voor nu, dat ik nog zeg maar nog heel behoorlijk ben, maar het geldt ook als 
jee in een invalidenkarretje komt te liggen. 
Datt hoop ik niet dat het me ooit zal gebeuren, maar als het... dan kan je ook in het 
invalidenkarretjee kan je als een rot buurman of als een rot echtgenoot die altijd ontevreden 
is,, die altijd loopt te kankeren, of dat je zegt:" Nou ja, niemand kan er wat aan doen, het is 
nouu eenmaal zo, he" en datje dan nog van datgene watje hebt, nog wat weet te maken! 
Maarr zoals ik zeg; in wezen geldt dat voor alle leeftijden, in mijn ogen. 

Johann benadrukt iedere keer dat er geen andere criteria gelden voor oudere mensen en 

jongeree mensen. Het 'tevreden zijn met watje hebt', is de belangrijkste voorwaarde om 

eenn gelukkig mens te zijn, of je nu oud bent en geconfronteerd bent met lichamelijke 

beperkingenn of dat je jong bent en geconfronteerd wordt met onmogelijkheden. Het is 

onderdeell  van het leven. 

Johann en Ank zijn in veel opzichten representatief voor de echtparen in de studie. Een 

belangrijkk aspect is dat zij hun functioneren als een gezamenlijke onderneming 

beoordelen.. Johan neemt veel huishoudelijke taken over van zijn vrouw, zoals het 
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boodschappenn doen. Hij assisteert haar in haar functioneren. Lang niet aiie ouderen zijn 

echterr in het bezit van een partner; van 58% van alle ouderen in de studie is de partner 

overleden,, en 9% van de ouderen is gescheiden of alleenstaand (zie tabel 1, hoofdstuk 2). 

Ditt betekent dat er verschillen zijn in de beleving van ouderdom door de aanwezigheid 

vann een partner. 

Inn de visie op aanpassing spelen historisch en sociaal tijdsbesef, chronologische 

tijdd en innerlijke tijd een rol. Johan en Ank verwijzen naar de oorlogsperiode waarin ze 

'elkk dubbeltje moesten omdraaien' maar toch gelukkig waren, naar hun rol als ouders van 

provo'ss tijdens de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam, hun kalenderleeftijd en 

mogelijkhedenn en hun innerlijk gevoel van leeftijd. 

JJ Ik ben geestelijk niet minder dan iemand die 50, 60 jaar jonger is. Althans zo voel ik me 
niet.. [...] 
Lichamelijkk gezien kan je dus... Kijk, ik kan met u, of met laten we zeggen m'n kleinzoon, 
moett ik niet gelijk op gaan fietsen, he? Als we zeggen, we willen naar Katwijk op de fiets, 
nouu dan kom ik best in Katwijk, maar ze moeten wel geduld met me hebben! (lacht) Maar ik 
komm er wel! Op mijn tempo. En als ik het tempo van nu en wat ik vroeger gereden heb met 
elkaarr vergelijk, nou: dan ben je een kluns! Om geen lelijker woord te gebruiken. 

Inn het kort geeft Johan hier aan wat vrijwel alle ouderen zeggen. Oud zijn is weten datje 

855 jaar of ouder bent. Je bemerkt verschillen met vroeger, vooral op het vlak van fysiek 

functioneren,, maar geestelijk voel je jezelf jonger dan de kalenderleeftijd. 

Err is een verschil tussen oud zijn en oud voelen. Alleen bij ernstige lichamelijke 

problemenn zoals pijn en extreme moeheid geven ouderen aan zich soms 'oud te voelen'. 

Eenn aantal uitspraken van ouderen maken het verschil tussen oud zijn en oud voelen 

duidelijk: : 

Bijj  een bepaalde leeftijd wordt je dan gevraagd: "Hoe voel je je nou?" Nou, ik voel me net 
zoalss veertig jaar geleden! Ik weet niet wat voor een gevoel of het is om vijfentachtig te 
worden.. Dat kan je moeilijk zeggen. Zolang je redelijk blijf t functioneren en geen 
problemenn krijgt. Datje nergens over hoeft te piekeren, dan heb je ook geen vijfentachtig 
gevoel!!  Vind ik. 

Nee,, De kan me niet voorstellen! Ik kan mezelf niet voorstellen dat... Dan denk ik: ben ik nu 
anderss dan vroeger? Nee. Volgens mij niet. Ja, ik zal het natuurlijk wel zijn. Maar in m'n 
gevoell  ben ik het niet. 

Daarr raak ik nooit aan gewend. Ik pas niet in mijn leeftijd. Omdat ik me geen 85 voel. 

Nee,, absoluut niet hoor. Eerder zestig. Want toen was ik nog zeer actief. Ik heb gewerkt tot 
m'nn tachtigste jaar 

Err is sprake van een verschil tussen 'inner time' en chronologische tijd. Een deelnemer 

zegtt daarom dat ze niet 'in haar leeftijd past' alsof ze het over een slecht zittende jas heeft. 
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Hett vooroordeel dat ouderen zich anders en 'oud' voelen, klopt niet met wat ouderen zelf 

aangeven.. Het gevoel van eigen identiteit blijf t grotendeels onveranderd, daarom geeft 

Kauffmann (1986) haar boek over de betekenisgeving van ouderdom de titel" The Ageless 

Self'. . 

OuderenOuderen vinden het normaal dat grenzen verschuiven. De meeste lichamelijke 

veranderingenn gaan geleidelijk. Ouder worden is geen bewust proces waar men op 

zichzelff  betekenis aan geeft. Eerder het omgekeerde, veel ouderen zeggen: "Het is een 

kwestiee van gewoon blijven ademhalen", met andere woorden: je kunt er niets aan doen. 

Ikk maak geen afweging, ik doe gewoon! Ik leef gewoon, en je leeft echt niet zoveel anders 
alss je ouder bent, dan als je jonger bent. Dan leef je ook! Alleen, je leven wordt min of meer 
beperkt!!  Je kan dus niet meer, je kan dus niet meer echt uitgaan, je kan niet meer even naar 
dee stad lopen. Je kan niet meer fietsen. Tenminste ik niet meer. Er zijn mensen die dat 
kunnenn hoor! 

Jee gaat langzamer lopen. Je gaat alles langzamer doen. Ik sta om kwart over acht op. Dan eet 
ikk een beschuitje met een kopje thee en dan ga ik naar boven. Ga ik eerst naar de wc, nou en 
dann ga ik elke dag onder de douche. Het hoeft niet altijd dik ingezeept te zijn, en dan laat ik 
dee slang zo over mij heengaan en over mijn benen. Dat vind ik lekker. Maar ik bedoel maar, 
ikk wil overal graag de tijd voor nemen. Vroeger zei je: even opschieten, maar nu zou ik me 
geenn raad meer weten als ik met een bus mee moest en ze moesten op mij wachten. Het 
tempoo is er een beetje uit. Ja, je kan niet als een meid van twintig wezen. Het gaat 
geleidelijkk aan. 

Zelfss het optreden van ziekten of aandoeningen die een verandering van het leefpatroon 

betekenden,, beschrijft een enkele deelnemer als geleidelijke verandering. Anderen 

noemenn ziektes die een duidelijke verstoring tot gevolg hadden als 'keerpunt'. 

NormenNormen spelen een rol bij denken over veranderingen en ouder worden in het 

algemeen.algemeen. Hoewel cultuur een abstract iets is, proberen mensen hun gedrag en reactie op 

veranderingenn betekenis te geven met behulp van normen over wat men in het algemeen 

alss goed en fout, wenselijk of onwenselijk gedrag ziet (Becker, 1997). Deze normen zijn 

vervatt in gezegden als: 'Stilstand is achteruitgang', 'de boel de baas moeten blijven', 'je 

moett er iets van weten te maken', 'meegaan met je tijd' en 'tevreden zijn met watje hebt'. 

Hett zijn uitspraken waarin vooruitgang, beheersing en zelfbeheersing, weerbaarheid, 

maakbaarheid,, zelfverantwoordelijkheid en flexibiliteit dominante culturele normen en 

waardenn aangeven. Achteruitgang wordt als negatief bestempeld, maar vooruitgang, groei 

enn ontwikkeling zijn de positieve normen in Nederland. Het individu hoort zelf op een 

goedee wijze op problemen te reageren en is die zin voor een groot gedeelte 

zelfverantwoordelijkk voor zijn welbevinden. Dit is ook terug te vinden in uitspraken als 

"niett bij de pakken neerzitten, maar verdriet overwinnen" en de grote nadruk op niet 

klagen.. Een actieve aanpak van problemen door het individu is een zaak die meer 

waarderingg krijgt dan klagen (Bremer, 1980). 
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Ouderenn hebben zich van jongs af aan culturele nonnen eigen gemaakt. Het is 
deell  van het socialisatieproces. Ouderen zijn hierin niet anders dan andere 
leeftijdsgroepen.. Juist het eigen maken van steeds nieuwe normen en waarden of een 
keuzee hierin toont aan dat zij een deel zijn van de samenleving als geheel. In vergelijking 
mett nonnen en waarden uit hun jeugd, hebben ouderen nu de veranderde normen over bij 
voorbeeldd individualiteit en zelfontplooiing voor een groot deel overgenomen. Een 
probleemm ontstaat echter in de situatie van toenemende afhankelijkheid, dan moeten 
ouderenn nieuwe afwegingen maken. Tot hoever gaat dan de macht van het individu? Tot 
hoeverr kun je bepalen watje zelf wilt, voordatje als 'eigenwijs' bestempeld wordt omdat 
jee niet meegaat met datgene wat een ander denkt dat het beste voor je is? In "The Social 
ConstructionConstruction of Frailty " laat Kaufman zien hoe medische en sociale oplossingen om 
afhankelijkheidd en gezondheidsproblemen bij ouderen aan te pakken, ineens 
wetenschappelijkee en morele 'feiten' worden in afwegingen voor en over de 
desbetreffendee ouderen. Een ouder iemand met problemen wordt 'patiënt' en moet 
'goede'' argumenten hebben om zich met succes te verzetten tegen de oplossingen die 
bedachtt zijn door professionele hulpverleners. 

Thee solutions are frequently claimed as ways to preserve, as completely as possible, the 
autonomyy of the patient in spite of his or her functional limitations. Self-determination is 
conceivedd then as valuable, but appropriate only when it is enacted within the structure and 
rationalerationale of social servicee and health care intervention (Kaufman, 1994: 50) 

Hett zijn bovenstaande factoren die oud zijn een ambigue en paradoxaal karakter geven. 
Oudd zijn is een dilemma waarbij mensen uit verschillende repertoires kiezen (Jolanki et al, 
2000):: oud als gevoel, normaal oud met verschuivende grenzen van mogelijkheden en 
wensenn en goed oud worden als eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van acceptatie en 
aanpassing.. Er is bovendien het verschil tussen de eigen beleving en de sociale constructie 
vann ouderdom. 

Dee beleving van oud en succesvol oud 

Dee contradictie tussen innerlijke beleving en uiterlijke verschijning van ouderdom komt 
nogg duidelijker naar voren bij de reacties van ouderen op het onderwerp succesvol oud. 
Uiterlijkk kan het lichamelijk functioneren beperkt zijn maar toch kunnen mensen het 
gevoell  hebben succesvol te zijn doordat ze zich gelukkig voelen. Johan legt uit wat 
succesvoll  oud volgens hem betekent. 

JJ Nou, als je je nou gelukkig voelt! Wat moet je dan nog meer hebben? Dat geldt voor alle 
leeftijden,, maar als je nou op deze leeftijd je nou nog gelukkig voelt, wat wil je dan nog 
meer? ? 

MM Dus succesvol oud is dan.... 
JJ Hoe gelukkig kan je je nog voelen op die leeftijd. En de grondslagen daarvoor zijn ja, 

gezondheidd diee daar een heel belangrijke rol wel in speelt. Maar niettemin kan je binnen 
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diee beperkingen van die gezondheid je toch nog redelijk gelukkig voelen. [...] 
Kij kk als je succesvol gaat onder brengen in de sector van gezondheid en die man of die 
vrouww kan dit of dat nog. Hij kan nog fietsen, en hij kan nog dit doen en hij kan nog dat 
doen.. En als je op die lijn gaat: dan kan je natuurlijk zeggen, iedereen die 85, 86, 87 jaar is 
enn die dus niet zo gezond is die is niet gelukkig, maar dat hoeft helemaal niet! 

MM Nee, want dan stel je succesvol op één lijn met gezondheid. 
JJ Ja en dat is het niet. Het is niet alleen gezondheid. Het is een samenstel waarvan ik zeg dat 

gezondheidd een belangrijke rol in speelt, maar hoe je je voelt en hier dit (wijst op het 
hoofd)) speelt ook een belangrijke rol. En die sociale contacten die hangen grotendeels van 
jezelff  af. Of ji j relaties hebt en hoe ji j je voelt in die relaties, dat hangt voor een deel van 
jezelff  af. 
Kijk ,, aan gezondheid, financiële situatie en huisvesting daar kan je voor een deel niets aan 
doen! ! 
Hierr heb je geen invloed op, of althans maar een gedeeltelijke invloed, maar in het houden 
vann relaties in het houden van sociale contacten, en je verbondenheid met de maatschappij 
daarr heb ji j wél invloed op. 

MM En dat maakt het dan meer waard? 
JJ Dat maakt het dan meer waard 
MM Succesvoller 
JJ Ja, ja, vind ik wel.. Als je dus niet, als gezondheidssituatie alleen ziet he? Maar gewoon, 

hoee je je voelt, hoeje nog helemaal in die samenleving eh randeert. Hoe je 
functioneert.. Dat vind ik, dat hoort erbij. Maar dat geldt ook voor u. Als u zich nergens 
voorr interesseert dan ben je in mijn opzicht niet succesvol. [...] 

AA Er is hier een man op de gang ook die woont hier ook al jaren. Nou dan loop je op die 
gangg om de krant te halen, en dan komt hij eraan en dan zeg je; 'Goedemiddag' En 
ikk hoor niets. Het is een heel eenzaam figuur. We hebben hem nog nooit gezien met 
iemandd samen. 

JJ Dat is in onze ogen een zielig figuur. Er mankeert niets aan die man, dat is een hele 
keurigee fatsoenlijke man. Er is niks van kritiek maar, de man die heeft dus in zich van 
binnenuitt dat hij zich overal in terugvalt in contacten. En dan zeg ik ja, dat vind ik nou 
niett een succes. 

AA Het karakter 
JJ Maar dat is het karakter. 

Karakterr en attitude spelen een belangrijke rol in een succesvolle veroudering. Niet de 

afwezigheidd van problemen is bepalend voor een succesvolle veroudering, maar de wijze 

waaropp problemen geïntegreerd kunnen worden in de beleving van een goede ouderdom. 

Dee meeste ouderen geven aan dat iemand met gezondheidsproblemen heel succesvol kan 

zijn.. Hierbij verwijzen ze naar hun eigen gevoelens van tevredenheid of naar anderen 

waarvann ze vinden dat die goed met gezondheidsproblemen omgaan. Een echtpaar heeft 

hunn nichtje als voorbeeld. 

Ikk heb een nichtje, die heeft reuma van jongs af aan, en die heeft een man die heeft het aan 
zijnn hart en die zijn altijd vrolijk. En de dokters kunnen niets meer aan hem doen. En als je 
dann haar ziet met die vreselijke pijn... 
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Enn altijd opgewekt... 
Ja,, die vind ik succesvol oud! Ja! Want die zitten niet te klagen en te zeuren. Die dragen de 
kwalenn die ze hebben... en dan helpen ze andere mensen ook. 
Diee staan open voor het leven. Laat ik het zo zeggen. 

Hett voorbeeld fungeert als een richtlijn voor 'goed' gedrag. In hoofdstuk 5 wordt echter 

ookk besproken dat dit conflict kan opleveren bij ouderen indien zij niet in staat zijn om het 

voorbeeldd te 'volgen'. 

Sociaall  functioneren speelt een belangrijke rol in de visie van ouderen op 

succesvollee veroudering. Ook hier verwijst men naar eigen karakter en instelling. Sociaal 

functionerenn is belangrijk voor het welbevinden en vereist een actieve inzet van de oudere 

persoonn zelf. Een mevrouw vertelt hoe ze probeert te voorkomen dat haar vriendenkring 

kleinerr wordt. 

Ikk geloof dat je je vriendschappen goed moet onderhouden. [ ] Maar er zijn veel vrienden 
weggevallen,, en nu probeer ik dus, het is me bij een paar gelukt, dat ik nog steeds contact 
houdd met de kinderen van overleden vrienden. 

Ondankss het feit dat hij kan aangeven wat hij belangrijk vindt in succesvol oud zijn, heeft 

Johann bedenkingen tegen het woord succesvol. 

JJ Succesvol vind ik dan eigenlijk nog een slecht woord ook nog. Succesvol... 
MM Wat zou het dan moeten zijn? 
JJ Eh.... Gelukkig. 
AA Meedraaiend in de maatschappij? 
JJ Zich gelukkig voelend... in hoe, eh... hoe kan je je op die leeftijd nog gelukkig voelen. 

Succesvoll  dat doet me altijd meteen gauw aan dit denken (maakt gebaar met de vingers 
vann geld tellen). 

MM aan financiën? 
JJ Ja. 
MM Een beetje het idee van 'je hebt het gemaakt'? 
JJ Ja, ja, ja.. En daar sta je buiten. Daar heb je geen invloed op. [ ] 

Ikk zeg niet dat het het goede woord is: gelukkig, maar ik vind het wel beter. Succesvol 
doett me denken aan "Ik ben beter dan jij , en zij is nóg beter." 

Johann heeft gelijk omdat men in de kwantitatieve definitie van succesvol oud (zie 3.4) 

uitgaatt van de 'de beste' en 'elite' van de ouderen. Maar in zijn uitspraak laat Johan zien 

datt er een verschil bestaat tussen aspecten van veroudering die men zelf kan beïnvloeden 

enn datgene wat iemand overkomt. Succesvolle veroudering als optimaal functioneren is 

geenn verdienste van het individu en daarmee een onjuiste definitie volgens Johan. 

Succesvollee veroudering als gevoel van geluk ondanks een minder optimaal functioneren 

iss dit wel. Er bestaat dus een verschil tussen de objectieve meting en de subjectieve 

belevingg van succesvolle ouderdom. 

59 9 



Conclusie e 

Err wordt met twee maten gemeten. De omgeving noteert aan de hand van feiten, jijzelf weet 
datjee leeftijd in cijfers boven de zes wordt geschreven, maar dat wil nog niet zeggen datje 
jee oud voelt (Cri Stellweg, 1998:24). 

Binnenn de Leidse 85-plus Studie is gemeten met twee maten: de biomedische en de 
antropologischee benadering van het concept succesvol oud. Maar meten met twee maten 
gebeurtt op velerlei wijzen wanneer het gaat over ouderdom. Niet-ouderen en ouderen 
beoordelenn ouderdom verschillend. Ouderen zelf meten ook met twee maten, gebruiken 
vooroordelenn voor anderen ten opzichte van zichzelf om, afhankelijk van de situatie, zich 
aff  te zetten tegen onjuiste interpretaties van anderen of om keuzes te legitimeren. Oud zijn 
enn oud voelen zijn twee verschillende maatstaven die beide belangrijk zijn. Ouderdom en 
oudd zijn geen objectieve en neutrale begrippen. Dit hoofdstuk wilde laten zien dat er aan 
'oud'' verschillende tijdsdimensies zitten die allemaal een rol spelen in de definiëring van 
ouderdom.. Verder is ouderdom een sociaal construct waarin beeldvorming een 
belangrijkee rol speelt. De associatie van ouderdom als fase van achteruitgang en 
problemenn is de meest dominante visie omdat deze verbonden is met de chronologische 
tijdsmeting. . 

Inn tegenstelling tot de kwantitatieve definitie van succesvol oud die optimaal 
functionerenn en welbevinden als uitgangspunt neemt, en dus een stap verder gaat dan de 
'normale'' veroudering, betekent een succesvolle veroudering vanuit de visie van ouderen 
hett aanpassingsvermogen om met (normale) achteruitgang om te kunnen gaan. Ook hier is 
sprakee van 'meten met twee maten'. Omdat ouderen aanpassingsvermogen aan 'normale 
ouderdom'' centraal stellen, is het belangrijk na te gaan hoe ouderen 'normale ouderdom' 
enn gezondheid op oudere leeftijd definiëren en welke functie en vorm het 
aanpassingsvermogenn heeft in relatie tot het welbevinden van ouderen. 
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Hoofdstukk 4 

Dee bakens verzetten: 'normale' veroudering als uitgangspunt 

Inn het vorige hoofdstuk is beschreven dat de meeste ouderen succesvol oud beschouwen 
alss een vorm van tevredenheid. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het om kunnen 
gaann met beperkingen en problemen die bij 'normale ouderdom' horen. 

Ditt hoofdstuk richt zich op 'normale veroudering', problemen in de gezondheid 
enn aanpassing. Allereerst beschrijf ik, aan de hand van de gegevens uit de Leiden 85-plus 
Studie,, de meest voorkomende gezondheidsproblemen op 85 jarige leeftijd, zodat de 
algemenee term 'gezondheidsproblematiek' een concrete betekenis krijgt. Vervolgens 
beschrijff  ik in welk antropologisch kader de data over het oudere lichaam, 
gezondheidsverminderingg en aanpassing geplaatst kunnen worden. De laat zien dat 
ouderenn aanpassing aan gezondheidsvermindering vormgeven door middel van zowel 
actiess als percepties. Hoewel ouderen aangeven dat aanpassing een individuele 
verantwoordelijkheidd is, valt op hoezeer de vorming van percepties en de acties die 
mensenn verband houden met de sociale normen en reacties van de omgeving. Hierna 
presenteerr ik mijn bevindingen over de percepties en acties van ouderen gerelateerd aan 
gezondheidsproblematiek.. Tevens laat ik zien dat ouderen de begrippen 'ziekte*  en 
'gezondheid'' op oudere leeftijd herdefiniëren. Tenslotte betoog ik dat het begrip 'normale 
veroudering',, hoewel het vaag en ambigue is, ook kan dienen als uitgangspunt voor 
acceptatie. . 

Dee meest voorkomende gezondheidsproblemen bij  oudere mensen 

Watt zijn de voornaamste problemen die zich voordoen met betrekking tot de gezondheid 
opp oudere leeftijd? Uit een overzicht van de gezondheidsproblemen en 
gezondheidsklachtenn van de deelnemers op 85 jarige leeftijd (Gussekloo, de Craen & 
Westendorp,, 2000) blijkt dat de helft van alle deelnemers één of meer chronische ziekten 
inn zijn voorgeschiedenis heeft. Onder het kopje 'geriatrische reuzen'21 staan de 
gezondheidsklachtenn gerangschikt zoals zij door ouderen zelf zijn aangegeven. Klachten 
mett betrekking tot het geheugen komen bij 40% van de deelnemers voor. Emotionele 
problemenn zoals somberheid en spanningen worden door 20% van de deelnemers gemeld. 
Slechthorendheidd en slechtziendheid blijken bij veel deelnemers voor te komen 
(resp.55%,, en 63%). Problemen met de mobiliteit zijn onderverdeeld in een aantal 
aspecten.. Van de vrouwen gebruikt iets meer dan de helft een hulpmiddel bij het lopen en 
/off  heeft pijnklachten (resp. 52% en 54%), bij mannen ligt dit cijfer lager (resp. 39% en 
45%).. 10 % van de mannen en 19% van de vrouwen is niet in staat om zelfstandig buiten 
tee lopen. Desondanks, blijkt dat driekwart van alle ouderen in de 85-plus Studie de eigen 
gezondheidd als goed tot zeer goed beoordeelt. Om te kunnen begrijpen waarom ouderen 
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eenn dergelijke positieve beoordeling geven, is het belangrijk na te gaan hoe ouderen 
gezondheidd op latere leeftijd beschouwen. 

Perceptiee en praktijk : een samenspel 

Mensenn zijn gesitueerd in hun lichaam en vertrouwen op hun lichaam. De notie van het 
'bekende'' lichaam verandert wanneer er veranderingen optreden in het dagelijks 
functioneren.. Dan kan het lichaam een onbekend terrein worden dat men 'opnieuw moet 
lerenn kennen'. Bovendien vraagt het om een nieuwe relatie tussen lichaam, identiteit, 
samenlevingg en dagelijks leven (Becker, 1997:81-82). De ervaring van het lichaam 
reflecteertt ook culturele aannames over lichaamsbeleving, ziektebeleving, en 
'management'' van verstoring door ziekte of achteruitgang (ibid.). 

Juistt op oudere leeftijd gaan normen over aanpassing, zinvol leven en 
'menswaardigheid'' spelen in het denken over gezondheid. Een verminderde conditie, of 
hett uitzicht erop, roept vragen op zoals: Wat accepteer ik en wat niet? Moet ik nu al 
keuzess maken, en welke keuzes dan? Wat betekenen zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
voorr mij? Het ouder wordende lichaam vraagt individuen om nieuwe afwegingen te 
makenn over de betekenis en inhoud van autonomie, vrijheid, risico en 
verantwoordelijkheid,, keuzes en afhankelijkheid (Kaufman, 1994:49). Het lichaam is 
belangrijkk in de afwegingen over die toekomst. 

Dee ervaring vann het lichaam en de praktijk die eruit voortvloeit, zowel 
individueell  als sociaal, staan centraal in het paradigma van 'embodiment' (Csordas, 
1993).. Embodiment kan men opvatten als methode, maar ook als een theoretisch 
perspectieff  (Becker, 1997:219). Het lichaam als uitgangspunt van onderzoek beschrijft de 
relatiee tussen cultuur en 'zelf (Csordas, 1990). Het lichaam stelt mensen immers in staat 
dingenn te doen ofte laten, het is een deel van het mens-zijn. Bovendien verbindt het 
lichaamm het verleden, heden en toekomst van individuen (Becker, 1997). Volgens 
Merleau-Pontyy is het lichaam de basis van waaruit mensen zichzelf en de wereld om zich 
heenn tot op zekere hoogte kunnen begrijpen (Bakker, 1997). Volgens Csordas zijn er twee 
grotee visies te onderscheiden binnen het paradigma van embodiment, namelijk die van 
Merleau-Pontyy en van Bourdieu. Merleau-Ponty onderzoekt embodiment in relatie tot 
perceptie,perceptie, terwijl Bourdieu embodiment situeert in een antropologisch discourse over 
praktijken.praktijken. Csordas neemt beide visies als uitgangspunt en zoekt de relatie tussen hen 
(1990). . 

Perceptiee en praktijk, de acties die mensen ondernemen (agency) en de structuur 
diee deze acties beïnvloedt spelen een rol in dit onderzoek naar gezondheid in relatie tot het 
begripp 'succesvol oud'. Perceptie en praktijk zijn de begrippen die ik hanteer om te laten 
zienn hoe ouderen omgaan met gezondheidsproblematiek. Perceptie en praktijk zijn 
verwevenn met elkaar, perceptie bepaalt wat mensen doen, en omgekeerd evalueren 
mensenn hun praktische acties aan percepties van zichzelf en anderen. Perceptie en praktijk 
zijnn dus niet alleen een zaak van het individu. Juist in de bestudering van acties en 
perceptiess valt de interdependentie tussen individu en sociale omgeving op (Elias, 1971). 
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Gezondheidd en ouderdom is een relatie die mensen dwingt tegelijk te denken en 

tee doen (of te laten) zowel bij verandering als de verwachting op verandering. Het vraagt 

omm 'werk'. Corbin en Strauss (1988) beschrijven in hun studie hoe mensen vanaf de eerste 

confrontatiee met symptomen van een chronische ziekte, bezig zijn met verschillende 

soortenn 'werk' om een balans te hervinden. Hun benadering van de omgang met 

chroniciteitt is behulpzaam bij de bestudering van ziekte en gezondheid bij ouderen. 

Corbinn en Strauss laten zien op welke wijze mensen een nieuwe balans pogen te vinden na 

eenn ingrijpende verstoring van hun gezondheid en hoeveel energie hiermee gepaard gaat. 

Zee laten verschillende vormen van 'agency' zien op het microniveau van de patiënt en zijn 

omgeving.. Toch is een studie naar chroniciteit niet zonder meer toepasbaar op ouderen. 

Dee helft van de ouderen in de 85-plus studie is bekend met chronische aandoeningen maar 

veelall  hebben de aandoeningen zich al geopenbaard vóór het 80e levensjaar en heeft een 

process van verwerking en aanpassing al plaats gehad. Bovendien is ouderdom niet alleen 

verbondenn met chronische ziekten. Er zijn ook ouderen die geen chronische ziekten 

hebbenn en waarbij gezondheidsproblemen optreden die niet-chronisch zijn maar die wel 

specifiekee gevolgen kunnen hebben vanwege de algehele conditie van ouderen. Een ander 

groott verschil is dat ouderen, in tegenstelling tot jongeren, op grond van hun leeftijd 

bepaaldee chronische aandoeningen, zoals artrose, tot op zekere hoogte verwachten. 

Perceptiess van ouderen ten aanzien van gezondheid op latere leeftijd 

Inn de gesprekken over de relatie tussen ouder worden en gezondheid komt een aantal 

aspectenn regelmatig naar voren. Een kort fragment uit een interview met Jan en To22 

illustreertt deze aspecten. Ze wonen in een oude wijk van Leiden. Het echtpaar geeft aan 

watt er zoal verandert met het ouder worden. 

TT Ik heb al een hoge leeftijd bereikt en ik zal je zeggen, ik heb nog nooit in een ziekenhuis 
gelegen. . 
Ikk doe nog een beetje vrijwilligerswerk hier in de speeltuin. Eens in de maand heb ik dan 
koffiedienst,, of als er wat anders is, voor in te vallen. Maar daar zijn natuurlijk verschillende 
mensenn van mijn leeftijd. En dan denk ik: "Nou, ik ben toch nog een spekkoper als ik dat 
allemaall  eens bekijk." Ja. 

MM Voelt u zich 85? 
TT Nee. Nou soms. 
JJ Wanneer dan? 
TT Nou als ik pijn in m'n nek heb of zoiets (lacht) dan denk ik: "Oh! Ja". En als ik met mijn 

hart..... Ja, dat vind ik heel erg hoor, hou me ten goede. Want ja, je hebt natuurlijk de 
leeftijdd dat er wel eens wat kan gebeuren. En ik heb het al een jaar of vijf hoor. Maar anders 
voell  ik me misschien wel 70 of zo. Nou, het wordt wel inderdaad iets minder hoor. En soms 
dann komt het weer (pijn op de borst). En dan is het net of je je eigen verbrand hebt. Maar dat 
hebb ik op het moment niet. Het is niet weg hoor, maar ik heb op het moment geen pijn. 

JJ Weet je waar wij nou problemen mee hebben? 
Alss het winter wordt, met boodschappen doen hebben we moeite. 
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TT Ja. Want hier in de buurt is er niets. Geen kruidenierswinkel, geen slager, allemaal weg. 
Dus.. Dan gaan we lopen. 

JJ We nemen de fiets mee met twee tasjes erop. Zij gaat ernaast lopen, moet een pilletje nemen 
well  eens voor d'r hart. 

TT Ja, want anders krijg ik er last van. 
JJ En dan gaan we helemaal naar de Deka-markt of Albert Heyn lopen. [...] 
TT Ja. Ik heb wel taxigeld hoor. Maar dan vind ik ... dan bel ik de taxi brengt ie me naar de 

Albertt Heyn en dan moet ie me weer ophalen maar dan weet ik toch nooit hoe laat ik klaar 
benn en je moet een uur van tevoren bellen of ik moet van tevoren zeggen met anderhalfuur 
benn ik wel klaar. Ik heb het nog nooit gedaan hoor, maar ja, dat zit er dan wel in want ik 
krijgg er wel steeds meer last van. 

MM En u fietst niet meer? 
TT Ja, ik fiets nog wel eens ook hoor. Ja. Maar vooral nou met die wind natuurlijk niet, want 

dann heb ik er teveel last van. Maar als het rustig weer is en dan rustig lopen. En dan zeg ik: 
wee hoeven geen fiets mee en we hoeven we ook niet altijd veel boodschappen te doen. En 
dann heb ik wel eens dat ik helemaal geen tabletje hoefin te nemen. Kan ik rustig lopen. Dat 
gaat. . 

MM Wist u dat sommige supermarkten boodschappen thuis kunnen bezorgen? 
TT Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik doe het het liefste zelf! Bc wil zelfde boodschappen 

doen!!  Zolang ik het nog kan doe ik het zelf. Maar ik moet me een beetje rustig houden. 
Wantt dat heeft de dokter gezegd: "Ja, wat wil je dan?" Maar ik ben van mezelf: "Effe gauw 
dit,, effe gauw dat", maar dat kan niet meer. Dat is veranderd. Hij (arts) zei: "U moet het wel 
watt rustiger doen". En dan voel ik zelf dat het helpt. Ja. Dus waarom zou ik het dan niet 
doen? ? 
Ikk fiets nog wel als het zo uitkomt. Maar dan neem ik niet zoveel mee, anders kom ik er niet 
meee weg. Want vroeger had je hier een kruidenier en een slager. Maar die mensen zijn er 
tweee jaar geleden mee gestopt. Een rijdende winkel hebben ze ook geprobeerd maar dat liep 
niet,, dus dann stoppen ze daarmee, ja. 
Dee dichts bij zijnde groenteboer en slager is 10 minuten fietsen. Daar ga ik dan naar toe. 
Dann ga ik op de fiets maar dan neem ik wel een tabletje mee. Als ik het dan op voel komen, 
wantt er staat altijd wind daar, want daar heb ik dan moeite mee. 

JJ En dan blijf ik thuis en ga ik door met werken. 
TT Ja, hij doet veel. 
MM Dus dat is veranderd met het ouder worden? 
TT Ja. Dat is net eender als je niet meer zo kan werken, moet je ook hulp hebben. Maar ja, 

zolangg het nog gaat doe ik iedere dag wat. Vroeger deed ik mijn hele huis in twee dagen 
weetjee wel, maar dat is voorbij. De doe iedere dag wat. Nou d'r mag nog best iemand op 
bezoekk komen hoor. 
Enn ik heb een buurman die zeemt mijn ramen. Ja, ik durf het niet meer om op die ladder te 
staan.. Ja, hij (echtgenoot) ook niet meer. Hij (buurman) wil het niet hebben ook hoor. 
"Nee""  zegt ie, "Ik ben toch bezig bij mijn vrouw ook". Ja. Dat is ideaal. Ja die man is ook al 
overr de zeventig. Ja wat wil je dan? 

MM Verandert er nou nog meer wanneer je ouder wordt? 
TT Nou, ik zal je eerlijk vertellen, we staan nergens ingeschreven in een bejaardenhuis of zo. 

Hijj  (echtgenoot) wil het niet. Nou ja, ik blijf ook liever hier zitten, maar als je niet meer kan! 
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Nouu en je staat nergens ingeschreven, nou waar kom je dan? Dan heb je geen keus meer, 
dann douwen ze je overal. En wij hebben geen kinderen die kunnen helpen. 

Hett fragment is gekozen omdat het representatiefis voor de wijze waarop ouderen praten 

overr gezondheid op oudere leeftijd. Dit betekent niet dat alle ouderen een zelfde conditie 

hebbenn als dit echtpaar, maar de grootste groep ouderen noemt de volgende vijf aspecten 

inn relatie tot gezondheid. 

Allereerstt is er de vergelijking met anderen. Vergelijking met leeftijdsgenoten is 

all  naar voren gekomen met betrekking tot visies op ouderdom. De vergelijking met 

anderenn gebeurt op het sociale vlak maar ook op het gebied van lichamelijk functioneren 

enn gezondheid. To voelt zich een 'spekkoper' wanneer ze andere mensen ziet die dezelfde 

leeftijdd hebben en die niet zo goed kunnen functioneren als zijzelf. Spekkoper betekent 

zoveell  als: bofkont of geluksvogel. In de vergelijking van zichzelf ten opzichte van 

leeftijdsgenotenn spelen sociale normen over 'normaliteit', leeftijdsverwachting en 

tijdsbeseff  een belangrijke rol (Neugarten, 1979). De vragen: "Hoe doe ik het voor mijn 

leeftijd?""  en "Hoe doe ik het in vergelijking met anderen?" zijn belangrijk in de 

persoonlijkee beoordeling van het functioneren. Mensen hebben normen over wat 

'normaal'' is op een bepaalde leeftijd of in een fase van de levensloop (ibid). Het valt op 

datt men zich vooral vergelijkt met degenen die minder goed functioneren. Het is een 

selectieveselectieve vergelijking (Suis & Muilen, 1982). 

Jee moet niet kijken naar boven, want die hebben het altijd goed. Maar je moet kijken naar 
hett lagere, die het minder hebben. Daar is zoveel narigheid. Ik zeg tegen haar (echtgenote) 
zoo vaak: Joh, piep nou niet, want die of die... zeg maar, gaat bijvoorbeeld naar het 
ziekenhuiss toe. Zie je allemaal ellende en narigheid. Nog veel erger dan jij . 

Dee selectieve vergelijking kan een gevoel van 'relatieve tevredenheid' geven. Suis en 

Muilenn stellen dat ouderen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen relatief minder 

socialee vergelijkingen maken met 'social-similair others' en 'social-dissimilair others' 

doorr de afname van het sociale netwerk. Zij zouden juist meer temporale vergelijkingen 

maken,, dat wil zeggen een vergelijking tussen vroegere en huidige omstandigheden. In het 

85-pluss onderzoek is selectieve vergelijking als zodanig niet onderzocht en zijn er ook 

geenn uitspraken te doen over een vergelijking tussen ouderen en andere 

leeftijdsgroeperingen.. In tegenstelling echter tot de verwachting van Suis en Muilen is 

mijnn bevinding juist dat alle ouderen zich vergelijken met leeftijdsgenoten, ondanks het 

feitt dat de omvang van het sociale netwerk inderdaad afneemt. Men vergelijkt zich ook 

mett mensen buiten het persoonlijk netwerk. Algemene beeldvorming over ouderen, het 

zienn van andere mensen in een rolstoel of televisiedocumentaires over schrijnende 

toestandenn in verpleeghuizen, beïnvloeden ideeën van ouderen over 'de' ouderen die ze 

niett persoonlijk kennen. Hiernaast neemt men leeftijdsgenoten die al eerder overleden 

zijn,, als het ware 'mee' in de sociale vergelijking. Zoals ook Johan (hoofdstuk 3) doet als 

hijj  het heeft over succesvolle veroudering. 
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Kijk ,, ik kan nog lopen en kan zien en horen. Hoeveel mensen doen dat die op mijn 
verjaardagg zijn geboren, 85 jaar geleden? Hoeveel leven daar nou nog van? En van diegene 
diee nog leven, hoeveel voelen zich daarvan nog gelukkig zoals ik? 

Tenn tweede is er de notie van het kwetsbare lichaam. De uitspraak van To: "Je hebt de 

leeftijdd dat er wel eens iets kan gebeuren", is typerend voor veel ouderen die over hun 

gezondheidd nadenken. De verwachting dat gezondheidsproblemen optreden op deze 

leeftijdd speelt een rol. Mensen die de leeftijd van 85 bereiken, hebben hier al voorbeelden 

vann gezien in hun sociale netwerk. Vrienden, familie en soms ook hun kinderen zijn 

overledenn of kampen met problemen op het gebied van gezondheid. Het lijk t een 

uitzonderingg wanneer je op deze leeftijd nog prima uit de voeten kunt. Je bent dan een 

'spekkoper',, 'goudvink' of'goudhaantje'. Een andere mevrouw vertelt dat ze zich soms 

schaamtt ten opzichte van haar leeftijdsgenoten omdat ze alles kan doen wat ze wil en zich 

fi tt voelt. Zij ervaart zichzelf als een uitzondering op de algemene regel die stelt dat 

'ouderdomm met gebreken komt*. 

Ikk red mezelf nog. Je moet natuurlijk begrijpen dat ik nu op mijn leeftijd zeer bevoorrecht 
ben,, dus het is heel normaal als er dingen afvallen. 
Jee weet dat je niet kerngezond dood gaat. 

Goedd functioneren ervaart men als 'geluk' en men gebruikt termen als "bevoorrecht" en 

"gezegend""  om aan te geven dat het een uitzonderlijke positie is. Tegelijkertijd verwacht 

menn dat dit zal veranderen. De verwachting van gezondheidsproblemen is gekoppeld aan 

hett onontkoombare feit dat men zal overlijden. Hoewel het eigen overlijden, ook op deze 

leeftijd,, een abstractie blijf t (Neugarten, 1979), verwachten deelnemers dat er iets zal gaan 

gebeurenn waardoor de dood dichter bij komt. Uit het onderzoek van Ryff (1991) naar 

temporalee vergelijkingen van verschillende leeftijdsgroepen blijkt dat goed functionerende 

ouderenn verwachten dat er in de toekomst een achteruitgang van de gezondheid zal plaats 

vinden.. Hieraan gekoppeld is de angst voor verlies van autonomie (Dittman-Kohli, 1990). 

Dee vraag is echter of dit als een reële verwachting, dan wel als een weerspiegeling van 

stereotypenn over hogere leeftijd moet worden geïnterpreteerd. 

Thiss distinction is critical because the latter may lead to a lack of motives and goals for 
futuree selves (Markus & Nurius, 1986), which may in turn translate to defeatist behaviors 
(in:: Ryff, 1991:293). 

Beidee aspecten spelen een rol, hoewel negatieve stereotypen het meest bepalend zijn. De 

verwachtingg dat mensen hierdoor de moed opgeven en geen actie meer ondernemen, 

wordtt echter niet bevestigd in dit onderzoek. 

Tenn derde, oud zijn is allang begonnen. Het is geen aparte fase maar een continu 

proces.. De verwachting dat fysiek functioneren zal verminderen komt mede doordat er 

zichh al andere (biologische) veranderingen hebben voorgedaan zoals het krijgen van grijze 
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haren,, afname van lengte, kracht en snelheid. Veel ouderen geven voorbeelden aan 
waaruitt deze veranderingen blijken. Sommige mensen ergeren zich met name aan het feit 
datt ze langzamer worden. To omschrijft zichzelf eerder als iemand die altijd snel was: 
"Effee gauw dit, effe gauw dat". Maar zegt ze: "Dit kan niet meer". Dit betekent dat 
praktischee routines, zoals het schoonmaken van het huis, veranderen. Zolang deze 
aanpassingg nog steeds tot tevredenheid leidt," Er mag nog best iemand op bezoek 
komen",, is het geen probleem. Het is een voorbeeld hoe verandering in tempo leidt tot een 
aanpassingg die men niet als problematisch ervaart. Tempo en kracht zijn voorbeelden van 
aspectenn die veranderen tijdens het ouder worden, maar met name het tijdsbestek waarin 
dee verandering zich voordoet is belangrijk. Een langzame en geleidelijke achteruitgang 
steltt mensen in staat om zich geleidelijk aan te passen, zoals bijvoorbeeld bij 
gehoorsverminderingg (von Faber, 1999). De geleidelijke aanpassing kan maken dat 
mensenn de achteruitgang minder problematisch ervaren dan wanneer na een plotseling 
optredendee verandering een heel nieuw evenwicht moet worden gezocht. 

Hett vierde aspect is dat gezondheidsproblemen vragen om 'surveillance' en een 
afwegenafwegen van risico, wensen en mogelijkheden, van de energie en moeite die men steekt in 
hethet continueren van de gewenste levensstijl To geeft het voorbeeld van de boodschappen. 
Hierinn speelt de omgeving een belangrijke rol. De winkels in de buurt zijn weg. Het 
vraagtt om afwegingen en keuzes. Er moet gekeken worden hoe de boodschappen gedaan 
kunnenn worden, waar en op welke wijze. Afwegingen over wenselijkheid en haalbaarheid 
staann nu voorop. Voor To is het belangrijk zolang mogelijk zelf haar boodschappen te 
doen.. Ze blijf t niet thuis uit angst voor hartklachten, maar zoekt alternatieven. Ze 
verwachtt wel dat het in de toekomst moeilijker zal worden. Dit blijkt uit het nadenken 
overr het boodschappen doen met de taxi. De manier waarop ze dus nu het probleem van 
dee boodschappen aanpakken zal dus wellicht in de toekomst veranderen. 

Eenn praktisch voorbeeld van het vermijden van risico is het niet meer op een 
ladderr gaan staan. De angst om te vallen en bijvoorbeeld een heup te breken, maakt dat 
ouderenn bijvoorbeeld stoppen met fietsen of ramen zemen. Het bewaren van 
zelfredzaamheidzelfredzaamheid is een belangrijk element in het afwegen van risico 's. Vier mensen in dit 
onderzoekk waren wel gestopt met fietsen maar hadden tegelijkertijd een hometrainer 
aangeschaftt om zodoende toch hun conditie op peil te houden. Andere afwegingen ten 
aanzienn van risico is te vinden op het terrein van lichamelijke klachten waarbij een 
operatiee mogelijk is. Mensen zijn terughoudend ten aanzien van operaties wanneer zij niet 
zekerr weten of het voordeel voor de zelfredzaamheid erg groot is, wanneer pijn nog te 
dragenn is, of wanneer ze bang zijn dat anesthesie tot verwardheid zal leiden. Verwardheid 
doorr narcose koppelt men aan dementie. De angst voor dementie is groot bij bijna alle 
deelnemers.. Het kan dus een reden zijn af te zien van een operatie als deze niet beslist 
nodigg is. Een staaroperatie is een voorbeeld van een operatie waar mensen minder tegenop 
zienn door de positieve ervaringen van leeftijdsgenoten. De ervaringen en verhalen van 
leeftijdsgenotenn hebben een grote invloed op de afwegingen ten aanzien van beslissingen 
opp het vlak van gezondheid. Die afwegingen gelden echter niet alleen voor het individu 

67 7 



maarr ook voor de eventuele partner. Bij mensen die gehuwd zijn of samenwonen met 
broer,, zus of vriendin hebben deze vragen betrekking op wat men samen wil en aankan. 

Hett vijfde aspect is de koppeling van het kwetsbare lichaam met een 
toekomstverwachtingtoekomstverwachting die men verwacht, hoopt of vreest. Men maakt afwegingen niet 
alleenn in het geval dat er daadwerkelijk problemen optreden, maar ook wanneer er nog 
geenn directe aanleiding toe is. 

Inn bovenstaand fragment denkt het echtpaar na over een inschrijving in een 
instelling.. Op dit moment hebben ze nog geen actie ondernomen maar het is wel 
onderwerpp van discussie. Ze zien op tegen het regelen van een inschrijving. Hoewel Jan 
voorall  de problemen van een verhuizing benadrukt, is To juist gericht op het oplossen 
ervann en zoekt ze zekerheid voor de toekomst. Ook al betekent dit voor haar dat ze 
concessiess moeten doen aan eigen zelfstandigheid, dan nóg is het de eigen keuze geweest 
diee de mate van concessies heeft kunnen beperken. Aan de ene kant is er verlies van een 
zekeree mate van autonomie bij opname in een instelling, maar het gevolg dragen van 
eigenn keuzes bevordert ook het gevoel van autonomie over de inrichting van het eigen 
leven.. Zelfcontrole is verbonden met gevoelens van autonomie. 

Err zijn twee algemene patronen te vinden met betrekking tot anticiperen op 
vermindering:: een groep die niet anticipeert maar afwacht wat er zal gaan gebeuren. Men 
vertrouwtt erop dat er genoeg instanties zullen zijn of mensen uit de sociale context die 
zullenn bijspringen als het nodig is. Een tweede groep ouderen anticipeert op verwachte 
verminderingg door bijvoorbeeld te verhuizen naar een (kleinere) woning zonder trappen of 
naarr een plek in de buurt van hun kinderen. De context waarin mensen oud worden 
(structuur)) en de beslissingen en acties die ze ondernemen (agency) ten aanzien van dat 
ouderr worden zijn aan elkaar gerelateerd. In dit korte fragment van To en Jan spelen de 
regelingenn voor taxivergoedingen en mogelijkheden voor een opname in een instelling 
voorr ouderen, beperkingen van woonplaats, buurt en mantelzorg en de mogelijkheden van 
professionelee hulpverlening een rol in hun afwegingen over de toekomst. 

Beïnvloedingg van percepties 

Dee elementen van veroudering als voortgaand proces, de notie van een steeds 
kwetsbaarderr lichaam waarbij men zichzelf met anderen vergelijkt en de ideeën over de 
mogelijkee toekomst leiden tot afwegingen en keuzes met betrekking tot lichamelijk 
functioneren.. Ouderen maken afwegingen met betrekking tot wensen, mogelijkheden, 
risicorisico en zelfredzaamheid. De genoemde elementen zijn verbonden met culturele normen 
zoalss de eigen verantwoordelijkheid van het individu en algemene ideeën over 
veroudering. . 

Inn hoofdstuk 3 is beschreven hoe het merendeel van de ouderen succesvolle 
verouderingg ziet als een voornamelijk individuele verantwoordelijkheid. Uitspraken als 
'stilstandd betekent achteruitgang' en 'je moet er zelf het beste van maken' reflecteren 
culturelee normen over vooruitgang, individuele verantwoordelijkheid en het zelfcontrole 
houdenn over de situatie. Een actieve houding om problemen op te lossen wordt positief 
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gewaardeerdd in onze maatschappij, het oogst bewondering als mensen zich 'niet laten 
kisten'' door tegenslag. De sociale context van ouderen, de leeftijdsgenoten, familie en ook 
artsenn waarderen en stimuleren een actieve houding ten opzichte van problemen. 
Tegelijkertijdd is de invloed van de Christelijke religie nog steeds dominant aanwezig in 
veelvuldigee uitspraken over acceptatie. 'Niet klagen maar dragen'23 en 'Ieder huisje heeft 
zijnn kruisje' en 'Kracht naar kruis' zijn uitspraken die veelvuldig door de ouderen worden 
gedaan.. Individuele verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken heeft dus een 
beperktee reikwijdte, als alles is geprobeerd dan wordt acceptatie verwacht. Het probleem 
is:: waar ligt de grens, en wie bepaalt die? 

Niett de afwezigheid van lichamelijke problemen maar de succesvolle aanpassing 
aann 'normale' veroudering bepaalt hoe iemand zich voelt. 'Normale' veroudering, dat wil 
zeggenn het krijgen van gebreken en achteruitgang van functioneren gerelateerd aan 
chronologischee leeftijd vormen dus het uitgangspunt. Maar hoe bepalen ouderen 
'normale'' veroudering? 

Dee algemene kennis (common knowledge) beïnvloedt in grote mate het idee over 
'normalee veroudering'. De algemene kennis bevat uitspraken over achteruitgang, risico's 
enn gezondheidsproblemen die door medische interventie wel of niet behandeld kunnen 
worden.. Bijvoorbeeld een heupfractuur op oudere leeftijd is problematisch vanwege trage 
genezing,, maar oogproblemen zoals 'staar' beschouwt men als iets dat op oudere leeftijd 
makkelijkk te verhelpen is door een operatie. De gesprekken over 'normale veroudering' en 
hett onderzoek over gehoorsvermindering op latere leeftijd (von Faber, 1999) laten zien 
datt men vanuit beleid en gezondheidszorg het discourse onder leeftijdsgenoten met 
betrekkingg tot gezondheid onderschat. Men richt zich bij de sociale context van ouderen 
voornamelijkk op de kinderen en directe familieleden van ouderen. 

Dee algemene kennis komt niet uit het luchtledige, ze is gebaseerd op 
persoonlijkee ervaringen, berichtgeving in de verschillende media zoals televisie, kranten 
enn bladen, vanuit wetenschap maar ook op sensationele verhalen. Diagnoses of uitspraken 
vann huisartsen of specialisten circuleren in het sociale netwerk van ouderen en niet-
ouderen.. De verschillende spreekwoorden en gezegdes over oud zijn vormen ook een 
onderdeell  van de algemene kennis. 

Volgenss Schouten (1989), voormalig hoofd Geriatrie in het Slotervaart 
ziekenhuiss te Amsterdam, heeft geen spreekwoord in de Nederlandse taal adequaat 
medischh onderzoek van ouderen zo belemmerd als het gezegde " Ouderdom komt met 
gebreken".. Hoewel de meeste ouderen in deze studie dit gezegde als uitgangspunt nemen 
inn hun visie op gezondheid, is het een heel onduidelijke uitspraak, want welke gebreken 
komenn er dan met de ouderdom? Schouten laat die onduidelijkheid zien door in dezelfde 
paragraaff  het verhaal van oudere dame te schetsen die ouderdom als oorzaak van 
gebrekenn ter discussie stelt. 

Bekendd is de oude dame, die bij de dokter klaagde over haar rechter knie die zo pijnlijk was 
en,, nadat zij te horen had gekregen dat dit aan de leeftijd te wijten was, antwoordde: " Mijn 
linkerr knie is net zo oud, maar doet geen pijn!" (Schouten, 1989: 269) 
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Algemenee kennis is niet altijd juist, geen duidelijke raadgever en ze leidt tot 
onduidelijkheidd en ambiguïteit. Toch blijf t algemene kennis een heel invloedrijke bron in 
dee vorming van percepties, juist omdat deze door zoveel mensen wordt gedeeld. 

Ookk de structuur van de samenleving, de gezondheidszorgvoorzieningen, het 
politiekee en gemeentebeleid beïnvloeden percepties op wat mogelijk en onmogelijk is. 
Eenn zorgvoorziening als 'tafeltje dekje' is algemeen bekend, ouderen krijgen informatie 
toegestuurdd van de gemeente over nieuwe regelingen over taxivergoeding. Op televisie en 
inn kranten is er berichtgeving over veranderingen in financiële regelingen, zoals het 
Persoonsgebondenn Budget (PGB) waarmee ouderen zelfzorg kunnen 'kopen'. 
Tegelijkertijdd bevat de berichtgeving negatieve elementen zoals de achteruitgang van zorg 
doorr personeelsgebrek in instellingen. Deze vormen de opinies van ouderen over 
instellingenn en zorgvoorzieningen. Ook de buurt zelf waarin ouderen wonen, de 
aanwezigee faciliteiten en sociale contacten dragen bij aan de vorming van perceptie over 
hoee te handelen bij gezondheidsvermindering op oudere leeftijd. Verder zijn uitspraken 
vann professionele zorgverleners, zoals huisartsen, belangrijke factoren in de vorming van 
perceptie,, evenals de ervaringen die mensen zelf opdoen met lichamelijke veranderingen. 

Perceptiee gerelateerd aan praktij k 

Dee uitspraken van de 27 ouderen over gezondheid op oudere leeftijd vormen een 
continuümm met goed (optimaal) functioneren en overlijden als de twee eindpunten. Tussen 
dezee eindpunten zitten fases waarin het fysieke functioneren of de gezondheid steeds 
verderr vermindert. Deze vermindering vraagt telkens opnieuw om acties en reacties van 
dee betrokken persoon. 

Bijj  een goede gezondheid staan noties van het op peil houden van die 
gezondheid,, rekening houden met achteruitgang en eventueel anticiperen op de 
voorgrond.. Men probeert juist die risico's te vermijden die achteruitgang versnellen. 

Bijj  achteruitgang van functioneren komen de noties van verwerken, aanpassen en 
acceptatiee naar voren. Men probeert oplossingen en alternatieven te zoeken om toch 
tevredenn te kunnen blijven ondanks die achteruitgang. Ouderen geven aan dat de 
verantwoordelijkheidd in eerste instantie bij het individu zelf ligt. Deze moet zo goed 
mogelijkk leren omgaan met zijn of haar beperkingen. Er mag niet geklaagd worden om de 
socialee omgeving niet te belasten. 

Inn het geval dat de conditie nog verder achteruitgaat, komen noties over de 
essentiee van een zinvol leven, een 'menswaardig bestaan', afhankelijkheid en autonomie 
naarr voren. Er zijn ouderen die een groot belang hechten aan het vermogen tot acceptatie, 
enn ouderen die grenzen aangeven aan wat zij willen accepteren. 

Inn de gesprekken over ouder worden en gezondheid komen zowel ervaringen als acties 
naarr voren. Ze zijn te onderscheiden in: anticiperen, risico's vermijden, op peil houden 
vann functioneren, verwerken, aanpassen, controle houden en verzet. Deze grove 
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categorieënn zijn verder onder te verdelen in: het anticiperen op de onbekende toekomst en 
anticiperenn op erger bij onzekerheid en angst over de verergering van de aandoening. Het 
risicoo vermijden is het stoppen van activiteiten, risico verminderen houdt in dat men 
activiteitenn aanpast (bijvoorbeeld wel met de scootermobiel naar de stad gaan maar een 
drukkee verkeersroute vermijden). Het op peil houden van het functioneren is de bewuste 
keuzee om bepaalde activiteiten zoals ochtendgymnastiek of het doen van boodschappen te 
handhaven.. Dit heeft als doel de conditie zo optimaal mogelijk te houden. Verwerken is 
eenn categorie die te maken heeft met het emoties over de verandering of de mate van 
achteruitgangg die optreedt. In deze categorie komen verschillende gevoelens van hoop, 
angst,, gemis, wennen en niet wennen aan achteruitgang en onzekerheid voor. Aanpassen 
iss gedefinieerd als het zoeken van oplossingen om het probleem aan te pakken, zoalss de 
aanschaff  van hulpmiddelen maar ook bijvoorbeeld een verandering in het dagelijkse 
leefpatroon.. Het zoeken en uitvoeren van alternatieven, nieuwe mogelijkheden en nieuwe 
grenzenn staat op de voorgrond. Controle houden is onderverdeeld in zelfcontrole houden 
off  de controle aan anderen overgeven. Het zelf onder controle houden komt voor als 
deelnemerss geconfronteerd zijn met ideeën van anderen over hen die onjuist zijn in hun 
ogen.. Het is dan een daad van verzet tegen die onjuiste beeldvorming of interpretatie. Men 
geeftt eigen grenzen aan en houdt vast aan de eigen mening. Overgave van controle aan 
anderenn (bijvoorbeeld de huisarts of de kinderen) komt voor als het probleem de eigen 
mogelijkheidd tot controle overstijgt. Het zijn algemene categorieën die het mogelijk 
makenn om verhalen te analysen op verschillende soorten van 'werk'. Ze richten zich op de 
actievee rol van ouderen in het omgaan met ouder worden en eventuele achteruitgang. Ook 
iss het mogelijk de beperkingen en mogelijkheden in de context, de steun en de 
afwezigheidd van steun in de sociale figuraties bij dat 'werk' in kaart te brengen. 
Verschillendee aspecten kunnen tegelijk voorkomen. Zo kan verzet tegen de beeldvorming 
vann anderen samengaan met aspecten van individuele verwerking en aanpassing. In de 
besprekingg van deze categorieën zal duidelijk worden dat er verschillende dimensies aan 
dezee categorieën verbonden zijn. 

Omm de inhoud en betekenis van verschillende categorieën en dimensies te illustreren volgt 
hieronderr een casus van Frans. Frans is al in de inleiding geïntroduceerd. Hij was toen net 
verhuisdd naar een verzorgingshuis samen met zijn vrouw Johanna. Vrij kort na de 
verhuizingg is Johanna ziek geworden en overleden. In onderstaand fragment is gekozen 
omm vooral het verlies van zijn gezichtsvermogen te belichten. In het omgaan met deze 
problematiekk komen verschillende aspecten van aanpassing en verwerken naar voren. 
Zowell  "illness experience" als "illness management". 
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Frans Frans 

Franss groeit met zijn drie broers op in de stad Leiden. Wanneer hij driejaar is overlijdt 

zijnn vader. Zijn moeder heeft een winkeltje en de kinderen moeten meehelpen. Wanneer 

Franss 12 jaar is overlijdt zijn moeder. Dan komt hij met zijn broers in het katholieke 

weeshuiss terecht. Hij zegt dat het achteraf bekeken een moeilijke tijd is geweest maar dat 

hijj  dat toen niet zo zag. 

Kijkk op mijn leeftijd zag je het niet zo zwaar in. Nu bekijk ik het anders, nu denk ik bij mijn 
eigen:: God ik heb het wel zwaar gehad. Maar toen, je stond, misschien heeft dat er wel mee 
tee maken een klein beetje in de belangstelling. Er werd een beetje medelijdend naar ons 
gekeken.. Vier kinderen zitten ineens zonder ouders of wat dan ook. Maar natuurlijk toen we 
inn het weeshuis kwamen viel me dat toch een beetje tegen hoor. Je haar werd eraf gehaald. 
[[  ] Ik denk er nog altijd aan. Maar we waren blij dat we als broers bij elkaar waren. Ik was 
tevreden.. Nou wil ik niet zeggen dat al diegenen die in het weeshuis geweest zijn daar nou 
mett tevredenheid over praten. Nee, dat is niet zo. Maar ik kijk altijd terug op die nonnen. Je 
hadd er aardige zustertjes bij en als een aardige dan kwam gingen we met z'n allen om haar 
heenn zitten, zodra er weer een ander kwam gingen we weer uit elkaar. Een klein voorbeeld. 
Maarr ik heb toch wel ontzettend veel gelachen en gekaart en zo. 

Opp zijn 21e verlaat hij het weeshuis. Hij gaat samen met zijn broer 'in de kost' bij een 

tante,, hij slaapt er met zijn broer in éen bed. Van het weeshuis krijgen ze geld mee om in 

dee eerste levensbehoeften te voorzien. 

Tijdenss dansles leert hij Johanna kennen. Frans is dan 22 en Johanna 21 jaar. 

Johannaa is de oudste van tien kinderen. Voor Frans betekent dit dat hij wordt opgenomen 

inn een groot gezin. Hij omschrijft het als een "moord-tijd" vol gezelligheid. Na eenjaar 

verkeringg besluiten Frans en Johanna te trouwen. Het weeshuis heeft al die jaren geld van 

hett loon van Frans gespaard. Met het bedrag op het spaarboekje kunnen Frans en Johanna 

trouwen.. Tot groot verdriet van Frans en Johanna blijf t hun huwelijk kinderloos. Vooral 

Johannaa heeft hier veel problemen mee. Ze had graag kinderen gewild. Op visites bij 

zussenn en schoonzussen wordt ze iedere keer geconfronteerd met foto's en levensverhalen 

vann kinderen en later ook kleinkinderen. Er ontstaat een verwijdering tussen Frans en 

Johannaa en de rest van de familie. Frans werkt als metselaar maar wanneer hij allergisch 

blijk tt voor cement wordt hij ontslagen. Hij vindt weer werk als suppoost in een museum. 

Naa zijn pensionering verblijven Frans en Johanna regelmatig in Spanje voor vakantie. 

Eenn belangrijk positieve gebeurtenis waar Frans regelmatig over verteld is het 

buurmeisjee dat naast hen komt wonen. Ze is als het ware het kleinkind dat ze nooit zelf 

hebbenn gekregen. Frans en Johanna beleven een gelukkige tijd. Wanneer Johanna echter 

valtt in huis (zie hoofdstuk \) verandert er veel. Een verhuizing naar het verzorgingshuis is 

nuu aan de orde. 

Naa het overlijden van Johanna, maakt Frans een moeilijke periode in zijn leven 

mee.. In deze periode blijkt dat zijn gezichtsvermogen steeds verder achteruit te gaan. 

Franss heeft altijd al problemen met zijn ogen gehad. 
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Mijnn linkeroog is altijd al slecht geweest. Mijn rechteroog was ook nooit bijster. Als ik op 
schooll  zat moest ik altijd op de eerste bank zitten anders kon ik het bord niet zien. Dat 
betekentt datje slechte ogen hebt, geen beste ogen. Nou ja, dat is mijn hele leven 
doorgegaan. . 

Franss is in 1995 geopereerd aan staar aan het linkeroog en in 1996 heeft hij een 

transplantatiee van het hoornvlies in het rechteroog gekregen. Daarna is het rechteroog nog 

behandeldd met laserstralen. Het heeft niet veel geholpen, Frans ziet bijna niets met het 

linkeroogg en met het rechteroog nog heel weinig. 

Naa de dood van Johanna luistert hij vooral naar muziekcassettes, maar na een 

aantall  maanden vindt hij tijd om weer wat anders te gaan doen. Hij spreekt zichzelf toe. 

Ikk merk heus wel dat het (de ogen) sterk achteruit is gegaan het laatste halfjaar. Een 
gesprokenn boek dat heb ik wel. Ja, de eerste drie maanden heb ik er niet naar geluisterd. Dt 
hadd er de moed niet voor. Ik kon mijn gedachten er niet bij houden. En ik ben nu eigenlijk 
pass sinds een paar weken geleden. Ik denk: "Frans je moet toch iets gaan doen want je kan 
geenn krant lezen". 
Dee tv kijken, ja, dat gaat heel, heel moeilijk. Nou ja, het enigste is dan naar de radio 
luisteren.. En dat bevalt je dan natuurlijk ook niet altijd he? Natuurlijk luister ik dikwijls naar 
diee gesprekken (op de radio), maar je wilt toch eens wat anders ook. 

Tegelijkertijdd geeft hij nieuwe grenzen aan. De verpleging in het verzorgingshuis probeert 
dee mensen zoveel mogelijk te betrekken bij sociale activiteiten. Aan de verpleging maakt 
hijj  nu duidelijk dat hij niet meer naar de bijeenkomsten in de recreatiezaal wil . Het heeft 
tee maken met slechthorendheid, maar vooral met het feit dat hij geen gezichten kan 
onderscheiden. . 

Enn iedere keer vroegen ze (verpleging) " Mijnheer u komt toch ook? En er is dit aan de 
hand,, u komt toch ook?" Maar dat doen ze niet meer. Ik heb toen es een keer duidelijk 
gezegd,, ik zeg: " De zou graag willen, maar het kan niet". 
Ja,, dat is nou eenmaal zo. Dat is misschien een beetje kinderachtig om te zeggen maar " U 
ziett niet wat ik zie he?" Ja daar komt het toch op neer? 

Eenn van de dimensies die te maken heeft met de verwerking en acceptatie van 

achteruitgangg is de sociale dimensie. Frans vindt het moeilijk dat anderen niet goed 

kunnenn begrijpen dat hij zo weinig ziet. Hij kan hen dat ook niet duidelijk maken. In de 

recreatiezaall  ziet hij alleen nog maar grijze vlekken in plaats van gezichten. Frans heeft 

eenn uitspraak van een lotgenoot uit een maandblad (Welzijn) uitgeknipt. De uitspraak 

verwoordtt hoe ook Frans zijn slechtziendheid ten opzichte van communicatie met anderen 

ervaart:: "Het ergste vind ik nog datje tegen een maskerpraat\ Frans herkent mensen 

niett tenzij ze tegen hem gaan praten. In de sociale interactie verwachten mensen datje 

oogcontactt maakt tijdens een gesprek, maar Frans zegt het uitermate vermoeiend te 

vindenn om steeds naar bewegende vlekken te kijken24. Zowel directe communicatie met 
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anderen,, als communicatie over de persoonlijke ervaring van slechtziendheid zijn 

moeilijk. . 

Eenn ander aspect is de interpretatie die Frans geeft aan de veronderstelde beoordeling van 

zijnn functioneren door anderen. Frans observeert niet alleen het functioneren van zijn 

lichaamm als een object maar ook bedenkt hij hoe anderen zijn lichamelijke 'performance', 

'appearance'' en 'image' (Strauss & Corbin, 1988) zullen beoordelen. 

Natuurlijkk loop ik van de trap af, en ga ik wel naar buiten toe. En dan denken ze misschien " 
Nouu dat zal best allemaal loslopen" 
Ikk ben ook geen klager daar gaat het niet om. Maar ik zie toch zelf aan mijn ogen dat het 
achteruitt gaat. 
Enn dat blijkt nou ook gisteren he? (bezoek aan oogarts) Ik heb daar niet om gevraagd 
hoeveell  procent of ik kijk. Hij heeft uit zijn eigen gezegd: de vorige keer was hett 30 tot 35% 
.. Hij zegt: het is nou voor allebei je ogen 10%. Nou dat is toch een duidelijk bewijs datje 
slechtt kan zien. 

Dee uitspraak van de oogarts is van belang. De oogarts heeft 'uit zichzelf verteld hoeveel 

procentt hij nog kan zien. Door veel mensen uit dit onderzoek werden uitspraken van 

artsenn aangehaald als bewijs voor de 'echtheid' van de klacht. Vooral als een arts 'uit 

zichzelff  vertelt dat er iets aan de hand is, wordt dit naar voren gebracht als hét bewijs 

tegenoverr (veronderstelde) anderen dat men niet onnodig klaagt. Cijfers van bijvoorbeeld 

dee bloeddruk of procenten gaan een eigen leven leiden en worden nauwkeurig in de gaten 

gehoudenn omdat ze een indicatie zijn van voor- of achteruitgang. De procenten die de arts 

noemtt zijn voor Frans het teken dat het achteruitgaat, hoewel hij aangeeft dat hij dit zelf 

ookk al gemerkt had. Het komt in vele gesprekken terug. 

Franss distantieert zich van andere leeftijdsgenoten die zeggen dat ze slecht kunnen 

zien.. Die mensen klagen over de achteruitgang van hun ogen maar kijken nog wel tv of 

gaann de stad in. Het zijn activiteiten die voor Frans onmogelijk zijn. De verhalen roepen 

ergerniss en frustratie op bij Frans. 

Maarr dat irriteert wel eens een beetje. Iedere keer als zo'n verhaal verteld wordt. " Oh ik 
kann haast niks meer zien". Dat is niet zo, zo is het niet! Ik zeg ook niet: ik kan mets meer r 
zien.. Ik kan slecht zien! 
Wantt als je niks kan zien, ben je blind. Laten we eerlijk wezen. En die dokter heeft gezegd 
overr mijn linkeroog, dat is het slechtste eigenlijk." Er zit nog licht in" en dat merk ik ook 
well  s'morgens als ik opsta is het helderder, maar na tien minuten is het alsof er een waas 
voorkomt. . 

Hoewell  er achteruitgang is, houdt Frans zich vast aan de uitspraak 'er zit nog licht in'. Dit 

betekentt dat nog niet alles verloren is. Zijn ervaring dat hij in de ochtend even iets kan 

zien,, staaft de bewering van de dokter. Het betekent voor Frans een essentieel verschil 

tussenn slechtziend en blind zijn. 
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Inn bovenstaande fragmenten blijkt hoezeer het lichamelijk functioneren ingrijpt op sociaal 

functionerenn en de aard van sociale relaties. Omgekeerd toont het ook hoe belangrijk 

socialee reacties zijn in de betekenisgeving van ziekte en de beleving van het eigen 

lichaam. . 

Eenn maand eerder is Frans naar de oogarts geweest. Die heeft hem doorverwezen 

voorr nieuwe hulpmiddelen. 

Nouu hij is aan het uitdokteren geweest welke loep ik moest hebben. Om nog een enigszins 
sterkee loep voor me te vinden. Ja, hij is er wel uitgekomen want kijk, ze leveren natuurlijk 
ookk graag. Zo zie ik het, he? 
Maarr ja als ze niks voor me zouden hebben dan zouden ze ook niks verkopen ook. Ja het 
wass teruggelopen van 300 naar 10%. En toch de oogarts had gezegd: Ja het kan ook enigszins 
tee maken hebben met wat u meegemaakt hebt natuurlijk. Dat ken ook op je zenuwen van je 
ogenn uitvieren of zo. En dan vanzelfsprekend je leeftijd. Maar goed, ik krijg nou een bril 
voorr de tv. Weetje wel zo'n verrekijker eigenlijk. En ik dacht nog een sterkere loep als deze 
(hijj  heeft al een leesloep boven de tafel). Maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel moed op. 
Wantt als je het probeert gaat het de eerste vijf minuten aardig, en dan zakt het ineens weg. 
Ikk had in mijn hoofd: " het wordt toch niks". Maar ja, goed, als die dokter je daar naartoe 
stuurt.. Hij zegt: die andere loep is van viereneenhalf jaar geleden, ze kunnen in de tussentijd 
well  weer iets nieuws hebben" Maar ja, goed, ik moet toch het volste vertrouwen hebben 
ookk in die persoon die is wel vijfti g minuten met me bezig geweest. Dat die nou toch weet 
watt goed is. 

Inn deze periode wisselen hoop en verwachting van het effect van nieuwe hulpmiddelen 

elkaarr af met gevoelens van twijfel. Aan de ene kant wil Frans graag geloven dat er toch 

nogg 'iets nieuws is' voor zijn ogen maar aan de andere kant heeft hij twijfel. Hij heeft 

vertrouwenn in de deskundigheid van artsen en degene die veel tijd besteedt aan het zoeken 

vann een geschikt hulpmiddel, maar, zegt hij gelijk "ze willen ook graag verkopen". Het 

samengaann van hoop en angst voor teleurstelling ten aanzien van nieuwe hulpmiddelen en 

therapieënn komt voor bij veel ouderen die om moetenn gaan met een chronische 

verminderingg van functioneren. Soms is het een strijd tussen ratio en intuïtie als 

'embodiedd knowledge' (Csordas, 1993: 147). De rationele gedachten dat de wetenschap 

verderr gevorderd kan zijn in het zoeken van een oplossing en het eigen gevoel dat het bij 

ditt individu niet meer zal helpen. Zoals al eerder is gezegd, zullen veel mensen 

afwegingenn maken over de verwachte effecten op de zelfredzaamheid bij de aanschaf van 

hulpmiddelen,, het volgen van therapieën of ondergaan van operaties. Frans besluit de 

hulpmiddelenn aan te schaffen. Wellicht dat hij er beterr mee tv kan kijken. Met enige 

reservee wacht hij de levering af. 

Helaass blijkt dat het hulpmiddel niet veel verbetering brengt. Het hulpmiddel is 

bedoeldd om de ondertiteling te kunnen lezen op de tv, maar dat vraagt veel tijd. De 

beeldenn volgen elkaar snel op waardoor stukken worden gemist, bovendien kun je maar 

eenn gedeelte van het beeldscherm zien. Het lezen van de ondertitel maakt dat het beeld 

watt erbij hoort gemist wordt. Na een periode van proberen stopt Frans ermee. Hij zet de 
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televisiee wel aan maar luistert vooral. Vooral het niet kunnen zien van voetbalwedstrijden 

mistt hij. In die tijd abonneert hij zich ook op een 'gesproken' nieuwsblad zodat hij op de 

hoogtee kan blijven van maatschappelijke ontwikkelingen. In de loop van de tijd vertelt 

Franss telkens weer dat zijn gezichtsvermogen verder vermindert. Iedere keer zijn 

aanpassingenn nodig. Het halen van boodschappen beperkt zich steeds meer tot het 

buurtwinkeltje.. Naar de stad gaan doet hij niet meer. Het wandelen was een van zijn 

hobby's.. Elke dag ging hij even een stukje omlopen, vaak naar zijn oude buurtje. Op een 

dagg gaat hij na een wandeling met de bus terug naar het verzorgingshuis. Hij stapt echter 

inn de verkeerde bus omdat hij het nummer niet kan lezen. Frans raakt helemaal 

gedesoriënteerd.. Hij gaat in het vervolg niet meer alleen zover weg of hij neemt een taxi. 

Mett de tijd worden de stukken die Frans loopt korter. Na twee en een halfjaar is de 

brievenbuss op de hoek bij het verpleeghuis het verste punt van zijn wandeling. Er zijn ook 

anderee minder opvallende zaken in hett dagelijks leven die veranderen; pennen, het 

dagboekk en andere gebruiksvoorwerpen krijgen een vaste plaats omdat Frans ze anders 

niett meer kan vinden. De laatste tijd ziet hij niet meer wat hij eet, hij heeft een servet 

nodigg om zijn kleding tegen morsen te beschermen. Het zijn kleine dingen die belangrijk 

zijnn in het 'managen' van de slechtziendheid. Er ontstaat een nieuwe vorm van 

zelfredzaamheid. . 

Eenn aantal maanden later vraagt verdere achteruitgang om nieuwe afwegingen over 

dee betekenis van het slechte zien voor zijn verdere leven. Onzekerheid over de toekomst 

domineertt in die afwegingen. De verzorging heeft Frans erop attent gemaakt dat zijn 

linkeroogg erg rood is. Hij gaat naar de huisarts die hem zalf geeft voor het oog. Als het 

niett over gaat moet hij terugkomen. De zalf helpt niet en de huisarts neemt contact op met 

dee oogarts. Frans kan langs komen voor controle. 

Heeftt ie inn mijn oog gekeken en toen zei ie iels eigenlijk dat me niet zo beviel: Hij zegt "Er 
nikss aan de hand". Nou kan je dat natuurlijk tweeërlei opvatten: er niks aan de hand, er is 
nikss bijgekomen, zo zie ik dat dan eigenlijk. 
Maarr kijk, nou ben ikk tien dagen geleden. Toen moest ik voor mijn driemaandelijkse 
controlee bij mijn huisarts komen, voor mijn bloeddruk enzo. 
Enn toen vertelde die uit zijn eigen, hij zegt; " Nou meneer ik heb een gesprek gehad met uw 
oogarts".. "Goh", zeg ik zo. Hij zegt: "Ja ik vind het naar om te zeggen, maar aan je oog is 
nikss meer te doen. Langzamerhand gaat het achteruit". Ja, eigenlijk wist ik dat van mezelf al 
well  hoor, maar de oogarts heeft het nooit zo gezegd: er is niks aan te doen. He? Dus ik 
schrokk er toch wel een beetje van eigenlijk. Ik ben er toen verder niet zo op ingegaan, want 
hijj  is geen oogarts. 
Maarr ja. Dan zie ik het van mezelf nietwaar, Ik ben achteruit gegaan dat heb ik aan alles 
gemerkt.. Laten we nou maar die anderhalfjaar aanhouden. En de oogarts heeft ook wel eens 
gezegd:: "Uw ogen zijn slecht!" Want er zijn al zoveel artsen bij uw ogen geweest. 

MM Maar er heeft nooit iemand tegen u gezegd: er is niets meer aan te doen? 
FF Nee. 
MM U schrok ervan toen uw huisarts dat tegen u zei. 
FF Ja, omdat je toch altijd een stille hoop hebt, maar dat had ik echt niet meer hoor. Daar kan ik 

eigenlijkk niet over praten over een stille hoop. De wist wel dat er toch niks meer aan te doen 
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was.. Toen heeft ie al een paar keer gezegd: "U heeft nou eenmaal slechte ogen, meneer en 
datt overlijden van uw vrouw heeft er geen goed aangedaan. U wordt ouder." Nou ja dan 
weett ik het wel waar het aan legt, en dan kan ik niet verwachten dat ie dat elke keer opnieuw 
zegt.. Ik weet het dan. En er kwam geen verbetering in. 

Voorr het gesprek met de huisarts had Frans tochh nog een stille hoop ondanks dat hij wist 

datt er niets aan zijn gezichtsvermindering te doen was. Het is een weten en niet-weten 

(The,, 1999) tegelijkertijd. De diagnose dat er niets meer aan te doen is, betekent echter 

voorr Frans onzekerheid. Hij weet dat zijn gezichtsvermogen nog meer zal afnemen, maar 

niett tot hoever en in welk tijdsbestek. Het is wat Corbin en Strauss (1988:47) een 

'downwardd trajectory' noemen. Het roept bij Frans de vraag op hoe hij zich moet gaan 

voorbereidenn op de onbekende eindfase. 

Eenn dimensie van het omgaan met een diagnose is de mate waarin mensen informatie 

krijgen,, zoeken of vragen bij de huisarts. Deze dimensie is verbonden met de individuele 

ideeënn en 'common knowledge' over de oorzaak en mogelijkheden van ziekte. Frans stelt 

geenn verdere vragen. 

Enn het gaat langzaam achteruit. En dan kom je in een fase terecht. "Goh, nou zie ik zo 
weinig",, en daar ben ik nu eigenlijk in en daar kan ik dan over prakkiseren 
Enn dan denk ik: waar moet dat dan heen? Als ik nou aanstonds drie maanden verder ben, 
dann zie ik misschien niets meer. En ik weet niet hoever zich dat strekt. 

MM U belde en toen zei u, "Nou het gaat niet zo best en ik moet me erop voorbereiden dat ik nog 
minderr ga zien". 

FF Ja. Klopt. 
MM En toen dacht ik: hoe moet u zich daar dan op voorbereiden, hoe doet u dat dan? 
FF Nou ja, automatisch moet dat gaan. Ja, op voorbereiden, ja ik weet niet wat het eind is. 

Ikk weet niet in welkee fase ik nou zit. 
Ja,, ik heb al die tijd slecht gezien he, maar ik merkte steeds...dat keek ik een maand of drie 
terugg en dan dacht ik: "Toen deed ik dat nog, zou ik nou niet meer kunnen". Ging ik dan 
verder.. En zo kwam ik in verschillende fases terecht. De maakte verleden jaar tot 14 
septemberr eigenlijk een aardige wandeling. Maar merk je zelf wel dat het langzaam minder 
wordt.. Je durft dat niet meer zo, vooral als je een bochtje doormoet, is het zo uitkijken en 
toenn heb ik 14 september gezegd: "Frans, niet meer doen. Voordatje een ongeluk krijgt". En 
toenn ben ik hier blokkies om gegaan, op de stoep zo'n beetje. Ging eigenlijk ook in het 
begin,, en dan voel je dat het zo langzamerhand minder wordt. Het gaat tergend langzaam. 

Dee dimensie tijd speelt een rol in het proces van verwerken van achteruitgang. Tijd kan 

alss positief aspect hebben dat er 'tijd is' om na te denken en oplossingen te vinden. Tijd 

kann ook als druk worden ervaren. Een tergend langzame achteruitgang geeft een hellend 

vlakk van functioneren aan. Het is te vergelijken met een nachtmerrie waarbij de persoon er 

niett in slaagt een steile bergwand op te klauteren, maar langzaam terugglijdt. Frans deelt 

dee tijd in fases in. De fases hebben te maken met zijn functioneren, zijn mogelijkheden en 

actiess die hij ondernam. Een indeling in tijdsfases biedt overzicht in het proces van 

achteruitgang. . 
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Eenn tweede dimensie is de mate van zelfvertrouwen. Deze staat in relatie tot de 

praktischee ervaring van de ziekte. Beide beïnvloeden elkaar. Een negatieve ervaring of de 

angstt ervoor maakt dat het zelfvertrouwen afneemt en dat men stopt met bepaalde 

activiteitenn of ze verandert. Doordat het zelfvertrouwen van Frans afneemt, verandert zijn 

inschattingg over het 'risico' dat hij loopt. Bij dezelfde handelingen als voorheen nemen, 

voorr zijn gevoel, de risico's toe. 

Franss vermoedt dat hij afhankelijker zal worden. Hij piekert hierover en ligt er 

s'nachtss wakker van. 

Maarr toen het oog ook rood was, zei ik tegen de zuster: "De kan er wel eens over 
prakkiseren".. En toen zei ze: "Waar prakkiseert u dan over?" Nou zei ik: "Als ik het dan 
vergelijkk met drie maanden geleden. Ik heb een hekel om .. .afhankelijk te wezen. Zover zal 
hett wel niet komen hoor want al moet ik het blindelings doen, m'n eigen wassen doe ik zelf. 
Maarr ik merk dat het steeds moeilijker wordt". "Meneer", zegt ze, "Zit daar nou niet over in, 
wijj  zijn ervoor hoor. Als het zover is, wordt u heus geholpen". He? 

MM Hoe vond u dat, dat ze dat zei? 
FF Nou het luchtte toch enigszins op. Ik wist het wel, maar kijk, ik ben altijd even aardig tegen 

diee grieten maar ze weten niet hoe ik kijk. 
Maarr ik wil zelf het overzicht houden. De wil zelf mijn kleding uitzoeken en zelf opbergenn in 
dee kast. Dan weet ik waar het ligt. 

Franss probeert te bedenken wat hij het belangrijkste vindt. Tot hoever hij afhankelijkheid 

kann accepteren en wat hij zelf nog wil blijven doen. In de gedachten hierover spreekt hij 

ookk de hoop uit dat hij zelf in staat zal blijven om overzicht te blijven houden. Hoop kan 

velee vormen hebben, zoals de hoop voor de stabilisering van ziekte of hoop dat lijden 

beperktt zal blijven. Hoop is echter in welke vorm dan ook een gedachte over een betere of 

tenminstee een veranderde toekomst. Hoop is een essentieel element in het proces van 

acceptatiee (Corbin & Strauss, 1988:77) omdat het een positief perspectief op toekomst 

inhoudt.. Frans verbindt zijn hoop voor een toekomst met beperkte afhankelijkheid aan de 

uitspraakk van de arts. 

MM En dan vraagt u zich nu af: hoe zal het over drie maanden zijn. 
FF juist. 
MM In het ergste geval.... Ja, dan betekent het dat u niets meer kan zien. 
FF Ja, maar de oogarts heeft wel gezegd: "Zolang je nog licht in je ogen hebt, is er nog eigenlijk 

nogg niet zo erg veel aan de hand".[ ] Als het licht eruit is dan ben je blind. Maar als er nog 
lichtt in je ogen zit, al is het nog zo weinig, dan zie je toch nog enigszins van alles. 

MM Dus dat is voor u heel belangrijk, u zegt: ik heb nog steeds wat licht in mijn ogen. Ik kan 
nogg steeds iets zien. 

FF Ja, ja, ik zie iets, dus er moet iets staan bij wijze van spreken. Wat of het is, dat is er niet bij. 

Franss zit in een proces van verwerking en aanvaarding. Het is een moeilijk en 

tegenstrijdigg proces. Aan de ene kant spreekt hij over zijn slechtziendheid en 

slechthorendheidd als 'mankementjes', een relativering van het probleem waar hij iedere 
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dagg mee zit, aan de andere kant zou hij zo graag nog eens goed willen zien, ai was het 
maarr voor een halfuur. Aanvaarding is een proces waarin mensen verschillende fases 
doormakenn op het continuüm van niet-accepteren tot volledig accepteren. Mensen kunnen 
inn dat proces vooruit en weer terug gaan op dat continuüm. Bovendien accepteren mensen 
bepaaldee aspecten of gevolgen van ziekte wel en andere aspecten weer juist niet (Corbin 
&&  Strauss, 1988:76). 

Hett slechter kunnen zien beïnvloedt verschillende aspecten van het functioneren 
vann Frans. Het heeft gevolgen voor de communicatie met anderen, de dagelijkse 
bezighedenn zowel op het gebied van zelfredzaamheid als op het gebied van hobby's en 
tijdsbesteding.. Ook de ruimte waarin hij leeft wordt steeds beperkter. Hij blijf t meer op 
zijnn kamer of belt op. Veel visite komt nu naar hem toe. 

Inn het omgaan met het gezichtsverlies is Frans bezig met acties van zelfcontrole, 
grenzenn stellen, risico's vermijden, het handhaven van zijn conditie, streven naar 
continueringg van levensstijl, de aanschaf van hulpmiddelen en een proces van emoties 
verwerken.. Corbin en Strauss spreken van 'illness related work', dit zijn acties direct op 
ziektee of achteruitgang gericht, 'biographical work', gericht op het bijstellen van het eigen 
zelfbeeldd en 'every-day life work', gericht op de dagelijkse praktijk. Veel soorten 'werk' 
houdenn verband met elkaar. Een voorbeeld hiervan is dat Frans op advies van specialisten 
nieuwee hulpmiddelen aanschaft, die gevoelens van hoop, verwachting en teleurstelling 
losmaken. . 

Perceptiee en praktijk zijn met elkaar verweven. Bewust houdt Frans zolang 
mogelijkk oude gewoontes in stand, zoals het doen van ochtendgymnastiek. Hij verstuurt 
kaartenn en houdt zijn dagboek bij, al kan hij niet meer lezen wat hij geschreven heeft. Aan 
dee andere kant houdt zijn perceptie op risico in dat hij stopt met lange stukken wandelen. 
Hijj  spreekt zichzelf toe: "Frans, niet meer doen". Zijn perceptie op slechtziendheid wordt 
beïnvloedtt door uitspraken van de arts over procenten van 'licht in de ogen'. Het maakt 
datt hij zich ergert aan leeftijdsgenoten die klagen, terwijl het bij hen niet zo erg is. 
Bovendienn wil hij in reactie op die mensen zelf niet als klager bestempeld worden en 
spreektt hij er weinig over met anderen. 

Hett is onmogelijk om een objectieve tijdslimiet te stellen aan acceptatie en 
verwerking.. Wanneer Frans 88 is, moet hij opnieuw beslissingen nemen over wat 
mogelijkk is en wat hij wil ten aanzien van zijn ogen. Van een zuster op zijn afdeling heeft 
hijj  een folder gekregen over een organisatie die slechtziende en blinde mensen informatie 
enn hulp biedt. We gaan er samen naar toe voor een intake-gesprek en later ook voor een 
medischee controle van zijn ogen. Frans wil dit graag omdat hij de kans op meer informatie 
will  benutten. Uit een uitgebreide oogcontrole komt naar voren dat de spieren van de 
bovenstee oogleden zijn verslapt. Hierdoor zakken de oogleden half voor zijn pupil en ziet 
hijj  nóg minder. Frans krijgt te horen dat dit met een operatie te verhelpen is, maar 
daarvoorr moet hij eerst met zijn eigen oogarts overleggen. Frans weegt de risico's tegen 
dee voordelen af. Hij is er niet van overtuigd dat hij nog wel een operatie wil. Daarom is hij 
inn zekere zin dan ook opgelucht als zijn oogarts, een aantal maanden later, tegen ons zegt: 
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"Nee,, dat is normale spierverslapping, horend bij de leeftijd. Daar doen we niets meer 

aan". . 

Dee sociale figuraties zoals de verpleging, de vrienden, familie, en de huisarts en 

specialistt spelen een rol in het geven van betekenis aan verandering en het proces van 

aanpassing.. Ook schakelt Frans mij, de onderzoeker, in. Wanneer hij tobt over de 

toekomstt en hoe hij hiermee moet omgaan, belt hij mij op en zegt dat hij wil praten. 

Hoewell  ik geen oplossing kan aanbieden, is het gesprek belangrijk voor Frans. Ik luister, 

stell  vragen en vat samen. Frans geeft aan dat hij dat waardeert, want naar anderen wil hij 

niett klagend over komen. Naar mij toe labelt hij het niet als klagen: mijn rol als 

onderzoekerr betekent immers dat ik wil horen hoe mensen om gaan met lichamelijke 

problemen?25 5 

Aanpassingg in relatie tot gevoelens van continuïteit en welbevinden 

Volgenss de meeste ouderen uit dit onderzoek is het aanpassingsvermogen het meest 

essentiëlee aspect in het succesvol oud worden. Zij stellen succesvol oud op een lij n met 

tevredenheid. . 

Dee term 'aanpassing' bestrijkt een breder vlak dan de term 'coping'(Ruth & 

Coleman,, 1996). Aanpassing heeft niet alleen te maken met de directe reactie op 

stressfactorenn waarbij men streeft naar gevoelens van welbevinden, maar met een heel 

scalaa van gedragingen, van het aanleren van gedrag om behoeften te vervullen tot het 

omgaann met problemen in het leven. Het is een multi-dimensieel proces van denken en 

doenn op verschillende terreinen. Het probleem is dat de term aanpassing te gemakkelijk 

wordtt gebruikt ten aanzien van ziekte of andere problemen. Dan is er de paradoxale 

verwachtingg dat mensen moeten streven naar acceptatie terwijl ze tegelijkertijd het 

probleemm moeten bevechten (Corbin & Strauss, 1988:256). Het is niet alleen een 

paradoxalee verwachting maar men legt de verantwoordelijkheid neer bij het individu. 

Dezee is vooral zelf verantwoordelijk voor zijn mate van aanpassing (Becker, 1997). Dit 

gebeurtt ook ten aanzien van ouderen die met achteruitgang "moeten leren leven". Ook 

hierinn zit de verwachting dat mensen niet moeten zeuren maar achteruitgang moeten 

accepteren.. Hiernaast verwacht men geen passieve houding maar een actief aanpakken 

vann de beperkingen. Slechts weinig ouderen geven aan dat zij deze uitspraak ook 

daadwerkelijkk hebben gehoord, maar toch verwachten ze die uitspraak van 

leeftijdsgenoten,, huisartsen en familie. Het toont hoe ambiguïteit overheerst in normen 

overr oud zijn en omgaan met lichamelijke beperkingen. 

Eenjaarr na het overlijden van Johanna, de verhuizing binnen het verzorgingshuis 

enn afname van zijn gezichtsvermogen geeft Frans zichzelf nog steeds een 7 of 8 op de 

Cantril'ss ladder (de vragenlijst over tevredenheid). Ondanks alle veranderingen is in dit 

cijferr geen verandering gekomen. Frans plaatst zijn ervaringen van de afgelopen periode 

inn het kader van zijn verleden en de toekomst. Zijn verleden heeft bestaan uit het 

verwerkenn van nare periodes, zoals het overlijden van zijn ouders en de opname in het 

weeshuis.. Het heeft hem enigszins 'gehard', hij heeft leren omgaan met verschillende 
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moeilijkee periodes in zijn leven. L)e dood hoort bij net leven en samen nebben Jonanna en 

hijj  er dikwijl s over gepraat over hoe het zou zijn als een van de twee zou overlijden. 

Volgenss Frans zou het voor Johanna moeilijker zijn geweest als zij alleen achter zou 

blijven.. Frans heeft gebeden dat hij degene zou zijn die als laatste zou sterven. Het is een 

situatiee die door zowel Johanna als Frans gewenst werd en die wens is vervuld. Het duurt 

bovendienn niet al te lang, zegt hij, voordat hij Johanna weer kan zien. Hierin vergelijkt hij 

zijnn situatie met die van anderen. Omdat zijn wensen vervuld zijn, vindt Frans dat hij nu 

niett mag gaan klagen over zijn lichamelijke achteruitgang. 

Enn in zijn geheel aanvaard ik het heus wel. Want wat ik met Johanna had, ik heb altijd 
gebedenn dat zij eerder zou gaan dan ik. Nou is zij eerder gegaan en nou kan ik eigenlijk niet 
gaann lopen zeuren. 
Wantt ik heb het zelf gewild. Ik moet het gewoon aanvaarden. 

MM Maar het slechter gaan zien is anders dan het overlijden van uw vrouw, hoe is dat dan? 
FF Nou meestal aanvaard ik het wel. Maar er zijn momenten dat ik het niet zo aanvaard. Want 

dann mis ik Johanna. Ik kan er niet over praten met haar. En ik kan er niet met een ander over 
praten.. Dat begrijpen ze niet. 

Hijj  wil zijn "lijden accepteren, want Onze-Lieve-Heer heeft ook geleden". Zijn nonnen 

overr lijden hangen samen met normen van een christelijke levensbeschouwing. Het geloof 

iss niet alleen maar een positief aspect dat het gevoel van tevredenheid bevordert. De 

afwegingenn die Frans moest maken ten aanzien van de dood van Johanna hebben juist in 

hett kader van zijn geloof veel innerlijke strijd en onzekerheid opgeleverd. 

Franss omschrijft zichzelf als iemand die zich altijd aanpaste, ook in het weeshuis, 

gauww tevreden is, niet zeurt en overal het goede in probeert te zien. Hij wil niet 'zielig' of 

'chagrijnig'' doen tegenover anderen, maar belangstelling tonen en meeleven met anderen. 

Hett is zijn norm van een goed mens zijn. Hij gaat hierin zijn eigen gang en trekt zich 

weinigg aan van de waarschuwingen van zijn neef om zich niet teveel bezig te houden met 

dee situatie van een zeer depressief familielid. Frans blijf t contact zoeken, het 

antwoordapparaatt inspreken en een taxi nemen om het familielid te bezoeken. Diezelfde 

neeff  omschrijft zijn oom als iemand die altijd sociaal is, iedereen het gevoel geeft 

belangrijkk te zijn en belangstelling heeft voor alle ontwikkelingen in het leven van de 

ander. . 

Franss probeert steeds naar positieve dingen te kijken, zoals zijn neef die hem elke 

weekk komt bezoeken en hem helpt, de vroegere buurman die elke woensdag op visite 

komt,, of de verpleging die belangstelling toont of tijd voor hem vrij maakt om tee luisteren, 

tee troosten en te praten wanneer hij het moeilijk heeft. Zijn tevredenheid hangt samen met 

religieuzee normen, met sociale normen over 'een goed mens kunnen zijn voor anderen', 

enn het kunnen continueren van zijn centrale normen en waarden. Deze dingen samen 

makenn dat hij zich tevreden voelt en zich een zelfde cijfer geeft op CantriTs ladder als 

voorheen. . 
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Herdefiniërenn van gezondheid 

Hierr komt bij dat er een andere 'waardering' van gezondheid optreedt. Frans spreekt over 

"mankementen"mankementen11 in een verder gezond lichaam. Dit is een verschil met een biomedische 

kij kk op het lichaam waarin hij gezondheidsproblemen heeft. Veel mensen geven aan dat 

zijj  zich gezond voelen ondanks problemen met de gezondheid. Kawaga-Singer (1993) 

spreektt over een herdefiniëring van gezondheid door zelfintegriteit centraal te stellen. 

Haarr bevindingen bij kankerpatiënten over definiëring van gezondheid komen overeen 

mett de definities die ouderen in dit onderzoek geven over gezondheid: "Medisch gezien 

benn ik niet gezond, maar ik voel me wel gezond". 

Ouderenn accepteren dat zij meer tijd nodig hebben om activiteiten uit te voeren 

enn dat dit op andere manieren gebeurt dan voorheen. De meeste ouderen spreken over hun 

lichaamm als een vanzelfsprekend lichaam dat heel hun leven functioneerde, al had het ook 

toenn bepaalde mankementen of zwakke plekken, zoals de ogen, de rug, maag of benen. 

Hett komt overeen met bevindingen van Becker in de Late Lif e Transition Study: 

Embodiedd knowledge among older people in this study was of a healthy body that sustained 
themm for most of their life. While they understood that their infirmities presented challenges 
too their autonomy, they saw these challenges as obstacles to be worked around. Then-
understandingg of their impairments depended on whether they experienced the impairments 
ass gradual, incremental physical changes or as abrupt disruptions to daily life, and on 
whetherr their health stabilized or continued to detoriate. Illness and physical limitations 
weree absorbed into daily life (Becker, 1997: 89). 

Dezee studie geeft aan dat ouderen een onderscheid maken tussen ziekte en 

leeftijdsgerelateerdee veranderingen. De meeste ouderen gaan ziekte en gezondheid 

herdefiniëren.. Onder invloed van normen over 'normaliteit' verbonden met normen over 

chronologischee leeftijd vindt een bijstelling plaats. Het is een cognitieve strategie om 

veranderingg te kunnen plaatsen en met achteruitgang om te kunnen gaan. 

Dee meeste ouderen spreken over gezondheid op deze leeftijd als het behoud van 

basisfunctiesbasisfuncties en de afwezigheid van pijn en levensbedreigende ziekten als kanker. Met 

betrekkingg tot basisfuncties als horen, zien en lopen betekent het niet dat deze nog 

optimaall  moeten zijn. Een bepaalde mate van achteruitgang hoort bij 'normale 

veroudering'.. Men maakt onderscheid tussen leeftijdsgerelateerde verandering en ziekte 

(Becker,, 1997:92), zoals de volgende uitspraak van Vera illustreert. Vera is een vrouw die 

all  15 jaar weduwe is. Ze woont zelfstandig en redt zich voor haar gevoel prima, hoewel ze 

lastt heeft van artrose: 

Wantt de dokter die zegt dan wel: "klachten?" Dan zeg ik: "Ja, hier heb ik pijn". Nou, dan 
geeftt die pijnstillers en dan heb ik die even een paar keer genomen. Dan is het over. Dan is 
hett weer afgelopen. Nou, dan heeft het geholpen. Maar ja, ik ben misschien 'door en door' 
gezond.. Het is, ja, m'n knieën zijn versleten. Die willen niet meer. 
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Gezondheidd is een continu verschuivend begrip, afhankelijk van de individuele 

interpretatie.. Het is voor ouderen een kwestie van telkens weer 'de bakens verzetten' op 

hett juiste moment. Reinier (al geïntroduceerd in hoofdstuk 3) heeft al veel aanpassingen 

moetenn doen in zijn leven met betrekking tot zijn gezondheid. Hij zit al jaren in een 

rolstoell  nadat hij een eva heeft gehad. Bea (zie hoofdstuk 5) is een vrouw die 

onafhankelijkheidd hoog in het vaandel heeft staan, ze heeft lang zelfstandig kunnen 

functioneren.. De laatste jaren heeft ze echter problemen met haar mobiliteit gekregen. 

Voorr Vera is artrose het probleem dat haar lichamelijk functioneren beïnvloedt. Alledrie 

zijnn ze nu 88 jaar. 

Bea. Bea. 

Beaa wil het liefst dat ze niet geconfronteerd zal worden met verdere achteruitgang die 

meerr afhankelijkheid met zich mee zal brengen. 

BB Als ik maar geen ziektes heb. Als ik ziek ga worden, dan hoeft het voor mij niet meer. 
MM En wat aan voor ziektes denkt u dan? 
BB Nou wat ik heb gehad (maag/darmklachten) 
MM Maar u heeft ook longemfyseem, dat is ook een ziekte. 
BB Ja, ja. 
MM Maar u zegt: als ik maar geen ziektes krijg? 
BB Nou ja, ik ben ik niet gezond natuurlijk dat is logisch, maar mijn man had ook 

longemfyseemm he? Daar is ie ook aan gestorven. Maar als ik het zo moet krijgen als hij, dan 
hoopp ik dat ik eruit ben voor die tijd. Als ik dat meemaak, zoals hij dat heeft gehad. Dat 
hoopp ik niet mee te maken. Dan hoop ik dat het alsjeblieft afgelopen is. 

MM Ja. Dus als u zegt: als ik maar geen ziektes krijg, dan bedoelt u of dat u er niet nog eens iets 
bijj  krijgt, of dat het zodanig wordt dat u er heel veel ellende van ... 

BB Ja. Ja. Ze mogen mij, ik wil er nou ook wel tussenuit. Het is heel gek, maar het is wel zo 
hoor.. Als die dokter zegt; "Ik zal je wel helpen", dan zeg ik: "Nou graag, heerlijk". Serieus. 

[ ] ] 
Bcc word 89. Wat moet je dan nog, zeg. Het wordt niet beter, maar wel beroerder, wat moet je 
err nou nog mee aan? 

Beaa omschrijft hier haar angst voor ziekte. Het is een voorbeeld van het onderscheid dat 

ouderenn maken tussen 'normale veroudering' met lichamelijke problemen en tussen 

ziektes.. Chronische ziekten zoals het longemfyseem zijn van een andere orde dan kanker 

off  levensbedreigende aandoeningen die lijden met zich meebrengen, tenzij de ziekte zelf 

ookk pijn en lijden met zich mee gaat brengen. De maag en darm klachten die Bea had, 

warenn voor haar problematisch. Door een verstopping van de darmen en een ontsteking 

vann de maag voelde Bea zich ziek. Ziekte betekent voor haar iets dat haar zelfbeeld en 

functionerenn zodanig beïnvloedt dat ze zichzelf niet meer kan zijn. Ze is bang voor een 

toekomstt met ziekte en afhankelijkheid. Daarom wil ze liever voor die tijd dood zijn, dan 

hoeftt ze het niet mee te maken. 
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Dee tweedeling die ouderen maken tussen ziekten die bij veroudering horen en 

ziektenn die afwijkend en bedreigend zijn, verschilt van de opvatting hieromtrent in de 

medischee wetenschap, waarbij elke afwijking van het normale functioneren als ziekte of 

aandoeningg wordt gekenmerkt. Veel chronische ziekten die bij ouderen voorkomen, zoals 

emfyseemm en reuma, worden als een ziekte beschouwt en de persoon die de ziekte heeft 

alss patiënt. Daarentegen kunnen ouderen die een nieuwe balans hebben gevonden in het 

levenn met ziekte zich gezond en succesvol voelen. 

Reinier Reinier 

Voorr Reinier betekent onafhankelijkheid een zolang mogelijk zelfstandig uitvoeren van 

activiteiten.. Zijn 'succes' zit volgens hemzelf in de aanpassingen die hij regelt en zijn 

attitudee in het omgaan met lichamelijke beperkingen. Eenjaar na het eerste interview 

geeftt hij aan dat zijn conditie is veranderd: 

Ja,, het is zo, dat de adem die is korter geworden, dus op zich ben je dan gauwer moe. En 
jee weerstand is natuurlijk minder van staan en lopen want het is allemaal een beetje... 
linkerr geworden. Datje om kan vallen zal ik maar zeggen. 
Enn op het ogenblik ben ik bezig met een indicatie voor dat ik een alarmapparaat krijg. 
Wantt het wordt steeds moeilijker en het risico wordt ook steeds moeilijker. Want vorige 
weekk had ik het ook dat ik wegglee van die pot (wc) af. En ik kon het wel zo houden dat 
ikk zelf weer op die pot terechtkom,, maar lukt dat niet, dan lig ik tussen die pot en de muur 
inn en je hebt geen contact of niks natuurlijk ( die voor je zorgt of die je kunt bellen in 
gevall  van nood). 
Ikk was al bezig met het alarmsysteem, niet daardoor maar het is wel een teken. Je kan een 
ongelukk krijgen natuurlijk. Want al die jaren had je niemand. Maar ja, goed, ik had zo veel 
vertrouwenn in mezelf. Ik dacht: "Nou ja, het zall  wel." 

Reinierr spreekt over 'linker' worden. Hij houdt zijn lichaam in de gaten en bemerkt 

achteruitgang.. De lichamelijke veranderingen betekenen een groter risico op vallen. Zijn 

grootstee angst is dat er niemand in de buurt is om hem te helpen wanneer dit gebeurt; 

niemandd die hij kan waarschuwen. Deze situatie bestond in feite al jaren maar Reinier had 

genoegg vertrouwen in zichzelf. Nu zijn zelfvertrouwen een stuk minder is geworden vat 

hijj  de ervaring op de wc op als een 'teken' van gevaar. Hij ziet het als een waarschuwing 

diee om acties vraagt. In zijn situatie betekent het de aansluiting op een 

alarmeringssysteem. . 

Reinierr bemerkt dat zijn lichaam verandert. Hij beschouwt dit niet als ziekte 

maarr als achteruitgang die hoort bij het ouder worden. Hij voelt zich juist gezond ondanks 

zijnn te hoge bloeddruk, een halfzijdige verlamming en hart- en longprobleem. Hij ziet dit 

doorr anderen ook bevestigd. 
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Ikk vroeg aan de zuster van het onderzoek ( 85-pIus onderzoek): Ben ik nou eigenlijk ziek 
off  gezond? Want ik voel me gezond. De heb wel van alles, maar ben eigenlijk nooit echt 
ziek. . 
"Ja,, je hebt de zenuwen, zenuwenstoring en met je hart heb je last". "Hoort dat nou bij 
ziekk wezen of niet? "Nee", zegt ze. "Je bent niet ziek". 
Dee voel me ook niet ziek. Ik eet en drink alles, eh, dat is normaal. 

Reinierr bemerkt wel dat zijn conditie achteruit is gegaan. 

Maarr dat is dan in de loop van de twee jaar geleidelijk gegaan, datje je bent gaan 
vasthouden.. Maar dat valt natuurlijk niet op. Dat doe je automatisch natuurlijk. Datje uit 
voorzichtigheidd je eigen ergens aan vasthoudt. Het is net of je een soort seintje krijgt van 
datt je dat moet doen. 
Enn zo is het met zitten of staan ook precies hetzelfde. Als ik opsta, dan moet ik eerst even 
wachten.. Dan is het net of je een seintje krijgt als je opstaat. Want dan heb ik de adem en 
dee zin om m'n eigen op te drukken. Want ik moet m'n eigen natuurlijk opdrukken, want 
hett lijk t wel eenvoudig, maar je bent de hele dag in touw. 

Reinierr concludeert dat hij niet blij is met de achteruitgang. Hij zou veel liever gewoon 

kunnenn lopen. Maar hij vindt datje tevreden moet zijn met watje hebt. 

Dee ben al tevreden als ik voor het raam zit, dat ik die vrouw buiten zie lopen met dat kindje. 
Ikk weet dat als ik op het raam tik, dat dat kindje naar me zal zwaaien. Daar ben ik al 
tevredenn mee. Ik maak er gewoon een uitje voor mezelf van. Je ziet de kinderen in de straat 
groott worden. Je ziet dat opgroeien. Als je daar nou een beetje belangstelling voor hebt. 
Enn verder heb je je bezigheden, je eten. Nou ja daar gaat ook tijd in zitten, want het gaat 
allemaall  even langzaam natuurlijk. Mijn bed verschonen ook, ik ben er de hele ochtend mee 
bezig,, en dan ben ik buiten adem als ik klaar ben. Maar als het dan klaar is, ben ik wel weer 
tevreden n 

Reinierr houdt in de gaten wat hij wel en niet kan doen en is steeds bezig met bijstellen van 

wensenn en mogelijkheden. Twee jaar geleden kon hij nog bridgen met leeftijdsgenoten, 

maarr dat gaat nu niet meer. Volgens Reinier zit er 'vocht op zijn longen'. Doordat zijn 

hartt niet meer zo goed werkt, houdt hij vocht vast, hetgeen benauwdheidsklachten 

verergert.. Hij krijgt sinds kort diuretica om vocht af te drijven. Het gevolg voor de sociale 

interactiemogelijkhedenn is groot. Reinier stopt met kaarten. Het is te lastig om tijdens het 

kaartenn te stoppen als hij naar toilet moet. Hij moet dan met zijn rolstoel langs allerlei 

stoelenn van leeftijdsgenoten manoeuvreren en dat vindt hij vervelend. Elke nacht komt hij 

vierr of vij f keer zijn bed uit om te plassen. Hij hijst zich op de po-stoel naast zijn bed. Het 

kostt tijd en inspanning. De nachten zijn gebroken en Reinier voelt zich s'ochtends bij het 

opstaann al moe. Het rondje dat hij met zijn elektrische rolstoel in de stad rijdt, om onder 

dee mensen te zijn, wordt kleiner. Toch accepteert Reinier dat zijn sociale leven hierdoor 

verandert.. De praktijkverpleegkundige heeft gezegd dat hoe vaker hij moet plassen, hoe 

beterr het is. Hij geeft zich over aan de controle en adviezen van de huisarts. 

85 5 



Corbinn en Strauss (1988) hebben hun studie naar chronische ziekten bij veelal 

jongeree mensen verricht. De jongere patiënt noemt zijn achteruitgang wel ziekte. 

Chronologischee leeftijd en de daaraan gekoppelde verwachting van achteruitgang spelen 

eenn grote rol in het definiëren van ziekte en gezondheid, evenals medische terminologie 

enn diagnosticering. Bij ouderen is een driemaandelijkse controle van de bloeddruk geen 

uitzondering,, ze wordtt door ouderen als 'normaal' beschouwd omdat het op grote schaal 

voorkomt.. Griepvaccinaties zijn eerder regel dan uitzondering bij ouderen omdat zij tot de 

'risico-groep'' behoren. Ze versterken het beeld bij ouderen dat het lichaam kwetsbaarder 

wordtt onder invloed van de tijd. 

Datt 'normale veroudering' leidt tot een grote acceptatie van achteruitgang en een 

herdefiniëringg van ziekte en gezondheid is ook te zien in de consultatie van de huisarts 

doorr ouderen. Veel ouderen willen de huisarts niet 'lastig vallen' met problemen waarvan 

zee denken dat die inherent zijn aan 'normale veroudering'. In de eerste paragraaf van dit 

hoofdstukk zijn de lichamelijke problemen bij ouderen in de 85-plus studie weergegeven. 

Uitt dezelfde analyse blijkt echter ook dat de gemiddelde contactfrequentie van ouderen 

mett hun huisarts lager ligt dan men zou verwachten. In het Landelijk Informatie Netwerk 

Huisartsenn (LINH) ligt de contactfrequentie (zowel consulten als visites) op 15,7 

contactenn per jaar voor mensen van 75 en ouder. De gemiddelde contactfrequentie van de 

ouderenn in de 85-plus studie was zes contacten per jaar. De verklaring voor dit grote 

verschill  kan zijn dat dat de frequentie van contacten met de huisarts niet lineair doorstijgt 

mett het ouder worden en dat de groep oudste ouderen waarschijnlijk een gezonde selectie 

iss van de groep mensen van 75 jaar en ouder (Gussekloo, de Craen & Westendorp, 2000). 

Eenn andere of aanvullende verklaring kan zijn dat veel mensen van 85 jaar en ouder 

'normalee ouderdom' als uitgangspunt nemen en zelf bedenken of ze de huisarts wel of niet 

benaderenn voor hun klachten. Terecht of onterecht. 

VV Ik heb het natuurlijk nog nooit meegemaakt, maar ja, een huisarts gaat ook z'n patiënten 
kennenn hè? Als je nou altijd klaagt over allemaal mogelijke dingetjes. Of dat je nou, als je 
nett bij hem komt en je hebt werkelijk wat, dat ie dan laten we zeggen je door zal sturen 
naarr een of andere specialist, dat geloof ik wel, en meer kunnen ze ook waarschijnlijk niet 
doen. . 
Enn er zijn natuurlijk ook dingen waar iemand over klaagt. Laten we zeggen; de rug, en dat 
kunnenn ze nooit bekijken dus eh... nou die blijf t lekker lopen. 

MM Ja. Er zijn ook veel mensen die komen natuurlijk op gegeven moment op ouderee leeftijd 
mett slijtageklachten? 

VV Maar ja daar is toch ook weinig aan te doen. Aan slijtage? Want het is nou ja het is al 
gauw,, artrose, weet ik veel allemaal. Maar ik bedoel. Ik loop toch weer heel... Nou voel ik 
well  op het ogenblik als ik lang loop en ik loop niet zo snel. Dat ik dan denk. "Oeh.." 
Dann ben ik een beetje zuinig op m'n heup. Maar goed, daar heb ik nooit iets van gezegd. 
Wantt ja, je gaat het zelf wel een beetje weten en voelen wat je kan en wat je niet meer kan. 

MM Dus, op oudere leeftijd ga je zelf voelen wat je niet meer kan en wat je wel kan en ehm.. 
beïnvloedtt dat met welke klachten je naar een huisarts gaat daarover? 

VV Ja, ik ga met een rugklacht niet naar een huisarts. 
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Onderr invloed van het begrip 'normale veroudering' accepteren ouderen veel zaken die 
mett achteruitgang van functioneren te maken hebben. Vera is haar hele leven gewend om 
bovenn op de slaapkamer te ontbijten. Nu kost het trap lopen haar moeite. Toch ontbijt ze 
nogg steeds boven op haar kamer. Ze vertelt: 

Ikk maak in de keuken een dienblad klaar met mijn kopje thee en een paar beschuitjes. Dat 
kann ik net naar de trap brengen met mijn rollator. Dan zet ik het blad op de vierde tree. Ik zet 
mijnn voeten op de eerste trede. En dan til ik het blad iedere keer een tree hoger, terwijl ik 
treee voor tree naar boven klim. Het kost tijd, maar ik kom er wel! En dan boven aan de trap 
kann ik het blad meenemen naar mijn kamer. Daar staat ook een rollator. 

Voorr Vera is het dus belangrijk om te kunnen blijven doen wat ze wil, ook al is het met 
aanpassingen.. Ze kan, al is het op een andere manier, continueren hetgeen ze belangrijk 
vindt.. Continuïteit en discontinuïteit spelen een rol bij de ervaring van verminderde 
gezondheid.. Continuïteit is vooral verbonden met het gevoel 'zichzelf te kunnen zijn' en 
bestaatt uit meerdere aspecten. Wanneer mensen in staat zijn een gevoel van continuïteit te 
hervindenn ofte behouden is er een relatie met gevoelens van tevredenheid. In de 
aanpassingenn met betrekking tot discontinuïteit richt men zich op het herstellen van 
continuïteit.. In de verhalen van Frans en Reinier zien we dat ze de veranderingen in een 
kaderr kunnen plaatsen van eigen centrale normen en waarden. Ook bij Vera zien we dat 
aanpassingenn aan 'normale veroudering' tot tevredenheid leiden. Bij Bea is dit echter niet 
hett geval. Zij heeft er moeite mee om zichzelf te plaatsen in een toekomstbeeld van 
achteruitgangg en misschien wel afhankelijkheid. Het is dus niet zo dat ouderen 'normale 
veroudering'' altijd accepteren. Er is ook veel onduidelijkheid over wat geaccepteerd moet 
worden.. In het volgend hoofdstuk wordt deze kant van het concept 'normale veroudering' 
verderr uitgewerkt. 

Conclusie e 

Vanuitt het perspectief van ouderen krijgt gezondheid in ouderdom een andere betekenis. 
Inn Nederland associeert men ouderdom vooral met zwakte, verlies en achteruitgang. Dit 
heeftt als gevolg dat noties over een kwetsbaar lichaam een grote rol spelen in het denken 
overr gezondheid op oudere leeftijd. Nog voor er daadwerkelijk problemen optreden, 
anticipeertt een gedeelte van de deelnemers al op verwachte verandering. Dit anticiperen 
wordtt over het algemeen positief gewaardeerd door de sociale context en beïnvloedt door 
morelee codes over individuele verantwoordelijkheid, de voorkeur voor zekerheid in plaats 
vann afwachten en onzekerheid, voorbereid zijn op de toekomst en algemene ideeën over 
'normalee veroudering*. 

Aanpassingg en verwerking van gezondheidsproblemen vormen de centrale norm 
bijj  de grootste groep ouderen. Het vraagt om allerlei soorten 'werk' waarin perceptie en 
praktijkk verweven zijn. Ouderen gaan de begrippen gezondheid en ziekte op oudere 
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leeftijdd herdefiniëren. Hoewel ouderen aanpassing als individuele verantwoordelijkheid 
zien,, is duidelijk dat de sociale context een grote rol speelt in de vorming van percepties 
enn uitvoering van acties. Aanpassing houdt verband met de algemene sociale verwachting 
naarr ouderen toe. Het is juist door de sterke associatie van ouderdom met achteruitgang in 
onzee samenleving, dat ouderen een groot belang hechten aan het concept van aanpassing 
inn relatie tot welbevinden en dat zij aanpassing tot een centraal aspect maken in 
succesvollee veroudering. In zekere zin biedt het construct 'normale veroudering' een 
kaderr om achteruitgang te accepteren en zo het gevoel van een zekere tevredenheid te 
behouden.. Aan de andere kant leidt het construct tot ambiguïteit en onduidelijkheid, zoals 
hett volgende hoofdstuk laat zien. 
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Hoofdstukk 5 

Uitt  balans: als aanpassing onmogelijk is 

Inn het vorige hoofdstuk is beschreven dat het concept 'normale veroudering' het 
uitgangspuntt is voor ouderen in het denken over gezondheid op latere leeftijd. Hoe acties 
enn percepties ten aanzien van vermindering van gezondheid met elkaar verbonden worden 
blijktt uit de uitspraken van ouderen. Maar uit die gesprekken blijkt ook dat mensen niet 
allee veranderingen zonder meer accepteren en dat aanpassing soms onmogelijk is. In dit 
hoofdstukk ga ik hierop in; waarom kunnen sommige ouderen bepaalde problemen die te 
makenn hebben met achteruitgang niet accepteren? 

Onverwachtee veranderingen kunnen het verwachtingspatroon doorkruisen en leiden 
tott gevoelens van discontinuïteit. Op het gebied van lichamelijk functioneren zijn het 
onderr meer gebeurtenissen waarvan niet duidelijk is of ze wel bij 'normale' ouderdom 
horen.. Er is te weinig algemene kennis aanwezig waaruit mensen kunnen putten om hun 
perceptiess en acties aan te spiegelen. Verlies van functioneren, onzekerheid en angst voor 
dee toekomst veroorzaken gevoelens van discontinuïteit. Die discontinuïteit is niet direct 
omm te zetten in aanpassing. Gevoelens van discontinuïteit uiten zich onder meer in 
spanningg en conflict. 

Inn dit hoofdstuk licht ik het gebruik van de term discontinuïteit toe. Tevens 
problematiseerr ik het concept van 'normale' veroudering en betoog dat in veel gevallen 
onduidelijkk is wat precies bij normale veroudering hoort en wat men moet accepteren. 
Naastt specifieke klachten wordt de onzekerheid beïnvloedt door aannames over leeftijd en 
dee reacties van de omgeving. De wisselwerking tussen individu en de omgeving speelt een 
grotee rol in de ervaring vann discontinuïteit. Ook zal ik laten zien dat discontinuïteit mede 
afhangtt van de wijze waarop mensen hun eigen persoonlijkheid beschouwen. 

Continuïteitt  en discontinuïteit 

Hoewell  zich vele veranderingen voordoen op latere leeftijd, maken oudere volwassenen 
steedss opnieuw aanpassingskeuzes om een continue gevoel van zelfidentiteit te handhaven 
enn te bewaren. Die aanpassingskeuzes zijn tot op een bepaalde hoogte verbonden met de 
structuurr van de ondersteunende instituties en met de beperkingen in die structuur 
(Atchley,1989).. Het is een dynamisch proces waarin mensen zowel een innerlijk 
psychologischh gevoel van continuïteit nastreven als een naar anderen gerichte sociale 
continuïteit. . 

Beckerr (1997) beschrijft hoe mensen omgaan met lichamelijke veranderingen die 
hunn vertrouwde wereld verstoren. Hierbij beschrijft ze mensen die te maken hebben met 
onvruchtbaarheid,, midlife crisis, herseninfarct en veroudering. Ze hanteert twee 
begrippen:: continuïteit en discontinuïteit. Discontinuïteit betekent een verstoring van het 
normalee leef- en verwachtingspatroon van mensen. Ze laat zien hoe mensen proberen een 
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zekeree continuïteit te bewerkstelligen door zaken te herdefiniëren. In de vorige 

hoofdstukkenn is beschreven op welke wijzen ouderen in dit onderzoek aan een begrip als 

gezondheidd een andere betekenis gaan toekennen en hoe zij door middel van het bijstellen 

vann prioriteiten trachten een gevoel van controle te houden. 

Discontinuïteitt is een begrip dat op verschillende manieren wordt gebruikt. Er zijn 

meerderee niveaus te onderscheiden. Allereerst kan onder discontinuïteit de objectief 

waarneembaree (meetbare) veranderingen verstaan worden die een verandering of 

verstoringg van het levenspatroon geven. Deze veranderingen zijn veelal negatief in de zin 

datt ze een verstoring betekenen van het vertrouwde, bijvoorbeeld het overlijden van een 

partner,, een verhuizing, een ziekte of degeneratieve aandoening, of een vermindering van 

hett functioneren. 

Tenn tweede is er een verschil is tussen objectieve verandering en de subjectieve 

belevingg daarvan. Of veranderingen ook inderdaad als discontinuïteit worden ervaren, 

hangtt af van wat mensen en hun omgeving als 'normaal' zien en of zij in staat zijn hun 

situatie,, rol, of verwachtingen te herdefiniëren, 'zichzelf aan te passen en een nieuw 

evenwichtt te vinden. In dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Frans de verhuizing naar een 

verzorgingshuiss als positief ervaren heeft, terwijl Henrietta (zij wordt in dit hoofdstuk 

beschreven)) hetzelfde als heel negatief ervaart. 

Inn all societies, the course of life is structured by expectations about each phase of life, and 
meaningg is assigned to specific life events and the roles that accompany them. When 
expectationss about the course of life are not met, people experience inner chaos and 
disruption.. Such disruption represents loss of the future. Restoring order to life necessitates 
reworkingg understanding of the self and the world, redefining the disruptions and life itself' 
(Becker,, 1997: 4) 

Inn de gesprekken met ouderen blijkt continuïteit vooral te bestaan uit een gevoel van 

'zichzelf'' zijn en blijven. Het heeft een relatie met verschillende aspecten zoals een eigen 

identiteit,, opgebouwd in het verleden, ervaren in het heden en ideeën over zichzelf in de 

toekomst.. Het handhaven van een gevoel van eigenwaarde speelt een belangrijke rol, net 

alss de handhaving van belangrijke individuele normen en waarden. Deze laatste zijn ook 

algemeenn sociaal-culturele normen en waarden, maar de keuze van wat men voor zichzelf 

specifiekk acht is individueel. Hiernaast beschrijven mensen karaktereigenschappen die 

menn essentieel acht voor de eigen identiteit en belangrijke interesses, dagelijkse 

bezighedenn en sociale rollen die verbonden zijn met bovenstaande aspecten. 

Alss derde niveau kunnen we verschillende aspecten van 'zelf onderscheiden die te 

makenn hebben met het ervaren van discontinuïteit. Ewing (1990) wijst op het verschil 

tussenn het gevoel van mensen 'zichzelf te zijn, én het feit dat mensen verschillende 

beeldenn (representaties) van zichzelf laten zien afhankelijk van de context. Als voorbeeld 

vann dit laatste beschrijft ze een jonge Pakistaanse vrouw die haar helpt met haar veldwerk. 

Dezee vrouw probeert aan verschillende verwachtingspatronen in haar samenleving te 

voldoen.. Ze wil een goede en gehoorzame dochter voor haar ouders zijn, een goede 
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echtgenotee en een goed moslim, en bovendien een student die zich voorbereidt op een 

wetenschappelijkee carrière. Deze rollen blijken in bepaalde opzichten tegenstrijdig met 

elkaar.. Zo is het doel van zelfstandigheid en eigen keuzes maken ten opzichte van de 

carrièree strijdig met de rol van gehoorzame en goede dochter. Ze wil een goede 

echtgenoott zijn maar de keuze van een echtgenoot niet overlaten aan haar ouders. Ewing 

betoogtt dat in alle culturen sprake is van meerdere, inconsistente 'zelfirepresentaties' van 

mensen. . 

II  argue that self-concepts are constructed and maintained by means of a similar process in 
alll  cultures, and that the presence of a particular self-representation, though experienced and 
projectedd as whole and timeless, may be quite fleeting. The inconsistencies in these 
projectedd selves may often be associated with inconsistencies within the cultural system 
itself.... (Ewing, 1990:252). 

Hiermeee verzet ze zich tegen psychoanalisten als Kohut die menen dat 'elk normaal 

functionerende,, gezonde volwassene over een begrensd (afgebakend) en samenhangend 

'zelff  beschikt'. Bovendien is ze het oneens met studies die een onderscheid maken tussen 

hethet westers concept van een autonoom, gede-contextualiseerd 'zelf en het concept van 

'zelff  zoals het in andere culturen is gevonden. Het idee van één onafhankelijk 'zelf is 

volgenss haar een illusie. 

Butt if the notion of the unitary self is illusory, how can the experience of personal 
continuity,, which informants claim, be explained? We need a model that accounts for the 
importantt phenomenon of the experience of wholeness and self-continuity without falling 
intoo the error of reifying a unitary self. 
[...]]  An experience of wholeness and coherence is encapsulated in a self-representation, in 
aa semiotic process that highlights and organizes certain fragments of experience. I argue 
that,, although such wholes are actually fleeting, they are experienced as timeless (Ewing, 
1990:: 263). 

Volgenss Ewing construeren mensen een zelfbeeld en idee van onveranderlijk 'zelf door 

tee putten uit verschillende herinneringen, identificaties met belangrijke personen en 

reactiess op vroegere situaties. Mensen houden er verschillende referentiekaders op na die 

zee in verschillende situaties en interacties met anderen toepassen. Zolang die geen 

onderlingg conflict opleveren en passen bij de situatie ervaren mensen, volgens Ewing, een 

gevoell  van continuïteit. Discontinuïteit ervaart men als de referentiekaders niet meer 

voldoenn of met elkaar in conflict komen. 

Whenn an individual is faced with having to make a decision or take action that involves 
conflict,, as was Shamin with respect to education and work, he or she strives to achieve a 
lostt sense of wholeness while avoiding painful or threatening self-constitutions or 
representations.. One strategy for restoring this lost sense of wholeness when faced with 
conflictt is to create more adequate self-representations, a process that requires an effort of 
synthesiss and integration (Ewing, 1990.:270). 
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Dee visie van Ewing is een aanvulling op hetgeen Becker stelt. Mensen geven individueel 
eenn invulling aan continuïteit. De culturele context is geen homogeen, samenhangend 
geheel,, maar er is sprake van veranderingen en verschil in meningen, bijvoorbeeld over 
hett belang van religie. Mensen kiezen zelf wat voor hen meer of minder belangrijke 
normenn of waarden zijn. Hiermee is ook continuïteit een persoonlijk construct. Een nadere 
beschouwingg van dit begrip maakt duidelijk waarom en op grond waarvan mensen 
specifiekee acties ondernemen, zich verzetten of conflict ervaren. 

Accepterenn dat je ouder  wordt? 

Hett verhaal van Anna laat zien hoe lichamelijke veranderingen aanzetten tot conflict en 
verzett tegen een, in haar ogen, onjuiste beoordeling van lichamelijke klachten en verband 
tussenn ziekte en 'normale' ouderdom. 

Annaa is een actieve vrouw die zichzelf als succesvol omschrijft op haar 85e. 
Haarr man werkte bij de Universiteit van Leiden en Anna was huisvrouw, iets waar ze trots 
opp is omdat dit volgens haar "ook een kunst is". Ze is gescheiden van haar man toen haar 
driee kinderen volwassen waren en benadrukt dat de scheiding in een goede 
verstandhoudingg is verlopen. De band met familie en vrienden staat centraal in haar 
belevingg van een succesvol leven. Door de jaren heen heeft ze opgepast op opgroeiende 
kleinkinderenn en de band onderhouden met de familie van haar ex-man, de ex-vrouw van 
haarr gescheiden zoon en studenten die bij haar op kamers hebben gewoond. Een paar jaar 
geledenn kreeg een van haar dochters kanker. Anna heeft haar verzorgd tot ze overleed. 
Doorr haar scheiding en de stervensbegeleiding van haar dochter is Anna, volgens eigen 
zeggen,, bewuster gaan opkomen voor zichzelf dan in haar jeugdperiode. Ze zegt dat ze 
well  zelfstandiger móest worden na haar scheiding. Op het sterfbed van haar dochter heeft 
zee deze moeten beloven dat ze niet 'bij de pakken zou gaan neerzitten, en voor zichzelf 
zouu opkomen'. Voor haar gevoel komt ze deze belofte na. 

Annaa woont alleen in een groot huis met een flinke tuin. Naast piano spelen is 
tuinierenn een belangrijke hobby. Ze is er trots op dat ze dit nog kan dankzij haar goede 
conditie.. Anna ziet zichzelf als bevoorrecht ten aanzien van leeftijdsgenoten, waaronder 
eenn paar goede vriendinnen, die problemen hebben met hun gezondheid. Anna heeft met 
haarr kinderen een afspraak gemaakt dat ze zolang mogelijk in haar huis blijf t wonen maar 
datt als het lichamelijk functioneren achteruitgaat, haar kinderen een andere woonvorm 
voorr haar uit zullen zoeken. Het is een plan voor de toekomst. Anna vindt het 
geruststellendd dat haar kinderen dan de verantwoordelijkheid in zekere mate zullen 
overnemenn en ze is ervan overtuigd dat haar kinderen de juiste beslissing zullen nemen. 
Opp haar 85e lijkt die beslissing echter nog ver weg want ze voelt zich in een prima 
conditie. . 

Ja,, wat dat betreft ben ik natuurlijk zeldzaam gezegend. Ik heb een lichaam dat reageert op 
allerleii  mogelijke toestanden, maar heel veel dingen rangschik ik onder 'het-gaat-wel-over 
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kwaaltjes'.. Af en toe gebeurt er wel eens wat, maar niet veel. Ik heb smakken gemaakt en 
iederr fatsoenlijk mens breekt dan zijn heup, maar bij mij verschuiven er dan wat wervels en 
datt doet pijn. Och ja, en ik ben wat kleiner geworden. Maar ik stap toch weer op de fiets. 

Opp haar 86e gebeurt er echter iets dat haar uit haar evenwicht brengt. Op een dag krijgt ze 
lastt van benauwdheid en hartkloppingen. 

Lcc zat de krant te lezen hier om zeven uur en opeens sloeg mijn hart op hol. De heb het 
vroegerr ook wel eens gehad, maar nu stopte het niet. Het ging niet over. 

Annaa gaat met een taxi naar haar huisarts. Deze kan niets vinden en verwijst haar door 

naarr het ziekenhuis. Er vindt een bloedonderzoek plaats en men maakt een ECG en een 

röntgenfoto.. Ook in het ziekenhuis kan men geen oorzaak vinden voor haar klachten. 

Annaa krijgt medicijnen die de hartslag omlaag moeten brengen. Die helpen echter niet en 

dee volgende ochtend neemt ze opnieuw een taxi naar de EHBO van het ziekenhuis. 

Dee ben intussen wel weer naar de huisarts gegaan. En die had waarschijnlijk net bericht 
vann het ziekenhuis gekregen. En die (huisarts) heeft me weer even bekeken. En ik kom er 
all  jaren. En nu zei die tegen mij, en daar ben ik zo van geschrokken: "Mevrouw, moet u 
eenss luisteren. Er is niks aan de hand. Maar u moet nou eindelijk eens inzien dat u oud 
wordt!" " 
Datt was het laatste dat ik van mijn huisarts heb gehoord. Toen dacht ik: "Krij g nou wat! 
Ikk kom niet meer bij jou." 

Dee reactie van de huisarts maakt Anna kwaad en onzeker. 

AA De moet daar vanaf! Dat vertel ik ook aan mijn vrienden. 
MM U moet daar vanaf? 
AA Van die huisdokter. 
MM Waarom heeft u het gevoel dat u van de huisdokter af moet? 
AA Omdat ik er niets aan heb. üc kan er wel weer heen gaan, maar dan zegt ie weer: " U 

mankeertt niks, u moet eindelijk eens inzien dat u oud wordt!". De ben daar kwaad om. 
MM Ja. Maar kunt u dat niet tegen hem zeggen? U kent hem al zo lang. 
AA Ja, vind ik zo zielig voor die man. 

(( kijkt naar me en lacht) " Jij bent ook gek" denkt u nou. 
MM Nou, ik denk niet "U bent gek". De denk alleen " Nou snap ik het even niet meer", want u 

bentt boos. U wilt eigenlijk bij hem weg. 
AA Ja. 
MM Maar u wilt het ook niet tegen hem zeggen, want u vindt dat zielig voor hem. 
AA Ja, het zit gek in elkaar. Nou zielig.. 

Maarr toen ik het aan mijn vrienden vertelde, zeiden die ook: "Je moet een andere huisarts 
hebben.. En dan bel je een andere arts op en die zetje naam erbij en dan maak je een 
afspraak.. En dan later schrijf je een briefje naar je huisarts en je zegt: "Zo en zo. En ajuus". 
Ikk heb het niet beloofd hoor, want het was een beetje een geintje, maar ik dacht erover na. De 
denk:: "Nou krijg ik een hele moeilijke klus te doen". Eerlijk gezegd, vind ik het zielig voor 
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mezelff  dat ik dat allemaal recht moet breien. Toen mijn moeder zo oud was, toen kwam de 
dokterr iedere dag bij haar. Nou verwacht ik dat niet nu, maar dat ik het zelf zo moet 
uitrafelen,, van "die dokter of die dokter", om een klein beetje zorg te hebben. Dat vind ik 
gewoonn raar! Voor een mens van zesentachtig, (lacht) Vind ik gek. 

MM U vindt het raar dat u het allemaal zelf moet uit zoeken? 
AA Ja, maar ook een scheiding maken van 'wie is een beetje aardig?'. Dat ik van zo'n man die 

tochh zijn praktijk lang, mijn huisarts is geweest, op zo'n manier afscheid moet nemen. Ik 
vindd het zo raar als wat![..,] 

MM Waarom zou de huisarts dat tegen u gezegd hebben? Heeft u enig idee? 
AA Wist ik het maar. Je gaat natuurlijk ontzettend jezelf na, he? Hoe ben je, en hoe doe je je 

voor,, en de reacties van andere mensen. Nou ben ik misschien wel een lastig mens maar 
tochh ook weer niet zo erg! Niet gekker dan een ander. Misschien wel wat meer betrokken bij 
hett wereldgebeuren. [...] 

MM Het lijkt net of de dokter nou wil zeggen; " Ja, u moet maar accepteren dat u 
gezondheidsproblemenn kan krijgen" 

AA Ja, dat bedoelde die natuurlijk ook. Dat ik niet kan accepteren datje dat soort lasten krijgt. 
MM Ja. Maar is dat ook zo? 
AA Nee! Dat voel ik zo niet. Want het is als ik echt ziek zou worden, dan onderga ik dat 

natuurlijkk en dat is gebruikelijk. Ja, want ik ben toch bevoorrecht! Alles werkt nog zo goed, 
maarr dat vind ik gewoon een cadeau! Mijn zus en broer zijn hartstikke doof, nou dat is een 
verschill  hoor. 

Annaa heeft moeite om precies te bedenken wat ze wil . Haar dochter heeft al heel vaak 

gezegdd dat ze een andere huisarts moet nemen. Een die ook een stuk dichterbij woont. 

Annaa is het wel met haar dochter eens, maar durft de stap toch niet goed te zetten. Ze 

bedenktt allerlei uitvluchten (zoals de aardige doktersassistente die ze dan niet meer kan 

zien),, geeft zelf aan dat het smoesjes zijn, maar geeft als reden: "De heb ook tijd nodig om 

tott een beslissing te komen". Terwijl ze nadenkt over de aanpak van dit probleem, 

probeertt ze ondertussen zélf een oplossing te vinden voor haar lichamelijke klachten. 

Enn toen ben ik gaan nadenken over "Wat doe ik nou verkeerd? Ligt het aan iets dat ik 
verkeerdd doe? Wat kan de reden zijn dat dat hart zo gek doet?" En ik voelde me ook af en 
toee doodziek. Afijn, vragen. 
Enn ik heb me op dieet gezet. Een periode van dit niet, van dat niet. Geen alcohol. Maar dat t 
wass het ook niet. Het hielp allemaal niets. Toen dacht ik: "Verrek, dat inhaleren elke 
ochtend.. Zou dat wel goed zijn?" Want mijn huisdokter had daar nooit iets over gezegd. En 
omdatt ik niet terugging (voor controle) wat natuurlijk stom was, heb ik nooit gevraagd of 
datt wel goed was. Dt denk: "Als het nou zo is dat er iets inzit wat ik niet nodig heb. Wat zich 
daarr ophoopt en zo. Ik had het gevoel dat er van alles zat op plaatsen waar het niet hoorde. [ 
...]]  Ik heb nu twee pillen die ik in het begin in de ochtend nam. Nu neem ik er één 's 
morgenss en één 's middags. Lijkt me ook beter, want ze zijn zwaarder dan in het begin. 

Zee begint met het observeren van haar lichaam en 'zelfoplossend' gedrag voor haar 

benauwdheidd en hartkloppingen. Ze gaat haar medicijnen kritisch bekijken en brengt 

veranderingenn in het gebruik aan. Ze gaat op dieet met als reden dat haar lichaam in de 
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loopp van de tijd kleiner is geworden, meer ingezakt. Hierdoor is er minder ruimte tussen 

ribben,ribben, maag en buik. " Alles is meer opgepropt". Misschien helpt het als ze wat gewicht 

kwij tt raakt waardoor er meer "ruimte ontstaat" zodat het hart makkelijker zijn werkk kan 

doen.. Het hart, eerst een onderdeel van het lichaam waar geen aandacht aan werd 

geschonken,, komt nu naar voren in haar verhalen als een object dat een eigen leven is 

gaann leiden. Anna probeert het hart onder controle te krijgen. 

Laterr worden de klachten minder, al is niet duidelijk hoe dat komt. Anna neemt een 

tuinmann aan zodat ze zelf het zware werk in de tuin niet meer hoeft te doen. De 

hartkloppingenn betekenen een verandering in het levenspatroon. 

Hett is niet meer dat ik denk: "Oh, ik ga vandaag maar eens boodschappen doen, want 
morgenn weet je maar nooit" Want dan opeens dan voelde ik weer iets en dan komt het in de 
buurtt van ja hart en dan krijg je dat gevoel weer. En dan durf je weer niks en dan wil je ook 
niemandd zien. Dan kan je niet normaal je gang gaan. 

MM Wat verandert er dan als u dat gevoel krijgt? 
AA Dan hou ik me koest en dan hoefik niet zoveel mensen te zien. Het is angstig. Altij d als je 

hartt natuurlijk zich ergens mee bemoeit. 
MM Welke angsten heeft u dan? 
AA Toen als het echt zo hard ging, nou dan gaan de raarste gedachten door je hoofd van "als ik 

nouu neerval, nou ja, dan zien ze het wel". Maar daar kun je weinig aan doen. En ook, zou het 
nogg niet eens zo erg zijn als iemand me vindt, als het maar niet in een compromitterende 
houdingg is. (lacht) 
Hett is ook niet zo dat ik denk dat ik het eeuwige leven heb. [...] Maar daar hebben de 
mensenn misschien een verkeerd idee over. Dat ik dus heel oud wil worden, maar dat is 
helemaall  niet zo! Ik wil alleen niet dat er iets gebeurt waarvan ik totaal geen idee heb over 
hett hoe en waarom. Kimt u zich dat voorstellen? 

Watt Anna het liefste wil is een arts die haar serieus neemt en die aardig is. Na een paar 

maandenn geeft ze aan dat ze op zoek wil naar een andere huisarts en een andere specialist. 

Inn een regionaal blad heeft ze een artikel gelezen van een gerontoloog die zegt dat niet alle 

ziektenn bij de ouderdom horen en waarschuwt voor leeftijdsdiscriminatie. De gerontoloog 

iss verbonden aan een ander ziekenhuis en Anna wil daar naartoe omdat ze denkt dat deze 

artss haar serieus zal nemen en ze de juiste zorg kan krijgen. Haar dochter gaat mee naar de 

huisartss en regelt dat Anna bij een andere specialist en huisarts komt. Ook die blijken niet 

aann Anna's verwachtingen te voldoen. Opnieuw zoeken ze een andere huisarts en 

eindelijkk komt ze, ruim eenjaar later, voor het eerst bij de gerontoloog uit de krant. 

Watt is hier aan de hand? De plotselinge benauwdheid en hartkloppingen van Anna 

betekenenn een verstoring van het dagelijkse evenwicht. Die verstoring leidt tot gevoelens 

vann angst en onzekerheid. Anna kan de verschijnselen niet plaatsen in een voor haar 

bekendd referentiekader van 'normale' veroudering. Vanuit haar perspectief zijn de 

benauwdheidd en hartkloppingen verschijnselen die onderzocht moeten worden en waar 

ietss aan moet gebeuren, het is niet 'normaal'. Wanneer haar percepties met die van de 
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artsenn verschillend blijken, onderneemt ze twee verschillende soorten actie: ze gaat haar 

lichaamm observeren in de reactie op veranderingen die ze aanbrengt in medicatie en dieet 

enn ze gaat op zoek naar een arts die haar kan helpen. 

Annaa beschouwt de ontkenning van haar lichamelijke probleem tevens als een 

signaall  dat ze als persoon niet serieus genomen wordt. In haar beleving is er wel degelijk 

ietss mis met haar lichaam, al weet ze niet precies wat dat is. Het is een 'embodied 

knowledge'' die niet door de arts erkend wordt. Het leidt tot angst. De angst voor een 

plotselingee en onverwachte dood. Het lichaam, en met name het hart veranderen in een 

grotee onbekende factor waarover ze geen controle heeft. 

Inn het verhaal van Anna zijn veel tegenstrijdige emoties aan te wijzen. Anna 

presenteertt zichzelf als iemand die hecht aan vriendschappen en sociale relaties. Maar nu 

wordtt haar van verschillende kanten aangeraden om het contact met deze huisarts te 

verbreken.. Dit valt moeilijk te rijmen met het beeld wat ze van zichzelf heeft als 'goede' 

kennis.. Ze vindt het raar dat ze met iemand die ze al zolang kent de band moet verbreken. 

Tegelijkertijdd is ze boos. Ze vindt dat ze als patiënt de uitspraak niet hoeft te 

accepteren.. Ze presenteert zich ook als iemand die geleerd heeft om op te komen voor 

haarr belangen. Maar liever zou ze dit ook niet willen doen. In haar rol als patiënt ervaart 

zee ook gevoelens van onmacht. Ze verzet zich tegen de in haar ogen suprematie van de 

geneeskundee waarvan ze zich afhankelijk voelt. Voor haar gevoel is het probleem bij haar 

zelff  neergelegd. Dit vindt ze vervelend en "zielig voor haarzelf'. Ze maakt ook de 

vergelijkingg met de rol van de huisarts voor haar moeder toen die zo oud was. Voor haar 

moederr was de huisarts een bron van ondersteuning. Tegelijk weet Anna ook dat de rol 

vann de huisarts is veranderd. De huisarts verwacht van zijn patiënten dat zij zélf initiatief 

tonenn en met vragen zullen komen. Of zoals een huisarts het zegt, 

Maarr de oudere mensen die opgezocht wórden? Dat is nog een beetje de paternalistische 
visie,, van de huisarts is een van de autoriteiten, die moet me nalopen dan hoefik zelf niet 
zoveell  te doen. Daar is tegenwoordig een ommekeer in, dat we zeggen: " Nou nee, je bent 
zelff  verantwoordelijk voor je eigen lichaam. Je moet zelf aangeven wanneer je iets ziet, " hé, 
datt klopt niet". Dat moetje niet wegmoffelen maar zelf aangeven. Dus terugspelen naar de 
eigenn verantwoordelijkheid en de eigen zelfstandigheid staat meer in het vaandel. 

Tochh zijn er net als Anna meer mensen die op grond van hun leeftijd verwachten dat de 

artss meer aandacht zal geven. Dit komt niet alleen door een vergelijking met vroeger, 

maarr ook doordat de medische wereld juist de kwetsbaarheid van ouderen benadrukt. Zo 

krijgenn bijna alle ouderen een griepprik omdat ze vanwege hun leeftijd tot de 'risico-

groep'' behoren. 

Dee leeftijd van Anna speelt een belangrijke rol. Anna is een goed verzorgde en 

gekledee vrouw die jonger lijk t dan ze is en een vitale indruk maakt. Hoewel ze daar 

enigszinss trots op is, ziet ze het ook als nadeel. Het lijk t alsof een vitale indruk nu tegen 

haarr werkt, alsof ze zou ontkennen dat ze ouder wordt. Het algemene beeld van ouderen is 

datt zij hun ouder zijn accepteren. Dominant is de verwachting dat gezondheidsproblemen 
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geaccepteerdd moeten worden ais onderdeel van 'normale veroudering' en dat ouderen 
moetenn accepteren dat hun leven eindig is. Anna's uitstraling van assertieve oudere werkt 
inn deze situatie in haar nadeel omdat ze zich niet neerlegt bij de bevindingen van de 
artsen.. Hiermee voldoet ze ook niet aan de norm van de patiënt die de diagnose van de 
artss accepteert. Assertiviteit wordt weliswaar gezien als positieve eigenschap maar dit 
hangtt af van de situatie. Ingaan tegen algemene verwachtingen zoals die voor ouderen 
gelden,, is snel 'eigenwijs', hetgeen negatieve associaties oproept. Anna vraagt zich af of 
zee 'lastiger' is dan haar leeftijdsgenoten maar presenteert zichzelf ook als iemand die daar 
niett zo veel van verschilt. 

Annaa verwijst vaak naar haar leeftijd maar vanuit steeds wisselend perspectief: in 
dee verwachting en hoop op hulp en medische steun, net als indertijd bij haar moeder. Als 
bronn van onbegrip bij hulpverleners waartegen ze zich verzet, als mogelijke oorzaak van 
eenn veranderd lichaam (ingezakt) en soms als helemaal niet relevant vanwege haar 
klachtenn die ze niet wijt aan dee ouderdom maar aan iets anders. 

Dee ongelijke machtspositie van arts en patiënt speelt een rol. Want wie bepaalt 
wanneerr wat geaccepteerd moet worden? Huisartsen en ouderen overleggen dit samen. 
Bijvoorbeeldd bij Johan en Ank (hoofdstuk 3) zijn er afspraken gemaakt over grenzen en 
mogelijkhedenn met betrekking tot de benauwdheid van Ank. Ook komt het voor dat 
ouderenn zich al neerleggen bij een probleem, terwijl de huisarts denkt dat acceptatie nog 
niett nodig is, bijvoorbeeld omdat door een operatie het probleem te verhelpen is. Een 
mevrouww heeft zich op advies van haar huisarts laten opereren aan haar heup. Ze heeft dit 
echterr een lange periode uitgesteld omdat ze tegen een operatie opzag. Achterafis ze blij 
omdatt ze, niet meer gehinderd door pijn, weer mobieler is geworden. In het geval van 
Annaa is er echter geen communicatie meer, ze verbreekt de relatie met de huisarts. De 
reactiee van de huisarts maakt dat Anna zichzelf een jaar niet meer 'succesvol' vindt. 
Angstt en onzekerheid staan op de voorgrond. Een gevoel van discontinuïteit overheerst. 
Dee acties van Anna zijn niet alleen een zoektocht naar de oorzaak, maar tevens een 
zoektochtt naar het hervinden van een gevoel van continuïteit. Ze wil af van de 
onzekerheid. . 

Onduidelijkheidd over  'normale veroudering' 

Inn hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van de lichamelijke problemen waarvan bekend is 
datt ze vaker voorkomen op oudere leeftijd of juist optreden tijdens een hoge leeftijd. Het 
zijnn aandoeningen die ook ouderen als inherent aan veroudering beschouwen. Toch zijn er 
lichamelijkee problemen waarvan niet duidelijk of zij met normale veroudering te maken 
hebben.. Wat hebben bijvoorbeeld benauwdheid en hartkloppingen of vallen te maken met 
eenn hoge leeftijd? To ( hoofdstuk 3) ondergaat op haar 86 nog een hartoperatie. Ze krijgt 
eenn bypass. Hier herstelt ze goed van en ze heeft na de operatie beduidend minder 
klachten.. Bij anderen worden hartklachten toegeschreven aan ouderdom. Dit maakt dat 
'normalee veroudering' een onduidelijk referentiekader is. In hoeverre hoort pijn bij 
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lichamelijkee achteruitgang? Waar ligt de grens tussen acceptatie en niet kunnen 
accepteren? ? 

Dee huisarts heeft misschien niet meer dezelfde status als vroeger, hij of zij is nog 
steedss een bron van zekerheid en een belangrijk referentiekader als het 'normale' 
verouderingg betreft. Veel ouderen geven aan dat indien er problemen zijn zowel op 
lichamelijkk gebied als op psychosociaal vlak de huisarts dan als vertrouwenspersoon kan 
dienen.. Mijn inschatting is dat hoewel ook ouderen kritischer zijn gaan kijken naar de 
huisarts,, het een heel serieus probleem moet zijn, eer zij overgaan tot het zoeken van een 
anderee huisarts. 

Uitt dit onderzoek blijkt dat het zeer belangrijk is dat de oudere zich serieus 
genomenn voelt door de huisarts. Het ingaan op klachten, beperkingen, onduidelijkheden 
enn mogelijkheden blijkt belangrijker dan het zorgen voor een oplossing. Jannie (hoofdstuk 
6)) krijgt in een weekend opeens last van een opgezette pijnlijke knie. Ze kan haast niet 
meerr lopen. Geschrokken belt ze een waarnemend arts op. Die komt en zegt tegen haar: 
"Datt is gewoon arthrose, wilt u me daar in het vervolg niet meer voor bellen?". Jannie is 
boos,, ze wist wel dat slijtage bij ouderdom hoort maar niet dat de pijnlijke knie een teken 
vann arthrose of 'slijtage' was. Ze geeft aan haar kinderen door dat ze deze huisarts niet 
meerr aan haar bed wil als er iets gebeurt. Wanneer ouderen het gevoel hebben dat zij niet 
serieuss worden genomen door een huisarts leidt dat tot een openlijk of verborgen conflict. 

Zess van de 27 mensen geven aan dat dit bij hen het geval is. In de relatie met de 
huisartss komen dan drie patronen naar voren: allereerst kan bij een conflict het contact 
tussenn patiënt en arts verbroken worden. De patiënt zoekt zélf een andere oplossing voor 
hett probleem. Een voorbeeld hiervan is beschreven in het verhaal van Anna. 

Dee tweede mogelijkheid is dat arts en patiënt samen verder zoeken, bij voorbeeld 
doorr verwijzing naar een specialist, regelmatige controle van huisarts etc. In het LUMC is 
eenn polikliniek voor ouderen. Ouderen worden hiernaar toe doorverwezen door de 
huisarts.. Dit kan gebeuren op initiatief van de huisarts of de patiënt. Op de 'Geriatrische 
Poli'' duurt een consult een uur. Dit is aanzienlijk meer dan bij de huisarts, die gemiddeld 
tienn minuten per patiënt heeft. Toch komt niet iedereen met onduidelijke klachten op de 
Geriatrischee Poli voor een specifieker onderzoek. Na observatie van een spreekuur op 
dezee poli, besprak ik met de geriater bij welke klachten mensen doorverwezen worden en 
hoee mensen hun klachten verwoorden tegen de arts. De geriater waarschuwde mij: "Besef 
datt de mensen die hier komen niet representatief zijn. Het zijn mensen die assertief zijn en 
niett direct genoegen nemen met uitspraken van de huisarts." Ook een aantal huisartsen 
bevestigtt het beeld van de assertieve oudere patiënt die geen genoegen neemt met 
onduidelijkee klachten. Op een bijeenkomst over zorgvoorzieningen voor ouderen sprak 
eenn huisarts van een "mogelijke tweedeling"27 in de gezondheidszorg voor ouderen: één 
voorr ouderen die assertief zijn (of assertieve kinderen hebben) en één voor ouderen die dit 
niett zijn. Met andere woorden: wie meer aandacht eist, krijgt die ook. 

Eenn derde patroon is dat de patiënt niet verder zoekt maar ook niet tevreden is 
mett het oordeel van de arts. Er ontstaat een vaak onuitgesproken conflict en de situatie 
verandertt niet wezenlijk. Wel zeggen mensen dan minder snel naar hun huisarts te gaan. 
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Eenn voorbeeld is te zien in hei vernaai van het echtpaar Fred en Ria. Fred heeft ai jaren 

hartproblemen.. Ria zorgt intensief voor hem. Ze zijn niet tevreden met de huisarts en 

voelenn zich niet serieus genomen. 

RR Het is niet de beste uit Leiden 
FF Ze zal nooit eens uit zichzelf komen. Ze moet toch wel eens komen kijken: "Hoe gaat het 

mett u? Je bent tenslotte hartpatiënt!" 
RR "Je moet toch ergens aan dood gaan" zei ze een keer tegen mij. 
FF Ja, voor een dokter! 
RR Ik kreeg ineens van een lage bloeddruk, een hoge bloeddruk. Toen zei ik: "Jee", en toen 

moestt ik nog een keer terugkomen, dan zou ze het nog een keer nakijken. Daar gaf ze 
piastablettenn voor. En toen zei ik: "Goh, ik was er wel van geschrokken als je altijd lage 
bloeddrukk hebt en opeens hoge bloeddruk". Toen zegt ze:" Ach, je moet toch ergens aan 
doodgaan" " 

FF Dat is toch geen manier! 
RR Dat is mijn dokter! 

Hett echtpaar interpreteert deze uitspraak als een teken van desinteresse. De huisarts gaat 

namelijkk niet in op de ongerustheid over de verandering in de bloeddruk, maar maakt zich 

err met deze opmerking 'vanaf. Het echtpaar haalt andere voorvallen aan die, naar hun 

gevoel,, ook op die desinteresse wijzen. Het liefst zouden ze een andere huisarts nemen, 

maarr dan moeten ze een huisarts zoeken buiten de regio waarin ze zitten. Door afspraken 

vann huisartsen onderling is het niet mogelijk naar een collega een stukje verderop te gaan. 

Hett echtpaar durft het niet aan om een huisarts verder weg te gaan zoeken en blijven dus 

bijj  deze. 

Hunn 'oplossing' voor het probleem bestaat eruit dat ze bij ernstige klachten 

wachtenn tot hun eigen huisarts geen dienst meer heeft, zodat ze een waarnemer kunnen 

bellen.. De afspraken van huisartsen onderling over de aanname van patiënten beperkt in 

ditt geval de mogelijkheid van het individu: ze beïnvloeden de vrije keuze mogelijkheid. 

Uitt de voorbeelden blijkt hoe belangrijk uitspraken van huisartsen zijn voor ouderen. 

Dezee worden positief dan wel negatief geïnterpreteerd, maar altijd onthouden. 

Dee onduidelijkheid over wat bij ouderdom hoort, leeft ook onder huisartsen. De huisarts 

moett een afweging maken tussen de aard van de klacht en de mogelijkheden om deze te 

behandelen.. Bij een aantal klachten zoals moeheid, chronische aandoeningen, vallen en 

pijnn kan het voor huisartsen moeilijk zijn om "grip te krijgen" op wat er aan de hand is en 

watt de mogelijkheden voor behandeling zijn. Vier van de tien huisartsen waarmee is 

gesproken,, gaven aan niet altijd zicht te hebben op deze complexe of onduidelijke 

problematiek.. In een aantal specifieke zaken, zoals medicatie bij verschillende 

aandoeningenn tegelijk, vinden ze ondersteuning gewenst. 

Watt is wijsheid bij sommige mensen? Wat kun je het beste doen? Dat mis ik. Er zou een 
beteree nascholing moeten komen. Want mensen met hartklachten die ouder worden... Ja, 
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volgenss mij moet er ook een cardioloog voor ouderen komen. Je kan mensen niet eenvoudig 
evenn op consultatie verwijzen naar een specialist. Gaan maanden overheen. 
Overlegg met de huisarts over oudere mensen en veel medicatie en hoe je dat begeleidt is er 
niet.. Er zou een meer integraal iets moeten komen, denk ik. 

Speeltt leeftijd een rol bij de behandeling van ouderen? De huisartsen zeggen bijna 

allemaall  dat leeftijd niet het belangrijkste criterium is in de afweging van een 

behandeling.. Toch blijkt uit de analyse dat het indirect wél een grote rol speelt. Men 

hanteertt een aantal criteria die gerelateerd zijn aan leeftijd, zoals de levensverwachting, 

hett cognitief functioneren van de oudere, verwachte risico's van behandeling gerelateerd 

aann de veronderstelde kwetsbaarheid op hoge leeftijd. Verder blijkt de algemene indruk 

diee de patiënt voor zijn leeftijd maakt, 'vitaliteit' of 'fitheid', een belangrijke norm die 

beslissingenn beïnvloedt. Vitaliteit is een vage norm. Het houdt, volgens een aantal 

huisartsen,, verband met sociaal actief zijn, interesses hebben, en de wijze waarop de 

patiëntt met problemen om kan gaan. Hiernaast is voor sommige huisartsen het 

wetenschappelijkk bewezen 'nut' van medische behandelingen en interventies (Evidence 

Basedd Medicine) een belangrijk referentiekader in het afwegen van behandelingen. Over 

dee mate en de flexibiliteit waarmee Evidence Based Medicine gehanteerd moet worden 

verschillenn de huisartsen onderling van mening. 

Mett betrekking tot lichamelijke klachten bij ouderen stelt Izaks (2001) het 

gebruikk van de term 'normale veroudering' ter discussie. Volgens de gehanteerde definitie 

bestaatt normale veroudering uit lichamelijke veranderingen die geen toename van de 

sterftekanss veroorzaken. Volgens Izaks zijn de onderzochte veranderingen in cognitief 

functioneren,, bloeddruk, het hemoglobinegehalte en het lymfocytengehalte in het bloed 

well  degelijk het gevolg van ziekte of processen die vergelijkbaar zijn met ziekte en 

beïnvloedenn zij de sterftekans. Hij concludeert dat normale veroudering geen bruikbaar 

conceptt is. Gerontologen moeten zich, volgens hem, richten op het bestuderen van 

lichamelijkee veranderingen, los van de discussie of deze veranderingen wel of niet 

normaall  zijn. Bovendien moeten artsen in de klinische praktijk, lichamelijke 

veranderingenn bij oude mensen niet als normale verandering accepteren (Izaks, 2001: 

85)28. . 

Angstt  voor  ziekte en afhankelijkheid 

Aging,, like illness and death, reveals the most fundamental conflict of the human condition: 
thee tension between infinite ambitions, dreams, and desires on the one hand, and vulnerable, 
limited,, decaying physical existence on the other- between self and body. This paradox 
cannott be eradicated by the wonders of modern medicine or by positive attitudes toward 
growingg old. (Cole in: Manning, 1991: 41) 

Sindss de dood van haar man, vijfjaar geleden, heeft het leven voor Bea zijn 

aantrekkelijkheidd verloren. Gedurende de jaren van het onderzoek komt het regelmatig ter 
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sprakee ais we het hebben over het onder worden, het begrip succesvol oud en afname van 

gezondheid. . 

Beaa is bijna zestig jaar getrouwd geweest. Ze heeft haar man op haar zestiende 

lerenn kennen. Ze waren buren. In hun huwelijk kregen ze drie kinderen waarvan er een 

overledenn is. Voor Bea is dit nog steeds een groot verdriet waar ze niet over kan praten. 

"Ik"Ik  ben een binnenvetter" zegt ze over zichzelf. Gedurende de oorlogsjaren en daarna 

heeftt ze samen met haar man een zaak gehad. Mede door hun gezamenlijke hobby, het 

bridgen,, hadden ze een druk sociaal leven. Toen haar man longproblemen kreeg 

(emfyseem)) zijn ze naar Leiden verhuisd om dichter bij hun dochter en het ziekenhuis te 

wonen.. Helaas overleed haar man binnen eenjaar na de verhuizing. Bea bleef wonen op 

dee flat in een nieuwbouwwijk waar ze weinig contact heeft met buren. Bea is een 

zelfstandigee vrouw die veel belang hecht aan die zelfstandigheid. 

BB Je moet altijd zorgen dat je de boel de baas blijft . 
MM Hoe kunje dat dan doen? 
BB Hoe je reageert daarop. 
MM Maar wat is dan de beste manier van reageren? Of wat is dan de manier van reageren om 

tee laten merken dat mensen je niet aan de kant moeten zetten omdat je ouder bent of wat 
dann ook? 

BB Nou, ji j hebt dat liedje niet geleerd vroeger, maar dan zeg ik altijd... Wij hebben vroeger 
geleerd:: "Eigen meester, niemands knecht." En dan zeg ik altijd: "De ben mijnn eigen 
meesterr en ben niet van julli e knecht, ik ben mijn eigen baas." 

Haarr dochter komt bijna elke dag langs en ook een kleinzoon komt wekelijks bij zijn oma 

opp bezoek. Hoewel Bea het heerlijk vindt dat haar dochter zo vaak langs komt, voelt ze 

zichh ook schuldig. Ze wil geen belasting zijn voor haar kinderen. Ze probeert daarom zo 

minn mogelijk een beroep op ze te doen en haar dochter te stimuleren om iets voor zichzelf 

opp te pakken. Bea vertelt weinig over haar gevoelens aan haar dochter (zie hoofdstuk 6), 

zoalss dat ze haar man mist en tobt over haar gezondheid. Ze heeft een verklaring van de 

Nederlandsee Vereniging voor Vrijwillig e Euthanasie (NWE) aangeschaft waarin ze 

aangeeftt vrijwillig e euthanasie te willen wanneer gezondheidsproblemen haar nog meer 

beperkenn en haar onafhankelijkheid bedreigen. 

Beaa heeft al een paar jaar het idee dat het leven op oudere leeftijd weinig zinvol meer is. 

Maarr op die leeftijd van ons... Wat heb je nou nog... Ja, ik heb niet te klagen hoor, zo bedoel 
ikk het niet. Maar voor mezelf heb ik het gevoel; je bent eigenlijk nutteloos. Zo'n gevoel heb 
ik. . 
Nouu heb ik een geluk. Mijn kleinzoon komt hier nogal veel, en dan komt die nog wel eens 
eten.. Voor mij is het wel prettig. Want als die werkt (in de buurt), als die wil, dan komt hij 
hierr eten. Dan heb je nog wat om voor te zorgen, dan heb je nog wat te doen. Dus dat vind ik 
well  lekker. Maar als dat wegvalt dan ben je enkel nog maar tot last. Het heeft helemaal geen 
zinn meer. 
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Watt houdt het voor Bea in dat het leven geen zin meer heeft? Er spelen verschillende 

aspecten.. Het ontbreken van een zinvolle toekomst, de angst voor ziekte en 

afhankelijkheid,, het gevoel niet meer nodig te zijn voor anderen en het gemis van haar 

man. . 

BB Ik bedoel maar, wat kan ik nou nog verwachten van het leven? Laten we het daar nou eens 
overr hebben. Wat kan ik nou nog verwachten? 

MM Is het ontbreken van toekomst wat het zo maakt? 
BB Ja, er is toch niks voor mij, wat voor mij... 
MM Waarde heeft? 
BB Ja. Ja. Kijk de kinderen, zijn het huis uit, die zijn volwassen. Hebben zelf al kinderen. Dus 

dan,, dat gaat allemaal, dat is allemaal verzorgd, hebben ze mij niet bij nodig. Ik kan toch 
nikss doen, daar gaat het niet om. En je mag niks doen, want je mag je niet met een anders 
gezinn bemoeien. Dus eh... 

MM Het klinkt alsof u zegt; eigenlijk zou ik dat wel willen. Eigenlijk zou ik gewoon wel 
willen... . 

BB Dat je nodig was. Dat je nodig was. Ja. Maar, ja, niemand heeft me nodig. Mijn kinderen 
niet,, want die hebben geen oppas meer nodig. En hun kleinkinderen, daar passen vader en 
moederr wel op. Vragen ze mij, trouwens ik kan het nou niet eens meer, want dan zou ik 
beterr moeten lopen, eh.. en die hebben mij niet meer nodig! Dus wat, wat voor zin? Mijn 
mann is er niet meer. Als m'n man er nog was geweest, dan was het een heel ander kapittel 
natuurlijk. . 

MM Dan was het verhaal 180 graden anders geweest ( Bea heeft dit eerder zelf zo gezegd). Dat is 
hett meest essentiële,, he? 

BB Ja, dat is het meest essentiële, ja. Elke dag mis ik hem nog. Elke dag. 

Eenn zinvolle toekomst houdt voor Bea in dat ze nodig is. Het overlijden van haar man en 

dee zelfstandigheid van de kinderen maken dat ze voor haar gevoel niets meer heeft om 

voorr te zorgen. Ambivalente gevoelens over 'niks kunnen doen', 'niets mogen doen' maar 

eigenlijkk wel 'willen doen' spelen een grote rol. Bea vindt dat ze haar kinderen vrij moet 

latenn in hun ontwikkeling, ze mag zich niet met hun leven bemoeien, dat is haar norm van 

eenn goede moeder zijn. Maar die norm is tegengesteld aan haar wens, in feite zou ze 

ontzettendd graag deel uitmaken van het leven van haar kinderen al ziet ze niet hoe dat kan. 

Zee ziet zichzelf eerder als een belasting voor haar kinderen vanwege haar verminderde 

mobiliteit.. Ze is niet meer in staat om te helpen, maar heeft zelfhulp nodig. In feite komen 

hierr de twee essentiële vragen naar voren over wat het 'nut' van oude mensen is voor de 

omgeving,, en omgekeerd, wat maakt het leven voor ouderen met beperkingen waardevol? 

Tegenstrijdigee gevoelens over 'normaliteit' van veranderende relaties met opgroeiende 

kinderen,, autonomie en zinvolheid botsen met elkaar. Bea kan zichzelf niet meer als 

waardevoll  zien nu ze afhankelijk is geworden en voor haar gevoel niets meer kan 

bijdragenn aan de relatie met haar kinderen. Haar lichaam beperkt haar in haar 

mogelijkheden.. Bea's visie reflecteert maatschappelijke opvattingen dat mensen meer 

waardd zijn als ze iets kunnen bijdragen aan de maatschappij of het welzijn van anderen. 

Mensenn die alleen ontvangen, tellen nauwelijks meer mee. 
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Ikk ben dankbaar voor wat ik heb, maar ik kan zelf niets meer doen. Ik had vroeger, als mijn 
dochterr vroeger niet lekker was, dan dacht ik: "Ik ga er even naar toe" he? Maar je zit nou, 
jee kan niet doen watje wil! 

Sindss het overlijden van haar man heeft het leven zijn glans verloren. Het huis is leeg en 

dee dagen duren lang. Af en toe gaat ze, om de tijd door te komen, met haar scootermobiel 

naarr het winkelcentrum vlakbij, hoewel ze er net nog net met haar dochter is geweest om 

boodschappenn doen. 

BB Kijk, als ik mijn man nog had gehad, had de zaak heel anders gelegen natuurlijk. Dat is iejs 
datt eh... Nou, ja, dat is alles eigenlijk. Het hart is eruit. [...] 

MM Hm. "Lijden aan het leven" (leest tekst van NWE artikel dat Bea heeft gegeven). Lijdt u 
aann het leven? 

BB Ja soms wel, dan heb ik er genoeg van. Ik heb niks te klagen en niks te zorgen maar toch heb 
ikk er genoeg van. Ik vind er gewoon geen lol meer aan. Er is toch geen lol meer aan? Lachen 
en.... (stilte) Er is toch geen lol meer aan? 

MM En dat is lijden, dat er geen lol meer aan is? 
BB Er zit toch geen lol meer aan? 
MM Hm. De 'sjeu' is eruit? 
BB Ja. Ja. Vroeger kon je gieren en lachen, soms om niks, maar goed dat had je toch maar. Dan 

voeldee je dat je leeft, maar dat voel je nou niet. Je voelt niet dat je leeft... (Stilte). Nee. 
MM Dat schijn dan zo kan bedriegen he? Want ik vind u juist een levendig iemand. 
BB Ja, maar omdat ik niet levendig genoeg kan zijn. Die levendigheid van mij wordt een dooie 

boel. . 
(Stilte)) Het is iets dat van binnen niet werkt. Het is iets hoe zal ik het zeggen? Ik weet 
niett hoe ik het naar voren zal brengen. (Stilte. Bea zoekt naar woorden) 
Neemm nou zo'n mooie roos. Als die open bloeit he? Dan is van binnen prachtig, he? Ik zit 
mezelff  ook wel eens te analyseren, dan denk ik: wat ben ikk voor een mens? Maar... En dan 
bloeitt die bloem en dan denk je: wat prachtig is dat van binnen. Maar nou gaat die bloem 
afzakkenn en dan gaat ie dicht. En dan is dat mooie van binnen weg. Dat zie je niet meer. 

MM Als die bloem uitgebloeid is dan... 
BB Dan gaat dat weg. Dat mooie van binnen zie je niet meer. 
MM Is dat het gevoel? Dat dat toegedekt is? 
BB Ja, dat mooie is weg. Het hart is eruit. Ja. Zo voel ik dat. [... ] Neem nou die bloemen he, 

diee daar staan. Wat een prachtig gezicht is dat he? Als je die hartjes ziet. 
MM Ja. 
BB Maar kom je over drie, vier dagen dan is het bij elkaar gegaan. Dan is het verwelkt, dan zie 

jee het niet meer. Dan is het mooie weg. En zo is het bij mij ook. Het mooie is weg van het 
leven.. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet drukken. En dan zeggen ze wel tegen je: "Ja, 
maarr je hebt toch kinderen en kleinkinderen?" Ja, natuurlijk dat weet ik wel. 

MM Wie zeggen dat? 
BB Nou de kinderen en kennissen van mij ook die wel eens komen. Ja, ik zeg het niet altijd als 

ikk ergens last van heb hoor. Maar eh.. "Nou ji j hebt het toch maar fijn, want ji j hebt zus en 
zo". . 
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Ja,, dat is waar, maar zij voelen toch niet wat ik voel. En dat kan ook geen mens voelen. Dat 
voell  je alleen zelf. 

Voorr Bea is de mooiste tijd van het leven voorbij. Volgens haar eigen norm kan ze als 
persoonn niet meer 'levendig genoeg' zijn. Ondanks het feit dat er positieve dingen 
gebeurenn in haar leven zoals de geboorte van een achterkleinkind, en anderen hierop 
wijzen,, kan dit het gevoel van verlies niet goed maken. Ze gebruikt hett beeld van een 
verwelktee bloem om aan te geven wat ze bedoelt met "het hart is eruit". Het hart staat 
voorr de essentie van leven: de spirit, blijheid, het gevoel te leven. Er is geen plezier meer 
enn de sociale contacten kunnen datt niet compenseren. Bea portretteert zich als alleen in 
haarr gevoel. Het is iets wat anderen niet kunnen invoelen omdat er rationeel en objectief 
tochh positieve aspecten te ontdekken zijn aan haar huidig bestaan. 

Dee metafoor van de verwelkte bloem staat voor verschillende dingen: de tijd is 
voorbij,, het leven geleefd, de bloem is verwelkt en kan weggegooid worden want hij heeft 
zijnn tijd gehad. Veel ouderen in dit onderzoek gebruiken de bloem als metafoor voor 'het 
iss mooi geweest'. 

Dee dood op oudere leeftijd heeft een andere betekenis dan die van mensen op 
jongeree leeftijd die 'in de bloei van hun leven' sterven. In onze maatschappij vinden we 
stervenn op hoge leeftijd minder erg dan het overlijden van een kind. Sterker, dood hoort 
bijj  ouderdom, niet bij andere levensfasen. In onze samenleving proberen mensen het 
verdriett bij het overlijden van een ouder iemand te relativeren door opmerkingen die 
verwijzenn naar de tijd dat iemand heeft kunnen leven of de wijze waarop de persoon is 
gestorvenn en lijden beperkt of gespaard is gebleven. 

Lijdenn is iets dat bijna meer beangstigt dan de dood. Dit geldt ook voor Bea. Nu de 
mooistee tijd van het leven voorbij is, vreest Bea dat het alleen nog maar minder mooi kan 
gaann worden. Ze vreest een toekomst met toenemende afhankelijkheid. Beelden over 
ouderenn op de televisie versterken haar angst. Ze ziet mensen die afhankelijk zijn en die 
spijtt hebben van hun verhuizing naar het verzorgingshuis. Bea wil het liefst dat ze niet 
geconfronteerdd zal worden met verdere achteruitgang en meer afhankelijkheid. Het beeld 
vann de lineaire levensloop en chronologische leeftijd gekoppeld aan achteruitgang staat 
centraall  in haar toekomstperspectief. De angst voor afhankelijkheid is geworteld in de 
behoeftee om zelfstandig te blijven. Zelfstandigheid, denkt ze, levert haar respect op van 
anderen.. Bovendien behoudt ze respect voor zichzelf. 

Watt Bea als discontinuïteit ervaart, hangt af van wat zij als continuïteit ziet. Het 
iss iets dat door iedereen anders ingevuld wordt. Voor Bea is het belangrijk eigen baas te 
zijn,, controle over haar leven te kunnen uitoefenen. De culturele normen over autonomie 
enn zelfstandigheid zijn al van jongs af aan belangrijk voor haar geweest. Teruggang in 
vermogenss ervaart ze als niet passend bij haar identiteit en zelfbeeld. Liever geeft ze 
dingenn op dan dat ze slechter presteert dan ze van zichzelf gewend is. Een voorbeeld 
hiervann is dat ze gestopt is met bridgen omdat ze met een andere bridgepartner minder 
puntenn haalde dan met haar man. Hoewel ze dolgraag bridge speelt en de contacten mist, 
will  ze niet 'onder haar niveau spelen'. Die instelling tekent haar huidig leven. 
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Autonomiee over  het eigen levenseinde 

Hett toekomstperspectief van nog meer afhankelijkheid maakt dat Bea graag zou willen dat 

err voor die tijd een eind aan het leven komt. Het liefst zou ze zien dat de zogenaamde 'pil 

vann Drion'29 via de huisarts verstrekt wordt aan mensen die er behoefte aan hebben. 

BB Ja, ik heb eens gelezen, in België kan je ze wel vrij kopen. Of het iets is weet ik niet, en ja, 
hoee kom ik in België? 

MM Als u eraan zou kunnen komen, zou u dat doen? 
BB Ja. Weet niet of ik het nou zou gebruiken, maar ik moet wel weten dat het goed lukt 

natuurlijk. . 

Inmiddelss is Nederland het eerste land ter wereld waar euthanasie gelegaliseerd is. Voor 

tegenstanderss gaat deze wet te ver, voor anderen nog niet ver genoeg. In de wet staan de 

zorgvuldigheidseisenn waaraan de arts moet voldoen en in welke situaties euthanasie 

geoorloofdd is. De patiënt moet herhaaldelijk en nadrukkelijk zijn wens om euthanasie of 

hulpp bij zelfdoding kenbaar maken en in een uitzichtloze situatie verkeren van ondraaglijk 

lijden.. Over de 'uitzichtloze situatie' en het 'ondraaglijk lijden' is veel discussie. Want 

watt moet men daaronder verstaan? Valt geestelijk lijden zonder lichamelijke aandoening 

err ook onder en waar liggen dan de grenzen? Voor Bea is het duidelijk. 

MM ... in de wet is omschreven dat het mag bij ondraaglijk lijden, maar boe definieer je nou 
ondraaglijkk lijden? 

BB Ja, dat heb ik wel eens meer, daar heb ik het wel eens met de dokter over gehad, maar dat is 
alss je in een terminale staat bent. Dan is het ondraaglijk lijden. En dan gaan ze je een spuitje 
gevenn en dat is twee dagen voor je dood gaat 

MM Maar in deze discussie nu, met die Brongersma30 zaak, daar ging de discussie over: was het 
nuu ondraaglijk lijden of was het ondraaglijk geestelijk lijden. 

BB Ja, geestelijk ja. Net zo erg ja. 
MM Maar hoe kun je nou... 
BB Dat moet je aan mensen zelf overlaten op die leeftijd. Daar hoeft een ander niet over te 

beslissen. . 
MM Nee. Maar een huisarts moet daar wel over beslissen want die moet... 
BB Ja, maar dan moet een huisarts... Als je nou bij een huisarts komt, en dan moet je de leeftijd 

inn aanmerking nemen, niet natuurlijk een jongere leeftijd nemen, neem mij nou 88, ik word 
89,, nou wat heb ik dan nog om voor te leven? Misschien één jaar, misschien twee jaar. De 
hebb er genoeg van, ikk zie het niet meer zitten en ik vraag aan de dokter: "Kunt u mij daarbij 
helpen?""  Nou ik vind dan moet ie dat doen. Vind ik van wel. (stilte) 

MM Omdat u zegt: "De ben het zat". 
BB Ik ben het zat, en het gaat toch over mij, het is toch mijn lichaam? En ik vind het genoeg, 

dann heeft hij toch niet te bepalen dat hij het niet genoeg vindt? Ik heb er genoeg van, en dan 
kann hij er niet over beslissen of ik het genoeg vind of niet. 
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Voorr Bea staat het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu op de voorgrond. Haar 

lichaamm is haar eigendom waarover zij zelf over wil beslissen. Haar lichaam is niet alleen 

eenn lichaam, het is tevens haar identiteit. 

MM Maar het is natuurlijk moeilijk. Want je hebt ook mensen die hechten aan het leven. 
BB Ja, nou ja. Dus daarom moet je zélf de keuze maken. Je hebt mensen die willen. En je hebt 

mensen..... ik zie ook wel eens die ouderenprogramma's ook. Nou er zit er een bij, (een 
mevrouww in het programma Barend & Witteman, over de zaak Brongersma) dat mens wil 
ookk dol en dolgraag dat er een eind aan kwam. En er zit een ander naast, tenminste die is een 
paarr jaar jonger, een dame en die zegt: "Nee ik hoef nog niet". Nou dan hoefje toch niet? 
Nouu dan is het goed. Maar als mensen dat nou wél willen, nou dan moeten ze daaraan 
toegeven.. Dat andere mens wil niet, nou ook goed, het hoeft toch niet? Maar dan net zoals 
zee zeiden: "Je wordt op de wereld gezet waar je niet om gevraagd hebt. Maar dan moeten ze 
jee wel de kans geven om eraf te gaan als je dat wilt" . 

Hiermeee richt Bea zich tot de politiek en de artsen die ze aanduidt met 'ze'. Die moeten 

zorgenn dat mensen zelf over hun eigen lichaam mogen beslissen. Een goede kwaliteit van 

levenn is in haar ogen iets dat alleen zijzelf kan ervaren, net zoals zijzelf wil beslissen 

wanneerr het genoeg is geweest en de kwaliteit van het leven niet meer voldoende is. Het 

iss paradoxaal dat juist een groot gedeelte van die 'kwaliteit van leven' afhangt van 

anderen.. De huisarts bijvoorbeeld. Deze gaat niet mee in haar wens tot het beëindigen van 

hett leven maar geeft aan dat hij wel bereid lijden te verkorten indien er sprake is van een 

lichamelijkk lijden. 

Elkee samenleving heeft ideeën en idealen over een juiste of onjuiste wijze van 

stervenn (Marshall & Levy, 1990). Afwegingen over wat een goede dood is, worden 

grotendeelss door de sociaal-culturele context bepaald. Hoewel in Nederland de autonomie 

overr het eigen lichaam het startpunt vormt van de discussie over levensbeëindiging vinden 

velenn ook dat autonomie over het eigen lichaam grenzen heeft. Deze grenzen hebben te 

makenn met 'grenzen' van anderen zoals levensovertuigingen en juridische, professionele 

off  politieke verantwoordelijkheid31. 

Inn de discussie over 'De Pil van Drion' maakt men onderscheid tussen 

depressievee en niet-depressieve ouderen als criterium bij 'levensmoeheid'. Tegenstanders 

leggenn de nadruk op betere zorg en meer aandacht voor ouderen. Vooral psychosociale 

begeleiding,, een herwaardering van ouderdom en verbeteren van dee 'kwaliteit van leven' 

doorr het voorkomen van eenzaamheid en depressie ziet men als voornaamste doel. Bij 

niet-depressievee ouderen zou de wens voor levensbeëindiging anders gewaardeerd moeten 

worden.. Sommige deskundigen wijzen erop dat depressie onderkend kan worden en dat 

eenn goede behandeling de wens om te sterven kan weghalen. Een onderzoek onder 

ouderenn in de stad Eindhoven (Pop & van Nierop,1999) toont echter aan dat hoewel 

depressiee op zich zelf de belangrijkste risicofactor is voor suïcide en doodswens, dit 

moeilijkk te meten is32. 
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Beaa Heelt volgens de UÜS geen score die wijst op depressieve gevoelens. Ook 
hett cijfer op Cantril's ladder blijf t een ruim voldoende. Niettemin wenst zij dat zij kan 
levenn én sterven op de manier die zij het beste bij zichzelf vindt passen. 

Afhankelijkhei dd en beperking in een verzorgingshuis 

Iemandd die zichzelf wel een 'onvoldoende' geeft op Cantril's ladder omdat ze niet 
tevredenn met haar leven is, is Henrietta. Ze voelt zich vanwege haar gezondheid niet 
succesvol.. Haar gezondheidsklachten verhinderen haar om haar onafhankelijkheid te 
behoudenn en te doen wat ze wil. 

Henriettaa is geboren in Duitsland. Haar moeder overlijdt wanneer zij tien jaar oud 
is.. Ze vertelt dat ze niet goed kon opschieten met de tweede vrouw van haar vader. 
Wanneerr ze negentien is schrijft een vriendin die in Nederland als dienstbode werkt: 
"Waaromm kom je ook niet naar Nederland?" Hierop besluit ze Duitsland te verlaten om in 
Nederlandd een baan te zoeken33. Henrietta omschrijft het nu als een 'vlucht', ze had het 
nooitt hadd gedaan als haar moeder nog had geleefd. Wanneer zij met haar vriendin in 
Leidenn naar de bioscoop is geweest, ontmoet ze na afloop van de film haar aanstaande 
man.. Hij is weduwnaar en heeft twee kinderen. Ze trouwen en krijgen nog een zoon en 
eenn dochter. Jarenlang is er nauwelijks contact met haar familie in Duitsland, haar vader 
komtt ook niet over voor haar huwelijk. Wanneer haar jongste kind is geboren gaat ze op 
bezoekk in Duitsland. De verhoudingen herstellen zich. 

Dee Tweede Wereldoorlog is voor Henrietta een verwarrende tijd; zij ervaart niet 
meerr problemen dan andere Leidenaren, maar staat ambivalent tegenover 'de bezetter*  die 
uitt haar geboorteland afkomstig is. Enerzijds kan ze niet achter het Nazi-regime staan, 
anderzijdss voelt ze zich verbonden met haar familie in Duitsland. Na de oorlog herneemt 
hett leven weer zijn gewone gang. Henrietta gaat in de huishouding werken om geld bij te 
verdienen,, haar man is loodgieter. 

Ondankss het feit dat ze vanaf 1932 in Nederland woont, spreekt Henrietta nog 
steedss met een Duits accent. Haar opvoeding en jeugd zijn volgens haar bepalend geweest 
voorr de normen die zij als volwassene aanhoudt. Ze omschrijft zichzelf als: "niet 
gemakkelijkk en koppig", hierdoor botste het vaak met haar stiefmoeder. Maar ook is ze 
"trotss en precies". Haar wens om alles schoon en netjes te houden wordt beïnvloed 
doordatt haar moeder hier ook belang aan hechtte, maar ook door haar slechtziendheid: ze 
iss snel bang dat iets niet goed schoon is en dat anderen dat zullen opmerken. Hierdoor 
heeftt ze altijd extra aandacht besteed aan haar huishouden, kleding en kapsel. Ze heeft in 
dee loop van de tijd vaste gewoontes gekregen met betrekking tot de wijze van 
schoonmakenn en werkindeling van de dag. 

Henriettaa vertelt bij het eerste bezoek dat zee gaat verhuizen naar een 
verzorgingshuis.. Ze heeft problemen met het krijgen van een vaste huishoudelijke hulp en 
zee is na een val bang geworden om de trap naar haar slaapkamer op te gaan. Daarom heeft 
zee in overleg met haar kinderen besloten naar eenn verzorgingshuis te verhuizen omdat ze 
verwachtt daar verzekerd te zijn van hulp, mocht haar gezondheid achteruit gaan. Ze kan 
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nogg veel zelf en dat wil ze ook zolang mogelijk blijven doen. Haar zoon zorgt voor 

aanpassingenn in haar kamer en ze maakt afspraken met de verzorging over wat ze wel en 

niett zelf kan doen. 

All  snel heeft Henrietta spijt van haar verhuizing. De verwachte hulp blijkt, mede 

doorr personeelsgebrek, tegen te vallen. In de eerste maand na de verhuizing krijgt ze een 

darmonderzoekk omdat ze bloed heeft bij de ontlasting. Voor het onderzoek krijgt ze 

laxantiaa die ze met veel water moet innemen. 

Daarr ben ik erg ziek van geweest. Want ik zat op de wc, en toen gaf die zuster nog het 
laatstee glas. Ik kwam er niet vanaf (van de wc) En al dat gedoe. Ik kan natuurlijk slecht zien: 
oppassenn dat er niets op de grond ligt. He? Dat is ook bruin. En al die dingen meer. Ja, ze 
kwamenn af en toe wel kijken, maar verder ook niks. De moest alles zélf doen (schoonmaken). 

Inn het ziekenhuis constateert men darmpoliepen. De huisarts adviseert de poliepen te laten 

verwijderenn maar Henrietta is dit niet van plan. Het risico van een operatie lijk t haar te 

groot,, bovendien is ze niet te spreken over de benadering in het ziekenhuis. 

Naa het onderzoek heeft Henrietta blijvend last van buikpijn, incontinentie van 

ontlastingg en winderigheid. Hiernaast krijgt ze een blaasontsteking. Henrietta loopt veel 

naarr de wc. Ze is extra gespitst op het schoonhouden van haar kleding en de badkamer en 

durftt nauwelijks de kamer af. Ze gaat zichzelf vergelijken met de andere mensen die op 

dezelfdee gang wonen. Henrietta heeft het gevoel dat er meer voor de andere bewoners 

wordtt gedaan dan voor haar. 

Maarr vanmorgen zag ik dat ze daar aan het stoffen waren, en verderop ook. Want dat ruik je. 
Dann gebruiken ze olie voor de meubels. De denk: "Waarom doen ze dat bij mij dan niet?" De 
hebb enkel afgesproken dat ik zelf ga douchen en zelf mijn bed ga verschonen. Nou ja, 
tussendoorr ga ik zelf wel een beetje met de stofdoek, maar nou ik niet goed ben durf ik dat 
niet. . 

Zee vraagt niet aan de verzorging hoe het nu precies geregeld is maar probeert zich aan te 

passenn aan de dagelijkse routine. Maar omdat de dagelijkse routine wisselt, is dit steeds 

eenn bron van onzekerheid en irritatie. Henrietta zegt van zichzelf dat ze opstandig is. 

Jee kan niet uit de voeten en gewoon wat ik gewend was. De kan me slecht overgeven en een 
hoopp laten. Dat is het ook. Was ik maar makkelijker. 

Inn de jaren die volgen blijken er steeds opnieuw lichamelijke klachten te zijn; ze zakt door 

haarr benen en heeft er een poos geen gevoel meer in, haar rechterknie is opgezet, ze heeft 

opnieuww een blaasontsteking of darmklachten, dan een liesbreuk, een opgezette enkel, 

huiduitslag,, een flinke griep en tenslotte een hevige rugpijn die maakt dat ze maanden 

nauwelijkss kan zitten en lopen. Haar huisarts wijt dit laatste aan 'slijtage' en ze krijgt 

pleisterss met pijnmedicatie. Haar eetlust vermindert en ze wordt magerder. 
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Henriettaa is steeds opnieuw aan haar kamer gebonden, ze is vaak nerveus en 

voeltt zich 'opgesloten'. In het begin bezocht ze de kerkdienst of gezamenlijke 

bijeenkomsten,, maar dit durft ze niet meer. Het lijk t een vicieuze cirkel, door de 

lichamelijkee klachten voelt ze zich beperkt en kan ze letterlijk en figuurlijk 'niet uit de 

voeten*,, het beïnvloedt haar stemming. Ze voelt zich afhankelijk van de verzorging. Door 

haarr nervositeit en irritatie is het moeilijk voor haar om zaken te relativeren. Iedere vorm 

vann miscommunicatie en alles wat mis gaat ervaart ze als een tegenslag die haar verder uit 

haarr evenwicht brengt. 

Henriettaa windt zich erg op over de basisvoorzieningen in het huis zoals het 

verzorgenn van het wasgoed (veel spullen raken kwijt of worden aan de verkeerde persoon 

gegeven),, het eten (ondanks haar dieet krijgt ze dingen die ze niet mag hebben) en de 

huishoudelijkee zorg. Ze is ontevreden over de regelmaat en de wijze waarop wordt 

schoongemaakt. . 

Ikk ruim altijd alles uit de douche, alleen die stoel niet ( hier kan ze op zitten tijdens het 
douchen).. Maar die wordt ook niet afgenomen, niks. Die wasbak niet, die hoek daar, en 
eronder,, niks. Ik zeg (tegen de hoofdzuster) "Moet u eens kijken, noemt u dat 
schoonmaken?""  Dat is helemaal aangekoekt aan de zijkanten van de wastafel en daaronder 
makenn ze ook niet schoon. Nou, dat vind ik smerig, dat ben ik niet gewend. Nou hoeft ze dat 
niett elke week te doen, maar ook dat zuigen (gebeurt niet goed), ze laat alles zo staan, en de 
randenn zuigt ze niet. Dat hoeft ze niet elke week te doen, maar eens in de twee, drie weken 
tochh wel? Anders moet ik mijn zoon vragen om een keer een stofzuiger mee te brengen om 
eenn keertje goed te zuigen, dat is toch tee gek! Dat kan toch niet? 

Dee hoofdzuster legt uit dat het vakantie is waardoor er minder personeel is. Hierdoor 

bestedenn ze minder tijd aan het schoonmaken. De hulp is niet blij met de kritiek. 

Ja,, dat vinden ze vervelend natuurlijk. En nou spreekt ze niet meer tegen me. Ze kijkt je aan. 
Wantt ik ben wel zo opgevoed dat als ik voorbij ga, dat ik dan groet. Maar ze kijkt je aan en 
looptt verder. 

Opp een dag als ik haar bezoek vertelt Henrietta dat ze erg nerveus is. Ze vertelt wat er de 

dagg ervoor is gebeurd. Tijdens haar werk reageert de schoonmaakhulp stug. Henrietta 

vraagtt wat er aan de hand is en de hulp reageert volgens haar met "U denkt toch zeker niet 

datt we het leuk vinden om bij u te komen? TJ bent nooit eens vriendelijk, geeft nooit eens 

eenn complimentje" Henrietta is hierdoor uit het veld geslagen en weet niet wat ze moet 

zeggen.. Tegen mij zegt ze: 

Maarr ik kan toch ook geen complimentjes geven als ik het niet meen? Ik heb altijd snoepjes 
voorr hun klaarliggen of zoiets. Maar ik kan niet slijmen zoals anderen hier dat doen. Ik weet 
bestt dat dan de portemonnee klaar ligt, maar dat doe ik niet. Dat vertik ik. 
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Hett is een voorbeeld van de vele ergernissen die het leven van Henrietta beïnvloeden. Ze 
heeftt spijt van haar verhuizing. Haar toekomstverwachting waarin ze zichzelf voorstelde 
alss iemand die omringd zou worden met liefdevolle aandacht en zorg komt niet uit. 

Henriettaa presenteert zich als een vrouw die hygiëne en reinheid hoog in het 
vaandell  heeft staan. Bovendien creëert ze het beeld van een onafhankelijke vrouw die 
weett wat ze wil en volgens haar normen het gelijk aan haar kant heeft. Hierdoor kan en 
will  ze niet 'slijmen' maar de waarheid zeggen onder alle omstandigheden. Een totaal 
anderr beeld dat ze creëert is dat van iemand die niet moeilijk wil doen, die zich wil 
aanpassen,, maar niet weet hoe. Heel vaak vraagt ze aan mij: "Hoe doen anderen dat dan?" 
Wanneerr ik op bezoek ben, zie ik een vrouw die probeert vriendelijk te zijn wanneer er 
eenn zuster of iemand anders binnenkomt. Er worden wel algemene opmerkingen 
uitgewisseldd maar Henrietta lijk t niet op haar gemak. Ze uit haar ergernissen vaker tegen 
hett bezoek dan tegen de verzorging. 

Bijj  Henrietta overheerst een gevoel van discontinuïteit. Het liefst zou ze opnieuw 
verhuizen.. Er is geen sprake van evenwicht of het overzien van de situatie. Aan de ene 
kantt probeert ze aan de algemene norm van aanpassing te voldoen; ouderen moeten blij 
zijnn met de verzorging die ze in het verzorgingshuis krijgen. Daarom verzucht ze 'Was ik 
maarr makkelijker'. Ouderen moeten zich neerleggen bij een situatie van afhankelijkheid 
enn meegaand, makkelijk en vriendelijk zijn. Tegelijk verzet ze zich hiertegen. Ze wil en 
kan,, net als Bea, bepaalde normen en ideeën niet veranderen. Ze wil geen 'water bij de 
wijnn doen' ten opzichte van zaken als hygiëne. Dit ziet ze als een goede eigenschap van 
zichzelf,, het is een aspect van haar identiteit geworden. 

Conclusie e 

Gezondheidsproblemenn verstoren de balans. Ouderen proberen het evenwicht te herstellen 
doorr zich aan te passen. Maar dit lukt niet altijd. Uit de bovenstaande verhalen blijkt dat 
eenn gevoel van discontinuïteit niet alléén bepaald wordt door gezondheidsproblemen. De 
reactiee van de sociale context, aannames over 'goed gedrag' en individuele normen spelen 
eenn net zo belangrijke rol. Bij gezondheidsproblematiek komen tegenstrijdige normen en 
paradoxalee verwachtingen naar voren. Normen en algemene verwachtingen ten aanzien 
vann ouderen benadrukken aanpassing, 'niet moeilijk doen', en neerleggen bij de situatie. 
Inn deze normen zijn leeftijd en ideeën over 'normale' veroudering het uitgangspunt. 
Ouderenn daarentegen, hebben zich jarenlang de norm van zelfstandigheid en autonomie 
eigenn gemaakt die men koppelt aan 'volwassenheid'. Nu, op grond van hun leeftijd en de 
situatie,, wordt verwacht dat ze deze norm gaan loslaten. Voor mensen bij wie 
zelfstandigheidd en autonomie een heel belangrijk kenmerk van de identiteit is, zoals Bea 
enn Henrietta, levert dit problemen op. 

Dee factor tijd speelt in de bovenstaande verhalen een grote rol. Voor Bea is het 
onmogelijkk te overzien in welk tijdsbestek zich veranderingen gaan voordoen. Maar zij 
verwachtt dat de toekomst alleen maar achteruitgang met zich zal meebrengen. Anna 
gebruiktt de tijd om oplossingen te zoeken. Zij vergelijkt haar situatie met de situatie van 
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haarr moeder vroeger. Ook bij Henrietta speelt het verleden een grote rol. Deze is van 
grotee invloed geweest op haar huidige normen, die ze nu niet kan en wil aanpassen. Bij 
allee mensen in dit onderzoek zijn normen van nu, van vroeger en verwachtingen over de 
toekomstt met elkaar verweven. Een andere mevrouw vertelt dat het in herinnering terug 
gaann naar het verleden een strategie vormt om even uit de werkelijkheid te ontsnappen 
wanneerr de problemen haar teveel worden. 

Dee mensen voor wie geloof door de jaren heen een belangrijk referentiekader is 
gebleven,, moeten bij gezondheidsproblemen steeds opnieuw afwegingen maken over 
hetgeenn ze als God's wil of eigen verantwoordelijkheid zien34. Bea geeft aan dat ze graag 
zouu willen geloven, omdat dit" het misschien makkelijker maakt". Henrietta is gelovig 
maarr het geloof biedt haar geen houvast om tevreden te kunnen blijven en de situatie te 
accepteren.. Er zijn vele onderzoeken geweest naar de positieve relatie tussen religie en 
welbevinden.. Koenig (1994) spreekt over 'religious coping' en stelt dit de kans op 
depressiee vermindert en bijdraagt aan succesvolle veroudering. Hoop, vertrouwen en 
anderee positieve attitudes leiden de personen af van de negatieve gebeurtenissen waarover 
zee weinig controle kunnen uitoefenen. Dat dit niet altijd het geval is, blijkt niet alleen bij 
Henriettaa maar ook bij andere ouderen in dit onderzoek. Naar mijn mening is het positieve 
beeldd dat Koenig beschrijft onvolledig. Hij besteedt geen aandacht aan een veranderde 
invullingg van het geloof door de tijd heen en innerlijke conflicten over in welke mate men 
negatievee verandering kan of moet accepteren. 

Bijj  lang niet alle ouderen leiden objectief meetbare factoren als 
gezondheidsklachtenn en verhuizing tot persoonlijk conflict en onzekerheid. Dat dit bij 
sommigee mensen wél gebeurt, hangt af van wat zij als essentiële waarden zien voor 
zichzelf.. Wanneer die in het gedrang komen leidt dit tot conflicten tussen rollen en 
persoonlijkee normen en tot verzet tegen algemene normen. Gevoelens van macht en 
onmachtt om de situatie te beheersen ofte veranderen spelen een rol. Door het conflict 
gaann mensen nog meer nadenken over lijden, dood, zin van het leven, autonomie en 
afhankelijkheid.. Ouderen pogen de controle over hun leven te behouden ofte hervinden. 
Waaromm verstoring van het evenwicht leidt tot heel verschillende ervaringen van 
discontinuïteit,, hangt mede af van 'de identiteit' die gevormd is in de gehele levensloop. 

Aanpassingg aan 'normale ouderdom' is moeilijk omdat 'normale ouderdom' 
geenn duidelijk referentiekader is. Meningen van artsen onderling, en ouderen en artsen 
kunnenn hierover verschillen. Het idee dat ouderen 'normale ouderdom' moeten 
accepteren,, lijk t vooral te worden bepaald door de medische kennis en therapeutische 
mogelijkhedenn om de problemen te behandelen. Problemen met acceptatie houden ook 
verbandd met de reacties van anderen over wat geaccepteerd moet worden. Verder komt uit 
ditt onderzoek komt naar voren dat de sociale consequenties van fysieke achteruitgang 
minstenss zo belangrijk zijn. 
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Hoofdstukk 6 

Wikkenn en wegen: gezondheid in relatie tot sociaal functioneren 

Gezondheidsproblemenn hebben invloed op het sociaal functioneren, maar de reactie van 
dee sociale omgeving is mede bepalend voor de mate van acceptatie en verwerking van die 
gezondheidsproblemen.. Sociale relaties blijken een belangrijke invloed te hebben op het 
welzijn,, zeker bij gezondheidsproblematiek, maar ze zijn complex en ambigue van aard. 
Dezee complexiteit en ambiguïteit komen naar voren in wat ouderen vertellen over hun 
socialee relaties in samenhang met gezondheidsproblematiek. 

Inn dit hoofdstuk zal ik weergeven welke ideeën ouderen hanteren met betrekking 
tott sociale relaties en gezondheid. Aspecten van betrokkenheid en distantie kenmerken 
dezee relaties. Dit geldt voor verschillende soorten relaties, zoals die met kinderen, 
leeftijdsgenotenn en professionele zorgverleners. Ouderen zien het als hun eigen 
verantwoordelijkheidd om de sociale contacten te behouden en daarmee eenzaamheid te 
voorkomen.. Daarvoor hanteren ze verschillende strategieën. Wanneer gezondheid 
achteruitgaatt en afhankelijkheid dreigt, trachten ze te voorkomen dat zij als 'belasting' 
wordenn ervaren. Culturele normen spelen een grote rol in percepties van belasting en 
klagen.. Ouderen zetten zich aftegen stereotiepe beelden van 'klagende ouderen' en 
houdenn de norm in stand dat er niet geklaagd mag worden over gezondheidsproblemen op 
hogee leeftijd. De strategieën zijn verbonden met gedachtes over reciprociteit, het behoud 
vann zelfrespect en respect van anderen. 

Terminologiee van sociale steun en relaties 

Verschillendee begrippen en maatstaven worden gebruikt bij onderzoek naar de relatie 
tussenn gezondheid en sociaal functioneren bij ouderen. Begrippen zoals: sociaal 
functioneren,, sociale steun of support, mantelzorg, netwerkomvang, sociale relaties en 
inter-generationelee solidariteit hebben verschillende betekenissen en uitkomsten van 
onderzoekenn zijn hierdoor moeilijk te vergelijken. Antonucci stelt daarom voor om 
'socialee relaties' niet als eenduidig concept maar als een 'paraplu begrip' te gebruiken. 
Verderr geeft hij aan dat een lange termijn of levensloop perspectief noodzakelijk is om 
socialee relaties te begrijpen. Sociale relaties zijn niet statisch maar dynamisch en 
interactief,, ze veranderen net als het individu zelf. Dat betekent dat stabiliteit en 
verandering,, groei, ontwikkeling van zowel het individu als zijn of haar sociale relaties de 
focuss moeten zijn van onderzoek. Er is onderzoek nodig naar sociale relaties op zowel 
individueell  niveau als op macroniveau om te weten hoe sociale relaties verband houden 
mett gezondheid en welbevinden (Antonucci, 1990:219). 

Bijj  ouderen die in gezondheid achteruit gaan, is op een bepaald moment hulp of 
ondersteuningg nodig. Hulp gegeven door sociale relaties wordt sociale steun of 
mantelzorgg genoemd. Dit blijkt echter een multi-dimensionaal concept te zijn met vele 
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determinantenn en consequenties (Antonucci, 1990:205). In het geval van kwaliteit versus 

kwantiteitt van ondersteuning, ligt het verschil in de individuele beoordeling, inschatting 

enn tevredenheid en adequaatheid van de sociale relaties versus het aantal relaties. Sociale 

contactenn en sociale steun zijn twee verschillende dingen. Sociale contacten betekenen 

niett per definitie ook steun. Onder sociale steun wordt zowel praktische hulp als 

psychischee steun verstaan. 

Sociall  support can be defined as what social network members or supportive others actually 
doo for the individual. This could be instrumental support, like cleaning the house; affect or 
emotionall  support, such as making them feel loved or liked; or affirmation, communicating 
thatt we understand one's problem or perhaps that we share the individuals attitude and 
valuess ( Antonucci, 1990:208). 

Verschillendee mensen uit de sociale context kunnen verschillende vormen van sociale 

steunn geven, afhankelijk van de relatie die ze hebben met de persoon die hulp nodig heeft. 

Hierdoorr komen relationele aspecten en normen over 'goed' of gewenst gedrag van 

zorgontvangerr en zorgverlener naar voren. Zorg ontvangen is niet altijd vanzelfsprekend. 

Inn onze samenleving is, door de grote nadruk op zelfstandigheid, ontvangen van zorg 

misschienn wel moeilijker dan het geven van zorg. Veel ouderen proberen daarom zorg 

'terugg te betalen' en hun sociale relaties aan zich te binden door middel van reciprociteit 

enn strategieën om 'belasting' van sociale relaties te voorkomen. Uit de gegevens van dit 

onderzoekk komt vooral het complexe karakter en de waarde van sociale relaties bij oudste 

ouderenn naar voren. Het zijn aspecten die moeilijk te meten zijn in het kwantitatieve deel 

vann de Leiden 85-plus Studie. 

Sociaall  functioneren en de kwaliteit van sociale contacten 

Vanuitt biomedisch perspectief is gezondheid allereerst een voorwaarde om sociaal te 

kunnenn functioneren. In het gehanteerde perspectief op succesvol oud van Rowe en Kahn, 

ligtt de nadruk op criteria van optimaal fysiek en optimaal sociaal functioneren. Optimaal 

sociaall  functioneren is gedefinieerd als het sociaal actief en productief zijn. Het lijk t 

hierdoorr een pleidooi voor de activiteitentheorie35 die stelt dat naarmate ouderen actiever 

zijn,, ze ook gelukkiger zijn (e.g. Rowe & Kahn, 1997; Havighurst, 1963). Tevens gaat 

menn er binnen gerontologisch onderzoek van uit dat sociale steun een positieve relatie 

heeftheeft met gezondheid. Sociale steun kan de kans op ziekte en overlijden verminderen. 

Bovendienn zou sociale steun als 'buffer' functioneren wanneer ouderen problemen 

ondervindenn zoals achteruitgang van gezondheid of overlijden van een partner. De sociale 

steunn zou gevoelens van welbevinden positief beïnvloeden (e.g. Antonucci, 1990; Deeg & 

Hoeymans,, 1997; Rowe &Kahn, 1987,1997; Seeman et al, 1995; Strawbridge et al, 1996; 

vanTilburg,, Aartsen & Knipscheer, 2000). Andere onderzoekers stellen echter deze 

'bufferfunctie'' ter discussie (e.g. Antonucci, 1990; Bengtson, 2001; Lefrancois et al. 

2000)36. . 
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Inn de Leiden 85-plus Studie werd optimaal sociaal functioneren als een voorwaarde 
beschouwdd om aan de criteria van succesvol oud te voldoen (zie hoofdstuk 3). Sociaal 
functionerenn is in het biomedisch gedeelte gemeten met een vragenlijst over tijdsbesteding 
(TSP).. In totaal tien activiteiten, zoals ontvangen van visite, telefoongesprekken en 
participatiee in vereniging, kerk of club maakten deel uit van de vragenlijst. Optimaal 
sociaall  functioneren was gedefinieerd als het hebben van regelmatige activiteiten (dit was 
dee beste TSP score, namelijk het 33ste percentiel of hoger). 

Uitt de eerste cross-sectionele analyse (Von Faber & Bootsma, et al., 2001) blijkt 
datt niet alle ouderen optimaal functioneren. In totaal 40% van de 599 ouderen hadden een 
off  twee sociale activiteiten, voornamelijk het krijgen van bezoek of telefonisch contact 
eenss per week of per twee weken (hetgeen een lage score betekende). De groep die het 
meestt sociaal actief was bestond uit 218 personen. Zij hadden regelmatig verschillende 
socialee activiteiten zoals visite ontvangen of op bezoek gaan, regelmatig telefonisch 
contact,, deelname aan clubs en kerkbezoek. Er is dus een groep die volgens de criteria 
optimaall  functioneert in sociaal opzicht maar de grootste groep van de 85 jarige mensen 
heeftt niet zoveel sociale activiteiten. Verder bleek uit de andere vragenlijsten dat 16% van 
dee ouderen zich op 85 jarige leeftijd eenzaam voelde, en 20% depressieve kenmerken had. 

Inn de teamdiscussies is kritisch naar de vragenlijst en het criterium voor optimaal 
sociaall  functioneren gekeken. De 'gewone' sociale activiteiten voor mensen van 85 jaar, 
zoalss een praatje maken met de buren of een winkelier, kwamen niet voor in de 
vragenlijst.. Daarom zijn deze activiteiten in het tweedejaar toegevoegd. Verder was er 
geenn onderscheid in de vragenlijst tussen de kwaliteit en de kwantiteit van sociale 
contactenn en activiteiten. Sommige ouderen waren tevreden met een paar sociale 
activiteitenn en hadden helemaal geen behoefte om 'actief te zijn op allerlei terreinen. Dat 
dezee mensen een lagere score op de TSP kregen, werd door sommige onderzoekers als 
onjuistt gezien. Het belang van activiteiten tegenover contacten werd ter discussie gesteld. 

Uitt het antropologische onderzoek blijkt dat ouderen de kwaliteit van sociale contacten 
benadrukken.. Dat het aantal sociale activiteiten zoals op vakantie gaan of vrienden 
bezoeken,, terugloopt ten gevolge van verandering in functioneren accepteert men als 
inherentt aan het ouder worden. Daar tegenover staat dat met name de kwaliteit van sociale 
contactenn uitermate belangrijk blijft . Contacten die men als waardevol ervaart zijn niet 
alleenn de kinderen en kleinkinderen, ook vrienden, kennissen en buren spelen een 
belangrijkee rol. In de TSP vragenlijst is de partner niet als een 'sociaal contact' 
meegenomen,, toch beschouwen ouderen deze juist als belangrijk 'contact' omdat met de 
partnerr gesproken, ervaringen en herinneringen worden gedeeld. 

Veell  ouderen vinden sociale contacten een voorwaarde voor succesvol oud zijn. 
Hett behoud van deze contacten voorkomt volgens ouderen eenzaamheid. Een aantal 
ouderenn maakt dan ook heel bewuste keuzes. Cora, een vrouw van 85 jaar die in De 
RembrandtRembrandt3737 woont, vertelt over de contacten die ze heeft gezocht nadat haar man was 
overleden n 
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Ikk heb zijn overlijden gewoon aanvaard. De ben 52 jaar getrouwd geweest dus... Maar ja, 
dann sta je alleen. 
Toenn ben ik clubjes gaan zoeken om te kaarten en heb ik ook mensen thuis gevraagd. Met 
zo'nn clubje vrouwen, de ene week bij die, de andere week bij die. En zo ben ik er 
doorgekomen.. De heb zelf afleiding gezocht. Mijn man wou nooit naar een club toe, dan zei 
die:: "We gaan niet bij die oude mensen zitten" Hij vergat dat hij zelf 71 was. (lacht) Maar 
toenn hij weg was ben ik wel naar clubs gegaan. Dat was heel moeilijk. Je moet een drempel 
over,, dat was moeilijk. Dan kom je bij vreemden en dan laten ze je in het begin zo zitten. 
Dann kijken ze de kat uit de boom. Maar later kom je er vanzelf in. Maar dan moet je wel 
doorzetten.. Dat was het moeilijkste voor mij, wat er geweest is. 

Coraa zoekt bewust contact met leeftijdsgenoten om eenzaamheid te voorkomen. Ze heeft 

tweee zoons en twee dochters die haar regelmatig bezoeken. Maar Cora wil niet alleen 

afhankelijkk zijn van haar kinderen, ze heeft andere contacten nodig. 

Hett is moeilijk om als buitenstaander een goed idee te krijgen over de aard van sociale 

contactenn en sociale steun. Scores op vragenlijsten geven een beperkt inzicht. Uit de 

analysee van dit onderzoek blijkt dat niet alle contacten dezelfde 'waarde' hebben. Zo kan 

hett verlies van een contact meer betekenen dat het behoud van vele andere contacten. Ik 

zall  dit toelichten met het voorbeeld van Theresa. Zij heeft vier kinderen, twee dochters en 

tweee zonen. Tijdens een conflict tussen haar man en een zoon, een aantal jaren geleden, 

heeftt zij indertijd bewust de kant van haar man gekozen. Sinds die tijd is het contact met 

diee zoon verbroken. Hoe belangrijk dit voor haar is, blijkt als ik Theresa, ze is dan 85 jaar, 

vraagg of ze zichzelf succesvol oud vindt. 

Succesvoll  oud is iemand die veel bereikt heeft en veel betekent voor anderen, zoals Moeder 
Theresaa (uit India). Zelf vind ik me niet succesvol oud. Het onsuccesvolle zit in de relatie 
mett mijn jongste zoon. Natuurlijk heb ik ook veel bereikt in mijn leven. De heb ook geholpen 
omm dingen op te bouwen (ze was mede-oprichtster van een schoolopleiding) en het is fijn als 
mensenn zeggen dat ze blij zijn als je er bent. Maar toch noem ik me niet succesvol oud. Ten 
opzichtee van mijn jongste zoon ben ik als moeder tekortgeschoten. 

Tweee jaar later overlijdt de echtgenoot van Theresa. Twee weken na de begrafenis vraag 

ikk aan Theresa of ze nog contact heeft gehad met haar jongste zoon. 

Hijj  was er natuurlijk tijdens de verdeling van de erfenis. Toen hebben we weer contact 
gehad.. Verder niet. [...] Het blijf t een constant verdriet. Voor hem ook. Waarschijnlijk. 
Maarr hij kan er niet overheen komen en ik kan mijn man niet afvallen. Dat zijn dus twee 
dingenn die niet kunnen. En dat is een kloof. Maar verder gaat het best. De bedoel, we hebben 
geenn contact, maar als er iets nodig is, als ik bijvoorbeeld weer naar de notaris moest, dan 
kwamm hij me halen en bracht hij me. 
Duss als er iets heel ergs zou zijn, dan kan ik toch altijd op hem rekenen! Daar ben ik van 
overtuigd.. Maar contact hebben we niet. We horen van elkaar via mijn kleindochter. 
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Misschienn hoort hij zo ook wel van mij. De weet het niet. De hoop het. Misschien heeft ie ook 
geenn belangstelling. Ik zal wel zien... Of ik zal het niet zien, maar ik zal het wel merken. (is 
evenn in gedachten) Ik denk niet dat ik het merk. Nee. Ik denk niet dat hij er overheen kan 
komen. . 
Nouu ja, dat zijn dingen die niet kunnen in het leven en die moetje accepteren. Dan moetje 
gewoonn verder leven en zeggen: "Het kan niet!" 

MM Tja, ik vroeg me af of het nu veranderd was nu uw man overleden was, of dat dingen anders 
gemaaktt had. 

TT Ja. Ik had dat ergens ook gehoopt, maar... (stilte) Hij wilde toch dat we het met hem eens 
warenn en dat kon ik toch echt niet zijn. 

Ditt fragment laat zien hoe tegenstrijdige gevoelens en persoonlijke grenzen een rol spelen. 

Hett verleden en de herinneringen zorgen voor een 'kloof die naar het idee van Theresa 

onoverbrugbaarr is. Bepaalde gebeurtenissen kunnen tegenstrijdige emoties oproepen die 

jarenn blijven bestaan. Theresa is van mening dat ze als echtgenote de juiste keuze heeft 

gemaakt,, maar het botst met haar idee van een goede moeder die, wat er ook gebeurt, de 

bandd met haar kind niet verbreekt. Ondanks de verbroken relatie leeft ze met haar zoon 

mee,, maar het contact moet via de kleinkinderen verlopen. De hoeveelheid sociale 

contactenn die Theresa wél heeft, zorgen voor een goede score op de TSP. Toch blijf t het 

gebrekk aan contact met deze zoon een belangrijk gemis, ondanks alle andere goede 

contactenn met kinderen en kleinkinderen. Dit fragment toont de complexiteit van 

begrippenn als sociale contacten en sociale steun. 

Bijj  het beantwoorden van vragenlijsten als de TSP ligt de nadruk op het aantal 

aanwezigee contacten. De vragenlijst gaat niet in op de betekenis van contacten en belicht 

hierdoorr maar een bepaald aspect van de sociale relaties. Hetzelfde is te zien bij de 

eenzaamheidsvragenn die deel uitmaken van het domein welbevinden. In het biomedische 

deell  van de studie is eenzaamheid gemeten met de De Jong-Gierveld vragenlijst. Er is een 

verschill  te zien tussen wat ouderen in gesprekken vertellen en de scores op de vragenlijst. 

Inn vergelijking met de interviews, vindt er een soort 'onderrapportage' plaats in de 

vragenlijstt over eenzaamheid. Mogelijk is dit te verklaren door de formulering van de 

itemss waarbij ouderen moeten aangeven of ze het gedeeltelijk of helemaal mee eens zijn 

off  oneens. Een van de items uit de eenzaamheidsvragenlijst is bijvoorbeeld de stelling: Er 

zijnzijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen. In geval van 

narigheidd kan uitgelegd worden als: in geval van een noodsituatie. Mensen kunnen bij 

zichzelff  nagaan of de contacten die ze hebben, hen te hulp zullen schieten als de nood 

hoogg is, ook al is het contact matig. Theresa is er zeker van dat haar jongste zoon, net als 

haarr andere kinderen, haar zal helpen in geval van nood, ondanks dat ze geen goed contact 

hebben.. Ouderen focussen op de aanwezige contacten. Ze 'wegen' hun antwoorden. 

Ouderenn kunnen de uitspraken als: Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen, 

of,, Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel, positief beantwoorden, 

denkendd aan de kinderen die toch regelmatig komen en die hen niet in de steek zullen 

laten.. In gesprekken geven dezelfde mensen wel aan dat ze zich soms eenzaam voelen 

omdatt er een discrepantie is tussen de gewenste en feitelijke situatie of beschikbaarheid 
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vann contacten en de inhoud van contacten, maar deze punten zijn niet terug te vinden in de 
scoress van de vragenlijsten. 

Verschillendee methodes leveren verschillende of aanvullende gegevens op. 
Aspectenn van kwaliteit van de relaties, of gewenste in plaats van aanwezige contacten 
komenn eerder naar voren in diepte-interviews. Er is meer tijd en 'ruimte' beschikbaar om 
hieroverr te praten. De wijze waarop relaties zich in de tijd hebben ontwikkeld, 
herinneringenn en positieve en negatieve aspecten kunnen makkelijkerr worden verteld dan 
bijj  het beantwoorden van gesloten vragen. 

Soortenn sociale contacten 

Dee sociale contacten zijn onder te verdelen in: kinderen en kleinkinderen, overige 
familieleden,, buren, vrienden, kennissen en professionele hulpverleners. De Indiase 
antropologee Ganesh kenmerkt sociale relaties in Nederland als 'compartimenten'. Kringen 
vann vrienden, familie en professionele zorgverleners zijn aparte kringen, die uit oogpunt 
vann 'privacy' gescheiden blijven (Spiering, 2001). Soms zijn kinderen niet op de hoogte 
wiee de vrienden, vroegere collega's of zorgverleners zijn van hun ouders. 

Inn de eerste analyse van alle 599 ouderen van de Leiden 85-plus Studie blijkt dat 
844 % van de mannen en vrouwen op 85 jarige leeftijd één of meer kinderen heeft 
(Gussekloo,, de Craen & Westendorp, 2000: 474). 

Aantall  deelnemers 

Aantall  kinderen (in leven) 
0 0 
1-2 2 
33 of meer 

mannenn (n=202) 

16% % 
42% % 
42% % 

vrouwenn (n=397) 

16% % 
38% % 
46% % 

Vann de 27 ouderen in het antropologisch onderzoek hadden zes mensen geen kinderen 
(waaronderr Frans, Reinier en To uit de hoofdstukken 3 en 4). Zij hadden wel regelmatig 
contactt met familieleden zoals de kinderen van broers of zussen. Wat opvalt is dat ook 
nevenn en nichten een belangrijke sociale relatie kunnen zijn. Een mevrouw zonder 
kinderenn heeft jarenlang samengewoond met haar zus. De kinderen van de zus zetten, 
nadatt hun moeder is overleden, de zorg voor hun tante, zowel financieel als emotioneel, 
voort.. Dit betekent dat deze mevrouw niet hoeft te verhuizen. Alleen kan ze namelijk de 
kostenn van de grote tweepersoonskamer in de serviceflat niet betalen. Vaak gaat ze ook 
bezoekk bij haar neven en nichten en logeert er dan een weekend. Ook buren en kennissen 
vervullenn een grotere rol in de sociale contacten wanneer ouderen geen kinderen hebben. 
Slechtss één persoon (Reinier) heeft nauwelijks contact met familieleden. 

Vann de 21 ouderen met kinderen had één echtpaar geen enkel contact meer met 
hunn enige nog in leven zijnde zoon. Twee ouderen hadden alleen in tijden van 
noodzakelijkk overleg contact met hun kinderen. De overige ouderen gaven aan regelmatig 
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contactt (wekelijks of maandelijks) te hebben met hun kinderen, en beoordeelden hun 
relatiee met de kinderen veelal als 'goed', hoewel er uiteraard verschillen waren. De 
meestee ouderen gaven aan dat hun kinderen een grote steun voor hen betekenden en dat 
zijj  blij zijn met de relatie. Bij één echtpaar hebben de kleinkinderen na een conflict, buiten 
medewetenn van hun moeder, het contact met hun grootouders hersteld. Uit de gesprekken 
komtt naar voren dat het contact met kleinkinderen wisselend is. Soms hebben grootouder 
enn kleinkind een emotionele band, wat resulteert in regelmatig bezoek, persoonlijke 
gesprekken,, etentjes, vervoer of uitjes. Met anderen beperkt het contact zich tot een 
verjaardagskaartt of een jaarlijks bezoek38. 

Bengtsonn (2001) onderscheidt verschillende dimensies aan solidariteit tussen 
ouderss en kinderen, grootouders en kleinkinderen39. Op grond van longitudinaal 
onderzoekk verdelen zij de relaties in vijf typen. Ze spreken van de 'tight-knit' relaties 
waarinn men een hechte emotionele band heeft, vlakbij elkaar woont, frequente interactie 
heeftt en veel support uitwisselt. Als 'sociabel' worden die relaties omschreven die veel 
affectiee vertonen, het delen van dezelfde normen en waarden. Er is regelmatig contact 
maarr geen uitwisseling van hulp. Als 'intimate but distant' worden relaties onderscheiden 
waarinn veel emotioneel support en affectie worden uitgewisseld maar die minder vaak 
contactt hebben. Vervolgens zijn er 'obligatory' relaties waarin verplicht contact is maar 
emotionelee afstand. Ten slotte zijn er 'detached' relaties waarbij contact, affectie en 
supportt uitwisseling afwezig zijn. Uit zijn onderzoek blijkt dat een op de vijf relaties 
gekarakteriseerdd is door ernstige conflicten of verlies van contact. Volgens Bengston 
(2001:12)) is conflict een belangrijke dimensie van ouder-kind relaties en zou dit aspect 
meerr onderzoek behoeven. 

Hett onderzoek van Bengston werpt een reëel licht op de verhoudingen tussen 
ouderss en kinderen. Wat duidelijk wordt in zijn onderzoek is dat zowel afstand en 
nabijheid,, een rol spelen. Niet alleen geografisch maar ook in de emotionele zin. Ik zou 
dann ook willen spreken van gevoelens van afstand en betrokkenheid. Aanvullend wil ik 
stellenn dat die gevoelens van afstand en betrokkenheid niet alleen gelden in 
familierelaties,, maar ook in relaties met buren, vrienden en kennissen. In de volgende 
paragrafenn zal ik dit met voorbeelden onderbouwen. 

Familierelaties s 

Gevoelenss van 'afstand1 en 'betrokkenheid" kenmerken de relaties tussen ouders en 
kinderen. . 
Nett zo min als kinderen alles aan hun ouders vertellen, vertellen ouders alles aan hun 
kinderen.. De ouderen in dit onderzoek vinden dit ook normaal. Een veel voorkomende 
uitspraakk is "Ze mogen wel alles eten, maar hoeven niet alles te weten". Kinderen zijn 
opgegroeidd en rond het bereiken van de volwassen leeftijd volgde er een periode van 
scheidingg van de ouders en verzelfstandiging (Komter & Schuyt,1994: 23). Ze hebben een 
'eigenn leven' opgebouwd. Ouderen in dit onderzoek geven aan dat zij zich niet te veel met 
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hunn kinderen en hun gezin moeten bemoeien daar dit anders ten koste gaat van de relatie. 
Dee autonomie van kinderen staat voorop. Dit is de algemene verwachting en norm. 

Dee kinderen van deze groep ouderen zijn veelal zelf rond de pensioengerechtigde 
leeftijd.. De meeste zijn opa of oma en passen regelmatig op hun eigen kleinkinderen, voor 
dee overgrootouders is hierbij geen duidelijke taak meer. Veel kinderen hebben zelf 
lichamelijkee problemen zoals reuma, hartklachten of psychische problemen. Dan zijn de 
'normalee rollen' omgedraaid. Kinderen zijn niet in staat zorg aan hun ouders te verlenen 
enn ouderen voelen meer behoefte om te 'zorgen', hetgeen niet altijd mogelijk is vanwege 
lichamelijkee beperkingen. Van vijf ouderen in dit onderzoek is een kind of kleinkind op 
volwassenn leeftijd overleden aan kanker. Ook hier gaat de 'normale' verwachting niet op 
datt ouders voor hun kinderen zullen overlijden. Bovendien is het voor de meeste ouderen 
eenn verlies dat ze moeilijk kunnen verwerken. 

Watt opvalt in dit onderzoek is dat alle relaties tussen ouders en kinderen 
gekenmerktt kunnen worden door een 'mix' van afstanden betrokkenheid. Ik zal drie 
voorbeeldenn geven van verschillende relaties, waarbij afstand of betrokkenheid overheerst 
off  beide in evenwicht lijken. Ik begin met een casusbeschrijving van Maartje. Bij haar valt 
dee hechte familieband op. 

Maartje Maartje 

Maartjee komt uit een arbeidersgezin. In haar jeugd moest ze met haar broers en zussen 
meehelpenn om geld te verdienen. Ze vertelt graag over de tijd dat ze met het hele gezin 
bonenn aan het doppen was voor de conservenfabriek; je had dan wel geen vakantie maar 
hett was wel gezellig. Na driejaar lagere school gaat ze werken als hulp in de huishouding. 
Zee trouwt en krijgt vier kinderen maar blijf t tot haar 64e werken. Haar man werkt als 
cipierr in een gevangenis. Na zijn 65* wordt hij dement en Maartje bezoekt hem dagelijks 
inn de instelling waar hij verblijft. Als Maartje 69 is, overlijdt haar man. Ze woont nu al 19 
jaarr alleen in een huurflat op de eerste verdieping. 

Eenn goede familieband is voor Maartje het allerbelangrijkste in een succesvolle 
veroudering.. Ze is trots op het feit dat ze ondanks alle problemen het contact met de 
kinderenn heeft weten te behouden en een goede moeder heeft kunnen zijn. Het bewijs 
hiervoorr ziet ze in de dingen die de kinderen voor haar doen. Ze heeft een dochter in 
Canadaa wonen die ze erg mist ondanks het wekelijks telefonisch contact. Een aantal keren 
hebbenn de kinderen in Nederland geld bij elkaar gelegd zodat haar dochter en schoonzoon 
haarr konden opzoeken. Wat betrokkenheid praktisch inhoudt, kan ik observeren bij een 
bezoekk aan Maartje als ze 86 jaar is. 

[dagboekk notitie] 

Ikk bel aan en meld me via de intercom. Maartje doet open, maar vertelt meteen bij de deur dat ze 
zichh niet lekker voelt. Ze ziet bleek. Ze heeft last van hartkloppingen en benauwdheid. De twijfel 
even,, moet ik weggaan of niet? Als ik het haar vraag, zegt ze dat ze graag wil dat ik blijf, ze is bang. 
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Ikk trek mijn jas uit en haal een glass water voor haar in de keuken. Op dat moment gaat de voordeur 
open.. Een kleindochter komt binnen. Ze stelt zich voor en vertelt dat ze als alpha-hulp werkt. Ze is 
doorr haar moeder gewaarschuwd en heeft een afspraak afgezegd om naar oma te gaan, want "mijn 
omaa gaat voor". Na vijf minuten arriveert een zoon van Maartje. Hij vertelt dat hij zeven 
boodschappenn vond op zijn mobiele telefoon waarop stond dat moeder niet lekker was. Hij is zo 
snell  mogelijk gekomen. De hele familie is inmiddels op de hoogte want Maartje heeft voor mijn 
komstt een schoondochter gebeld die vervolgens anderen is gaan bellen. Het lijk t een privé 
alarmcentrale. . 

Hett gesprek dat zich vervolgens ontspint gaat over Maartjes grootste wens om te 
verhuizenn naar een zorginstelling vlakbij haar dochter. Maartje geeft de volgende argumenten: in de 
buurtt waar ze nu woont kan ze niet alleen naar buiten en ze heeft er weinig contacten. In de 
instellingg zou ze mobieler zijn en meer mensen ontmoeten. Haar zoon vraagt zich af of het werkelijk 
veell  verschil zou maken: "Ze stapt toch niet zelf op mensen af. Maar goed, als ze het zo graag wil, 
dann proberen we het wel". Het belangrijkste is dat Maartje meer bij haar dochter op bezoek zou 
kunnenn gaan. Daar zijn ze het alledrie over eens. In het gesprek probeert de zoon zijn moeder te 
betrekkenn bij leuke familieaangelegenheden zoals uit eten gaan. Maartje houdt de boot af, ze wil 
niett dat anderen dan met haar rekening moeten houden. Er worden van beide kanten grappen over 
gemaakt.. In overleg met Maartje en haar familie, blijf ik nog een uur. Maartje knapt langzaam weer 
op.. De zoon en kleindochter gaan weer aan het werk. 

Eenjaarr later woont Maartje nog steeds in haar flat. Ze heeft moeite met het onthouden 

vann haar leeftijd, wie ik ben en welk onderzoek het betreft.40 Ik vraag haar hoe het met 

haarr inschrijving gaat, maar ze lijk t niet meer te weten dat ze bij haar kinderen in de buurt 

will  wonen. Herhaaldelijk zegt ze: "Al s je maar niet denkt dat ik hier weg ga hoor, ik heb 

zo'nn mooi huisje en mijn zoon zorgt goed voor me. Ik hoef mijn huis toch niet uit he?" 

Naa het bezoek neem ik contact met de zoon op, daar hij anders wellicht 

geconfronteerdd wordt met bezorgde verhalen van zijn moeder over iemand die heeft 

gesprokenn over een verhuizing. De zoon vertelt: "Moeder is teleurgesteld. Ze heeft zich 

tienn of twaalf keer ingeschreven voor de instelling, maar iedere keer was ze tweede. Toen 

heeftt ze de hoop opgegeven en gezegd: "Dan blijf ik hier". De inschrijving verloopt via de 

gemeentee en GGD. De zoon klinkt gefrustreerd. Elke keer heeft hij de gemeente opgebeld 

maarr kreeg dan een antwoordapparaat waarop de toewijzing van de woningen was 

ingesproken.. Persoonlijk contact met iemand was er niet. " Volgens mij moet je gewoon 

eenn kruiwagen hebben" zegt bij boos. Hij zou graag willen dat zijn moeder dichter bij 

kwamm wonen, maar gelukkig gaat het nog met behulp van professionele hulp en 

mantelzorg. . 

Nuu Maartje vergeetachtiger is, hebben de kinderen de mantelzorg uitgebreid. Ze 

hebbenn formele zorg ingeschakeld die Maartje komt helpen met het wassen en aankleden, 

zelff  kopen ze kleding, boodschappen en alles wat Maartje zegt nodig te hebben en zelfs 

meerr dan dat. De mantelzorg richt zich niet alleen op instrumentele hulp, zoals de 

boodschappen,, verzorging van kleding, kapsel en administratie, maar ook op sociale steun 

enn contact. Maartje brengt veel ochtenden televisie kijkend door. Met name soaps en 

sportprogramma'ss zijn favoriet. "Ik ben een sportvrouw" zegt ze lachend. Elke ochtend 
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beltt ze met haar dochter (die ook deze programma's volgt) en praten ze samen over wat ze 
gezienn hebben. 

Maartjee vertelt haar kinderen niet dat ze zich vaak eenzaam voelt omdat ze weet 
datt die niet vaker kunnen komen dan ze al doen. Van hun kant nemen de kinderen 
Maartjess wens om te verhuizen serieus en maken er werk van, al geloven ze niet echt dat 
dee situatie erdoor zal verbeteren. De relatie tussen Maartje en haar familie kan 
gekarakteriseerdd worden als een van grote betrokkenheid. 

Relatiess kunnen echter ook heel anders zijn. Bij Elizabeth valt op dat de 
familieverhouding,, met name met haar dochter, meer gekarakteriseerd wordt door de 
vermijdingg van conflicten. 

Elizabeth Elizabeth 

Opp de televisie staat een foto met een lachende Elizabeth van een paar jaar geleden. Het 
contrastt tussen de foto en de vrouw die tegenover me zit tijdens gesprekken is groot. 
Elizabethh lacht nooit, ze straalt onzekerheid uitt en er hangt een droevige trek over haar 
gezicht t 

Elizabethh is 85 en woont in een mooie serviceflat aan de rand van Leiden. Ze is 
hierr vier jaar geleden met haar man komen wonen. Vanuit Lisse is het echtpaar naar 
Leidenn verhuisd in verband met de gezondheid van Elizabeth. Ze had een kunstheup die in 
januarii  1994 vernieuwd zou worden. Dit zou in een Leids ziekenhuis gebeuren. Helaas 
kreegg ze enkele maanden voor de operatie last van angina pectoris. 

Enn toen ik uit Lisse, de laatste keer bij de orthopeed geweest ben, dat was in september, in 
'93,, toen zei die: "Ik schrijf u op voor januari, voor een nieuwe heupoperatie". Maar toen is 
alless zo plotseling gegaan dat we hier terechtkwamen, omdat ik angina pectoris kreeg. Ik 
zaktee iedere keer weg, ik mocht niet meer zelfstandig lopen. Nou, in Lisse en omgeving was 
nietss te vinden. Niet één huis, overal waren we te oud voor, want ik was 80. Kwamen we 
niett meer in. Dus, dit was vrij, je doet het tegen de zin van de kinderen in zelfs, ook 
eigenlijkk tegen onze zin zelf in. Maar je was geholpen. 

Hett blijkt al snel dat Elizabeth toch niet geopereerd wordt vanwege de angina pectoris 
klachten.. Ze is gedesillusioneerd. Volgens haar zit haar heup los en veroorzaakt veel pijn. 
Dann overlijdt haar man plotseling en blijf t ze alleen achter in de serviceflat. Elizabeth zegt 
vann zichzelf dat ze depressiefis en dat ze haar man en kinderen mist. Vier kinderen zijn 
overleden.. Ze heeft nog wel contact met een schoondochter en een schoonzoon, partners 
vann haar overleden kinderen. Verder heeft ze een zoon die in het buitenland woont en een 
getrouwdee dochter die een drukke zaak heeft. 

Dee relatie met haar kinderen en haar kleinkinderen is voor Elizabeth van groot 
belang.. Haar zoon belt geregeld vanuit het buitenland om te informeren hoe het met haar 
gaatt en komt een paar maal per jaar op bezoek. Elizabeth omschrijft hun band als goed. 
Hett contact met haar dochter is ongemakkelijk. Met name na het overlijden van haar man 

121 1 



iss het verslechterd. Dat komt omdat het karakter van haar dochter 'moeilijk' is. "We doen 
allebeii  ons best maar we begrijpen elkaar niet goed". Bij een van mijn bezoeken vind ik 
haarr in tranen. Ze heeft ruzie gehad met haar dochter. Die had bij haar laatste bezoek iets 
meegenomenn uit de flat dat Elizabeth na haar overlijden voor een kleinkind had bestemd. 
Zee had hier iets van gezegd en haar dochter was boos vertrokken. Sindsdien heeft ze niets 
meerr van haar dochter gehoord. Na anderhalve maand belt Elizabeth op. De relatie wordt 
weerr hersteld, zij het met enige afstandelijkheid. 

Inn de periode die volgt ga ik vaak met haar mee naar het ziekenhuis als ze voor 
controless naar de oogarts, het laboratorium of de internist moet41. Behalve de alpha-hulp is 
err niemand die mee zou kunnen naar het ziekenhuis. De kinderen, schoonzoon en 
schoondochterr wonen ofte ver weg of kunnen geen vrij nemen van hun werk. Praktisch 
gezienn ben ik niet nodig: Elizabeth kan zelf haar zaken goed regelen: taxivervoer, 
declaratiee van de taxi kosten en nieuwe afspraken. In de gesprekken met artsen neemt ze 
hett initiatief. Het voordeel voor Elizabeth is dat ze nu iemand heeft om mee na te praten 
wantt ik luister. 

Ondankss alle lichamelijke problemen zijn haar sociale contacten het 
allerbelangrijkstee voor haar. Wanneer ik vraag wat ze het liefst zou willen als ze iets kon 
veranderenn aan haar situatie, vertelt ze dat zee het liefst de relatie met haar dochter en 
schoonzoonn beter zou willen hebben. Op de tweede plaats zou ze meer sociale contacten 
willenn hebben, mensen die haar graag mógen, en iemand om mee te praten. Als derde punt 
noemtt ze gezondheid, ze zou minder pijn willen hebben, en beter kunnen slapen, zien en 
lopen. . 

Maarr ja het is het alleen zitten. Dat is het grootste probleem. Heel groot. Daar ga ik aan 
onderdoor.. Ik ben nu 46 pond afgevallen in twee jaar. En ik voel me ook niet goed, ik hou 
mee goed en ik doe wat ik kan, maar daar houdt het ook mee op. 

Datt Elizabeth zich niet goed voelt, is te zien en te merken. Haar conditie gaat achteruit. 
Doorr de depressiviteit en het gemis van haar kinderen slaapt ze slecht. Ze zegt dat ze vaak 
middenn in de nacht in de huiskamer zit en tegen de foto's van haar man en overleden 
kinderenn praat. Het maakt haar moe en ze heeft weinig zin om iets te doen. Haar pijn in de 
heupp neemt toe en ze valt regelmatig ondanks dat ze zich verplaatst met een rollator. Nu 
eenss zit haar gezicht vol blauwe en paarse vlekken van een bloeduitstorting, dan weer zit 
haarr hand of elleboog in het verband. 

Naa eenjaar komt het onderwerp 'verhuizing' ter sprake. De kinderen vinden dat 
moederr weer terug moet naar haar oude woonplaats. Er is daar een mooi verzorgingshuis 
waarr veel van haar bekenden verblijven. In eerste instantie wil Elizabeth niet. Ze ziet op 
tegenn de verhuizing, maar durft geen 'nee' tegen haar kinderen te zeggen, uit angst dat ze 
booss zullen worden. Met name de schoonzoon is al dingen voor haar aan het regelen, 
Elizabethh weet niet hoe ze het moet tegenhouden. Na een aantal maanden verzoent ze zich 
mett het idee dat het misschien beter is om te verhuizen. Ze noemt de argumenten op die 
haarr kinderen en schoondochter hebben gegeven: het is handiger voor de kinderen als er 
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ietss met haar gebeurt. Ze kent er meer mensen dan in de serviceflat waar ze nu woont. 

Bovendienn heeft ze het in de serviceflat niet naar haar zin. En misschien krijgt ze vaker 

bezoekk van haar kinderen en kleinkinderen. 

Mijnn jongste achterkleinkind is anderhalf, maar ik heb haar nog nooit gezien. 

Naa een opnamegesprek wordt de verhuizing in gang gezet. Omdat haar dochter en 

schoonzoonn het druk hebben met de zaak, vraagt Elizabeth me te helpen met een aantal 

zaken,, zoals het verzenden van verhuisberichten en inpakken. Elizabeth is erg onzeker42 

enn heeft moeite met het overzien van alles wat geregeld moet worden. Op de laatste dagen 

voorr de verhuizing komt de zoon over uit het buitenland om te helpen. Terwijl Elizabeth 

afscheidd neemt van enkele medebewoners, vertelt de zoon dat zijn moeder altijd een 

dominantee vrouw is geweest die alles graag onder controle had. Haar dochter heeft 

hetzelfdee karakter en dit zou de reden zijn dat het vaak botst tussen moeder en dochter. 

Volgenss de zoon is het grootste probleem van zijn moeder dat zij de dingen niet meer op 

dezelfdee wijze onder controle kan hebben als vroeger. Bij ons afscheid beloof ik Elizabeth 

opp te zullen zoeken na haar verhuizing. Het komt er echter niet meer van: vijf dagen na de 

verhuizingg overlijdt ze plotseling. 

Bijj  Elizabeth valt op dat er weliswaar min of meer regelmatig contact is met de 

kinderen,, maar dat zij méér behoefte heeft aan steun en genegenheid. De kinderen vinden 

datt moeder zelf in staat is om voor zich te zorgen en een verhuizing te regelen. Met haar 

depressievee gevoelens en moeheid wordt weinig rekening gehouden. Wanneer de zoon 

haarr op een gegeven moment haar belt en ze klaagt over pijn en moeheid, reageert hij met: 

Moederr nu moet u eens ophouden met klagen, ik wil ook wel eens een vrolijke moeder 
horen. . 

Hett gevolg is dat Elizabeth probeert niet meer te klagen. Ze probeert in haar sociale 

interactiess een positiever beeld van zich te laten zien. 

Bijj  Henrietta lijken afstand en betrokkenheid meer in evenwicht. Ze krijgt hulp, 

wekelijkss bezoek of heeft telefonisch contact en ondanks dat ze veel gevoelens niet met 

haarr kinderen kan bespreken, beoordeelt ze haar band met de kinderen als goed. 

Henrietta. Henrietta. 

Inn het eerste jaar dat Henrietta (hoofdstuk 5) in het verzorgingshuis woont, komt haar 

dochterr wekelijks langs. In 1999 krijgt ze echter een hartaanval. Ze bezoekt haar moeder 

dann nog wekelijks maar wanneer ze ernstig reuma krijgt, worden de bezoeken minder 

frequent.. Henrietta belt haar dochter nu op. Haar zoon en schoondochter komen eenmaal 

inn de week langs en brengen dan boodschappen mee. Bovendien helpt de schoondochter 

mett ramen zemen en ander huishoudelijk werk. De zoon helpt met klussen zoals reparaties 

enn het installeren van hulpmiddelen. 
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Ondankss de regelmatige bezoeken van de kinderen, de telefoongesprekken met 

haarr dochter en andere familieleden heeft Henrietta behoefte om af en toe haar 'hart te 

luchten'.. Ze geeft aan lang niet alles tegen haar kinderen te vertellen. Ondanks dat ze heel 

veell  om hen geeft, is er een zekere afstand. Zeker als er zich problemen voordoen mist ze 

haarr man. Met hem kon ze de dagelijkse dingen bespreken. Met haar kinderen bespreekt 

zee dingen ook wel, maar op een andere manier. 

Henriettaa houdt haar mond als blijkt dat de kinderen het niet met haar eens zijn. 

Mett haar dochter kan ze dingen meestal wel goed bespreken maar nu die zelf kampt met 

problemenn ontziet ze haar zoveel mogelijk. Henrietta vraagt als ik op bezoek kom of ik 

bepaaldee boodschappen mee wil brengen. 

Mijnn dochter zei: "Moeder, ik weet niet of ik woensdag kom". Ik zeg: "Ik hoef niets te 
hebben". . 
Ikk heb niet gezegd dat u dat meeneemt, dat hoeven ze allemaal niet te weten. Anders gaan ze 
denken:: "Dat moet een ander weer doen". En dan zegt ze: "Ik ga wel". En dat wil ik niet. Ik 
hebb al gezegd: "Als je niet lekker bent, moetje niet komen". Als ze komt is ze altijd 
doodmoe.. Mijn dochter is net zoals ik. Dat opgeruimde, dat dóórzetten. 

Henriettaa vertelt niet altijd aan haar kinderen dat ik boodschappen meebreng. Ten eerste 

omdatt ze haar dochter en schoondochter niet wil belasten, ten tweede omdat die niet altijd 

meebrengenn waar ze om had gevraagd. Ze kopen dan andere (goedkopere) merkproducten 

diee ze eigenlijk niet wil hebben. Of ze hebben te weinig tijd, volgens Henrietta, om te 

gaann zoeken in de stad. Het gaat hier om zaken als een katoenen bloes, speciale panty's, 

gebruiksvoorwerpenn of levensmiddelen. Ze is bang dat ze haarr relatie met de kinderen 

onderr druk zet als ze niet accepteert dat zij niet precies meebrengen wat ze gevraagd heeft. 

Somss denk ik: ik zeg maar niks. Dan willen ze gelijk hebben en ik weet zeker dat het niet zo 
is.. Want achterlijk ben ik nog niet. Dat moeten ze niet denken. Want dat is nou net zo als 
mett die limonade. Ik heb al een keer zo'n bus teruggegeven (aardbeien limonadesiroop). Ik 
zei:: "Ik hoef het niet". Zij hebben toch ook dingen die ze niet lusten? En nou brengt ze het 
weer.. Ja, dan hoef ik het niet. Maar ja, ik moet oppassen met wat ik zeg hoor. [...] Nou ja, 
dann zullen ze zeggen: " Ze heeft altijd wat". Dus laten we zeggen, we gaan er niet meer 
naartoe.. Je moet op je woorden letten. 

Henriettaa kiest er voor de klachten die ze over het verzorgingshuis heeft soms wel en 

somss niet te vertellen. Haar keuze is gebaseerd op het behouden van de contacten met de 

kinderen.. Het meningsverschil wordt uit de weg gegaan. 

Somss denk ik bij mezelf: "Nou ja, kletsen julli e maar". Ja! En ik moet ook oppassen wat ik 
zeg,, want ze praten natuurlijk ook met elkaar. 
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Hett idee van Henrietta dat ze moet oppassen met wat ze zegt, komt mede doordat er 
binnenn de familie onenigheid is. Zij krijgt alle familieleden, zowel kinderen als 
kleinkinderen,, op bezoek. Ze wil echter geen partij trekken of partij zijn in het conflict. 

Err zijn dus verschillende patronen te zien in de relatie tussen ouders en kinderen. Deze 
verschillenn komen scherp naar voren wanneer zich een gezondheidsprobleem voordoet. In 
hoofdstukk 5 is beschreven hoe de dochter van Anna samen met haar moeder op zoek gaat 
naarr een nieuwe huisarts. De dochter stimuleert haar moeder om actie te ondernemen, 
steuntt haar maar onderneemt geen actie zonder de goedkeuring van haar moeder. Heel 
anderss ligt het bij Elizabeth, waar de dochter buiten medeweten van haar moeder de 
huisartss vraagt de medicatie te veranderen. Als Elizabeth hier achter komt is ze kwaad en 
voeltt zich niet serieus genomen. Een groot verschil tussen Maartje en Elizabeth is dat 
Maartjee haar wensen duidelijk kenbaar maakt aan de kinderen en Elizabeth niet. Elizabeth 
wordtt teleurgesteld in haar verwachtingen. De kinderen van Maartje delen met elkaar de 
zorgg voor hun moeder en schoonmoeder, allemaal dragen ze iets bij aan haar welzijn. Bij 
eenn probleem informeren de kinderen elkaar en kijken wie beschikbaar is om het 
probleemm op te lossen. Volgens de zoon is de zorg gebaseerd op het respect dat de 
kinderenn hebben voor hun moeder, op grond van het verleden. Dit maakt dat zij nu graag 
voorr haar zorgen. 

Normenn over afstand en betrokkenheid, de autonomie van kinderen, de 'normale 
ouderr en kind relatie' spelen een rol in de manier waarop ouderen hun relatie met 
kinderenn beschouwen. Potting (2001) laat zien dat 'de familie' een symbolische betekenis 
heeft.. Deze betekenis is in de loop der jaren door de verschillende familieleden 
geconstrueerd.. De geschiedenis van de familie en de familie-identiteit (bijvoorbeeld: niet 
pratenn maar doen) zorgen voor een richtlijn over hoe men hoort te handelen. Wanneer een 
ouderr hulpbehoevend wordt, roept dat vragen op over welke relatie men als zoon of 
dochterr met vader of moeder heeft, over welke verantwoordelijkheid men voor elkaar 
voeltt en bereid is te dragen en over de betekenis van zorg verlenen binnen de familie 
(Potting,, 2001:120). In dit onderzoek komt naar voren dat ouderen afwegen op welke 
wijzee en tot hoever zij zorg willen ontvangen. Men weegt wensen aftegen de nadelen 
zoalss een te grote 'belasting' van de kinderen. Autonomie van kinderen is een belangrijk 
elementt in die afweging, maar ook de relatie tussen kinderen onderling. Men probeert 
conflictenn te vermijden. Die hebben niet alleen een negatief effect op de relatie en de zorg, 
maarr ook op het zelfbeeld van de oudere als 'goede vader of moeder'. 

Dee voorbeelden laten zien dat de relaties tussen de generaties niet zozeer 
veranderenn door gezondheidsproblemen van de ouderen, maar dat zij eerder de aard van 
dee al bestaande relaties weerspiegelen op het moment dat de ouderen een andere behoefte 
(opp praktisch, dan wel op emotioneel gebied) hebben aan ondersteuning. De ouderen in dit 
onderzoekk verwijzen veelvuldig naar het aandeel van karaktertrekken (van zowel ouder 
alss kind) waardoor goede of minder goede relaties door de jaren heen zijn opgebouwd. 
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Relatiess met buren, vrienden en kennissen 

Inn onderzoek geeft men vooral aandacht aan dee rol van kinderen en familie. Toch zijn ook 
buren,, vrienden en kennissen belangrijke sociale contacten. Buren blijken een belangrijke 
bronn van sociale steun, zowel praktisch als emotioneel (e.g. Nocon & Pearson, 2000). 
Ookk verlenen enkele ouderen zelf steun aan buren, bijvoorbeeld in praktische zaken als 
hett halen van bibliotheekboeken, persen van sinaasappels en door als informele 
'telefooncirkePP elkaar dagelijks te bellen om te horen of alles in orde is. 

Ookk vroegere buren blijken belangrijk. Na de hartoperatie van To en de 
liesbreukoperatiee van Jan (hoofdstuk 4), is het echtpaar verhuisd naar een 
verzorgingshuis.. Ze krijgen nu regelmatig visite van hun vroegere buren. Dat hadden ze 
niett verwacht. Vooral To ervaart dit als heel belangrijk: 

Alss dat er ook niet meer zou zijn, nou dan zou het voor mij niet meer hoeven. Dan mocht 
err wat mij betreft er een eind aan komen. 

Behalvee dat het een teken van interesse is, laat het bezoek van vroegere buren ook zien dat 
menn niet helemaal met het verleden gebroken heeft. Het is een voortzetting van een 
belangrijkee sociale relatie, alleen in een andere context. 

Franss die in een verzorgingshuis woont, heeft steeds contact gehouden met zijn 
vroegeree buren. De relatie zou nu veel beter gekenmerkt kunnen worden door vriendschap 
off  een 'quasi-kin' relatie (Nocon & Pearson, 2000: 364). Eens per week krijgt hij bezoek 
vann zijn vroegere buurman. Daarnaast betrekken de vroegere buren Frans in allerlei 
activiteiten,, zoals weddenschappen ten tijde van internationale wieier- of 
voetbalwedstrijden.. Dan is er sprake van een verwoede competitie waaraan Frans veel 
plezierr beleeft. De buurman stuurt de tussenstanden van de weddenschap op in een groot 
lettertype. . 

Vriendenn hebben een gedeeld verleden waar ze over kunnen praten. Frans krijgt 
bijvoorbeeldd regelmatig drie 'weesmeisjes' op bezoek. Deze zijn inmiddels ook in de 
tachtigg en wonen in hetzelfde verzorgingshuis. Samen halen ze herinneringen op en 
volgenss Frans is het vaak een vrolijke boel, vooral omdat ze elkaar al zolang kennen en ze 
alless tegen elkaar durven zeggen. Recent onderzoek geeft aan dat vriendschapsrelaties 
veell  invloed hebben op gevoelens van welbevinden, soms meer dan familierelaties 
(Antonucci,, 1990:215). 

Ziektee of slechter functioneren heeft praktische consequenties. Ouderen 
ontvangenn in zo'n situatie vaker bezoek dan dat ze zelf mensen kunnen bezoeken. De 
familie,, vrienden en buren moeten extra tijd en energie investeren in het onderhouden van 
contact.. Een vorm van reciprociteit is dat ouderen belangstelling tonen in het wel en wee 
vann de ander tijdens het bezoek, of zelf initiatieven nemen tot telefonisch of schriftelijk 
contact. . 
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Mett kennissen wisselt men dagelijkse ervaringen uit en ze kunnen, afhankelijk 

vann leeftijd en type relatie, een referentiekader bieden met betrekking tot sociale en 

culturelee normen. Over het algemeen betekenen kennissen vooral afleiding. Men houdt 

elkaarr in de gaten maar bespreekt niet alles. Het contact is oppervlakkiger zoals ook blijkt 

uitt het volgende voorbeeld. 

Fredd (86) vertelt hoeveel plezier hij beleeft aan de wekelijkse klaverjasclub in 

Leiderdorp.. Het betekent voor hem het continueren van een belangrijke hobby en er moet 

echtt iets ernstigs aan de hand zijn, wil hij bij deze middag verstek laten gaan. Omdat ik 

nieuwsgierigg ben, ga ik een keer mee. 

[dagboekk notitie] 

Ikk arriveer in een kerkzaaltje met ongeveer 30 mensen, variërend in leeftijd van 60 tot 90 jaar. Er 
wordtt fanatiek geklaverjast en tussen de verschillende rondes is er koffie of thee. In de hoek van de 
zaall  staat een sjoelbak waar vijf dames druk bezig zijn. Tijdens de klaverjasrondes mag er niet 
gestoordd worden. Fred maakt me al snel duidelijk dat opmerkingen of vragen van mijn kant niet op 
prijss worden gesteld. Ik besluit bij de dames van de sjoelbak aansluiting te zoeken. Na een paar 
rondess sjoelen, gaan we aan tafel zitten met een kop koffie. Omdat ik geïntroduceerd ben door de 
voorzitter,, weten ze dat ik door het onderzoek contact heb met Fred. Ze vertellen blij te zijn dat hij 
err weer is. 

Hijj  is een poos afwezig geweest omdat hij ziek was. We waren wel bezorgd, want ja, je 
weett niet wat er op deze leeftijd gebeurt. Gelukkig is hij er weer. Toch ziet hij er nog 
slechtt uit, zo wit en hij is veel afgevallen. 

Wee hopen maar dat het goed gaat. Je mist hem als hij er niet is. Het is zo'n vrolijke man. 

Wee vragen niet wat er nou precies is geweest. Meestal praatje daar niet over. Dat is 
gewoonn zo. 
Dee meeste mensen willen ook niet over nare dingen praten. Je komt hier voor je afleiding 
enn de gezelligheid. Je praat niet over watje bezighoudt. 

Ikk vraag hen vervolgens waarom zij hier naartoe komen. Het motief blijkt vooral afleiding door 
socialee contacten. Dan begint een van de dames te vertellen over haar eigen leefsituatie, het 
verbrokenn contact met een zoon en het recente overlijden van een dochter. Ze begint te huilen. De 
anderee dames worden hier stil van. Ondanks dat ze elkaar zo vaak zien, wisten ze hier niets van. Ik 
praatt met de ene mevrouw. Na een poosje stopt ze met huilen. Ik breng het gesprek op succesvol 
oudd en vraag de dames naar hun mening. Hierover zijn ze eensgezind en ze geven me het advies te 
stoppenn met roken en te investeren in sociale contacten. 

Bijj  een aantal deelnemers is er een bewuste 'afstand' van groepen leeftijdsgenoten omdat 

menn bang is voor roddels43 of klagen. Frans zegt over zijn leeftijdsgenoten die regelmatig 

bijj  elkaar zitten in de recreatiezaal: 
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Dee ga niet tussen al die oude vrouwtjes zitten. Dat is niks voor mij. Ik ben ook oud, maar ik 
voell  me niet thuis bij ze. Hier in dit huis hebben ze vaak dezelfde praatjes. Ja, die mensen 
makenn niets mee en waarover moeten ze dan praten? Dan gaat het snel over hun ziektes of 
zee hebben het over anderen. De wil ookk wel eens over andere onderwerpen praten, zoals 
politiek,, sport en vakanties. 

Hett contact met kennissen zorgt voor afleiding maar ook voor teleurstelling. De vrouw 

vann Frans is in september overleden. Rond de jaarwisseling ontvangt Frans verschillende 

nieuwjaarskaarten. . 

Zekerr de helft raakte het woord "Johanna" niet aan. Zij kunnen daar toch ook wel even op 
ingaan?? Zo van "Je zal wel een naar jaar gehad hebben met het verlies van Johanna". Van 
mijnn schoonzus kreeg ik een kaart " Gelukkig Nieuwjaar 1999, je schoonzus". Nou dat vind 
ikk koud. 

Mett familieleden bestaat niet altijd een hechte band. Door de jaren heen krijgen ze soms 

dee status van kennis. Omgekeerd kunnen buren of vrienden de status van familie krijgen, 

afhankelijkk van de onderlinge betrokkenheid in de relatie. Wat relaties precies inhouden 

komtt vooral naar voren ten tijde van ziekte en problemen, maar tevens kan ziekte de eisen 

veranderenn die men aan zichzelf en de relatie stelt. Dit is ook te zien bij de professionele 

zorgverlening. . 

Relatiess met professionele zorgverleners. 

Vann alle ouderen in de Leiden 85-plus (n = 599), is op 85 jarige leeftijd 70% volledig 

onafhankelijkonafhankelijk van hulp bij de basale activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals 

wassen,, eten, aankleden en toiletgang. Het merendeel van de personen die wel afhankelijk 

zijnn van zorg, woont in een verpleeg-of verzorgingshuis (Gussekloo, de Craen & 

Westendorp,, 2001: 475). Met betrekking tot de instrumentele activiteiten van het dagelijks 

levenn (IADL ) is het beeld anders. Bijna alle ouderen (97%) geven aan dat zij voor deze 

activiteiten,, zoals zwaar huishoudelijk werk, het doen van boodschappen en verzorgen 

vann teennagels, hulp krijgen. Deze hulp wordt over het algemeen gegeven door mensen 

uitt het informele zorgsysteem: de partner, de particuliere hulp of alpha-hulp, de kinderen, 

burenn of kennissen. 

Wanneerr gekeken wordt naar de gegevens van 491 zelfstandig wonende 

ouderen,, blijkt dat zij aangeven bijna drie maal zoveel uren informele hulp als formele 

hulpp ontvangen. Per deelnemer is dit gemiddeld 5.38 uur informele hulp per week, en 1.8 

uurr formele zorg per week. 

128 8 



Figuurr 3. Zelfgerapporteerde hulp voor deelnemers niet woonachtig zijn in het verzorgings- of 
verpleeghuis. . 

Soortenn informele hulpgevers Soorten formele hulp 

Zorgg van de partner 43% Zorg bij ADL 14% 
Zorgg van de kinderen 39% Zorg bij huishouding 22% 
Particulierr hulp (inclusief alpha-hulp) 23% Verpleging 7% 

Tafeltjee Dekje 8% 

**  bron: Persoonlijke mededeling dr. Gussekloo 

Inn haar studie over mantelzorg op het platteland constateert Luijkx (2001) dat ouderen in 

haarr onderzoek vaker professionele zorg dan mantelzorg ontvangen. 67% ontvangt 

professionelee zorg en 54% mantelzorg. Luijkx stelt de verwachting van beleidsmakers en 

wetenschapperss dat professionele zorg dient als aanvulling op mantelzorg ter discussie. 

Dee cijfers die Luijkx presenteert, wijken af van de cijfers van de Leiden 85-plus Studie. 

DitDit  kan worden verklaard door andere definities van mantelzorg en professionele zorg. 

Luijkxx telt bijvoorbeeld de alpha-hulp bij de formele zorgverlening, maar deze kan ook tot 

dee informele hulp worden gerekend44. Bovendien rekent zij de partner, die een groot 

gedeeltee van de zorg op zich neemt, niet mee in de cijfers van mantelzorg45. Luijkx stelt 

datt ouderen een voorkeur hebben voor professionele zorg. Maar wensen zijn vaak anders 

dann de praktijk. Volgens de richtlijnenn is professionele zorg pas geïndiceerd als blijkt dat 

err geen of onvoldoende mantelzorg aanwezig is. Professionele zorg is niet altijd 

beschikbaarr vanwege een toenemend personeelstekort. In principe moeten ouderen in 

vrijheidd kunnen kiezen voor steun van kinderen of professionele hulpverlening (Dykstra, 

1990:: 213), maar er is sprake van dwang indien ouderen een beroep moeten doen op 

familieledenn wegens gebrek aan faciliteiten op het gebied van huisvesting, 

gezondheidszorg,, inkomen en vervoer. Ook in dit onderzoek komt naar voren dat ouderen 

somss meer professionele hulp willen dan beschikbaar is. Nog schrijnender is dat mensen 

vaakk geen idee hebben over hoe zorg en financiering geregeld zijn. De mensen die 

professionelee hulp hebben, zoals de alpha-hulp, klagen over de bureaucratie, de 

onduidelijkheidd van regels en de steeds veranderende regels van betaling. 

UitUit  de gesprekken komt ook naar voren dat de relaties van ouderen met 

professionelee zorgverleners verschillende patronen hebben: (1) men heeft alleen een 

functionelee band met de professionele hulpverlener, (2) de functie van hulpverlener raakt 

opp de achtergrond omdat men de hulpverlener meer als sociaal contact beschouwt, (3) de 

professionelee hulpverlener wordt wel als hulpverlener gezien maar de oudere gaat ervan 

uitt dat hij /zij daarnaast een persoonlijke band heeft die van invloed is op de relatie en 

zorgverlening.. Factoren die deze relaties beïnvloeden zijn de persoonlijke verwachtingen, 

wensen,, en andere mogelijkheden tot sociale contacten van de oudere. 

Eenn voorbeeld van het eerste patroon is te zien bij Elizabeth. De relatie tussen de 

alpha-- hulp en Elizabeth is functioneel. Dit komt enerzijds doordat ze regelmatig een 
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discussiee hebben over de werkindeling. Elizabeth wil graag dat de alfa-hulp boodschappen 

voorr haar haalt bij een supermarkt in de stad die goedkoper is dan het winkeltje in de 

serviceflat.. Hierdoor kan zij dan meer geld overhouden om voor haar kinderen te sparen. 

Dee alfa-hulp is dit echter niet van plan en houdt voet bij stuk dat het doen van 

boodschappenn niet tot haar takenpakket hoort46. Een ander aspect komt naar voren tijdens 

eenn gesprek. Elizabeth betwijfelt de zinvolheid van haar leven nu ze beperkt is door haar 

gezondheid.. Ik vraag haar of ze dan niet op een andere, minder praktische manier iets 

voorr mensen kan betekenen. Elizabeth wendt zich dan tot de alpha-hulp en vraagt haar 

watt zij voor haar betekent. De alpha-hulp is overrompeld door die vraag. 

EE U vraagt nou wat kan ik voor anderen betekenen? Maar Marie wat beteken ik voor jou? 
(Stilte) ) 
Watt beteken ik voor jou? 

AA (lacht een beetje) Mijn werk! 
EE En gaat er verder niks van jou naar mij uit? 
AA Nee, want mensen worden zo oud, en als ik me ga hechten aan al die mensen waar ik werk, 

dann krijg ik alleen maar verdriet. Want u bent 85, ik heb gewerkt bij iemand van 93. En ja... 
soms,, de een is lief, de ander is... waar je voor... Op een gegeven moment heb ik tegen u 
gezegd:: u moet maatschappelijk werk hebben, want ik kan het niet natuurlijk voor u doen als 
alpha-hulp.. En ik kan natuurlijk nooit zo van oudere mensen houden als van mijn eigen 
ouderss of je opa of oma. Eigen is altijd belangrijker volgens mij. En je kan je niet gaan 
hechtenn aan mensen die al heel oud zijn en waar je werkt. Dus eh... 

EE Nou ja, kijk, het zal toch met jou ook zo zijn, net als bij andere mensen, bij die kom je 
graag,, bij die kom je minder graag en bij die kom je liever helemaal niet. 

AA Ik zie het gewoon als mijn werk om hier te komen. [...] De krijg namelijk iedere vrijdag heel 
veell  van u te horen over ziektes en narigheid. En op een gegeven moment dacht ik: ik sluit 
mee er behoorlijk voor af, want ik kan dat niet mee naar huis nemen. 

EE Dan mag je óók tegen mij zeggen: U moet erover ophouden. 
AA Ja maar, zolang ik het kan aanvaarden. Maar u wilt praten, ik laat u praten. Maar u luistert 

heell  moeilijk als ik iets vertel. Ik praat hier ook wel eens over mezelf... 
EE Maar ji j mag dat gerust zeggen, want daarmee maak je mij erop attent. 
AA Ja maar... ik kom eens in de week en ik zeg heel vaak tegen u: "Daar moet u uw dochter 

voorr hebben. Daar moet u uw zoon in Frankrijk, die zal heel graag veel voor u willen doen". 
Maarr uw dochter, daar heeft u laatst weer die ruzie mee gehad. (Tegen mij) En dan kom ik 
hier,, en dan is ze helemaal van streek, en dan denk ik: hier is hulp nodig! Eigenlijk moet ik 
dee gezinsverzorging waarschuwen. 

EE Maar die kan dit ook niet verhelpen, dat is het hem juist 
AA Maar ik kan dat helemaal niet! En u verwacht van mij heel veel dingen vaak. 

Datt Elizabeth dit vraagt, komt als een complete verrassing voor de alpha-hulp die het 

liefstee afstand bewaart. Elizabeth wil het liefste horen dat zij iets betekent voor de hulp, 

maarr dit gebeurt niet. De alpha-hulp benadrukt de formele relatie die tussen hen bestaat, 

ookk doordat Elizabeth weinig naar haar luistert. 

Bijj  Reinier staat de sociale relatie met de hulpverlener voorop. Gezien het feit dat 

hijj  geen of nauwelijks contact heeft met familie, hij door het gebruik van diuretica 
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(piastabletten)) niet meer aan de kaartclub deelneemt of naar de stad kan, is de 

hulpverlenerr het belangrijkste sociaal contact geworden. Dit blijkt vooral als zijn oude 

hulpp na tien jaar weggaat en hij een nieuwe krijgt. Reinier heeft last van een hoge 

bloeddrukk en wijt dit zelf aan het feit dat hij gespannen is over de nieuwe hulp die hij zal 

krijgen: : 

Jee voelt je onzeker. Je weet niet hoe het zal gaan. Je moet je toch weer aan elkaar aanpassen, 
hett is toch weer een heel ander mens. Ander karakter en mentaliteit enzo. Je moet afwachten 
inn hoeverre ze spraakzaam zijn of zo. 
Dee bedoel als je een hulp hebt, die d'r werk goed doet en waar je niks op aan te merken hebt, 
maarr die nooit eens praat... die nooit een wat vertelt of zegt hoe het met de kinderen gaat of 
wiee dan ook, dan eh... 
Ja,, ik weet niet, dan sta je er altijd buiten. Dan heb je wel wat aan die hulp, maar dan is het 
hetzelfdee als een computer, zogezegd. En dat moet je juist niet hebben. Dat je een beetje 
contactt hebt en met elkaar praat, zodat je nog eens wat hoort, weet hoe de familie in elkaar 
zit,, en hoe ze zelf in elkaar zit, handelt, dingen koopt en zo. Dat zijn dingen waar je over 
kuntt praten. Dan leer je elkaar beter kennen. 

Dee hulp doet niet alleen huishoudelijk werk, Reinier is ook van haar afhankelijk voor het 

kopenn van nieuwe kleding zoals overhemden en sokken, het opnemen van geld en het 

doenn van boodschappen. Ze is ook de enige persoon die wekelijks komt en waarmee hij 

eenn gesprek voert. Ziekte kan ook sociale voordelen bieden zoals regelmatig contact en 

aandachtt Ook bij andere professionele zorgverleners, zoals de praktijkverpleegkundige 

vann de huisarts kan het sociaal contact op de voorgrond staan47. 

Eenn voorbeeld van een relatie waarbij het professionele en persoonlijke veelal 

doorr elkaar lopen is die met de huisarts. Veel ouderen in deze studie wegen af met welke 

klachtenn ze naar de huisarts gaan en verwachten dat deze hen serieus zal nemen omdat hij 

off  zij hen 'kent' en weet dat ze niet onnodig klagen. Andere voorbeelden zijn de relaties 

mett zorgverleners in instellingen zoals de bejaardenverzorgster of ziekenverzorgster. De 

relatiee met de zorgverleners is anders dan Henrietta had gehoopt en verwacht voor ze naar 

dee instelling kwam (zie hoofdstuk 5). Ze heeft kritiek op de werkwijze en het gebrek aan 

persoonlijkee belangstelling. Tijdens vele bezoeken kan ik observeren dat ze wel 

vriendelijkk doet tegen het personeel, maar het klinkt geforceerd. Het personeel reageert 

beleefdd en zakelijk, maar stelt geen verdere vragen naar haar persoonlijk wel en wee. Dit 

inn tegenstelling tot het personeel in de instelling van Frans. Net als bij Henrietta komt er 

tijdenss de gesprekken vaak een zuster binnen voor het zalven, druppelen en schoonmaken 

vann de ogen. Maar bij Frans informeren ze ondertussen naar een laatste doktersbezoek, 

klachten,, dagelijkse bezigheden of vertellen iets over het eigen leven. Frans ervaart de 

zorgg en medeleven van de zorgverleners als steun bij zijn gezichtsverlies en het verwerken 

vann zijn verdriet over de dood van Johanna (zie hoofdstuk 4). 

Inn het begin kwamen ook die verzorgers. Schoven ze even een stoel bij. Dan hadden ze 
malingg aan al dat werk. Ja, dat was hun natuurlijk ook ingepompt he? Maar de meeste 
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hebbenn dat gedaan hoor! Dan gingen ze eventjes met je praten. Van "U moet er toch 
doorheen",, "Wij steunen u met alles", "Als u wat hebt, als u wilt dat wijj  even komen praten, 
dann bel je gewoon als je daar behoefte aan hebt". Dus ze hebben alles gedaan om het mij zo 
aangenaamm mogelijk te maken en daar heb ik waardering voor. 

Franss maakt gebruik van het aanbod om te bellen wanneer hij op een nacht een vreselijke 

huilbuii  heeft en zich vertwijfeld afvraagt of hij de juiste beslissing heeft genomen omtrent 

hett overlijden van Johanna. De verzorgster blijf t een hele poos bij hem tot hij weer in staat 

iss om te slapen. In feite wil Henrietta deze steun en aandacht ook, maar krijgt die niet. 

Ookk relaties tussen professionele hulpverleners en ouderen kunnen zo 

gekenmerktt worden door 'afstand en betrokkenheid'. Aspecten als sympathie maar ook 

hett belang van het contact spelen een rol. Een (professionele) afstand tussen ontvanger en 

verlenerr van zorg kan bevorderlijk zijn voor goede zorg maar ook een belemmering 

(Potting,, 2001:26). Het hangt ervan af hóe en op grond waarvan afstand wordt gecreëerd 

enn wat de verwachtingen zijn van de ouderen. Huisartsen vervullen een aparte rol. Van de 

huisartss wordt over het algemeen verwacht dat hij of zij de persoonlijkheid van de oudere 

kann inschatten, ook al is er weinig contact (zie hoofdstuk 4). Ouderen streven ernaar het 

contactt met de huisarts zo optimaal mogelijk te houden. 

Strategieënn van ouderen om contacten te behouden 

Dee meeste ouderen hopen dat de sociale contacten met kinderen, vrienden en familie 
behoudenn blijven op oudere leeftijd. Vera (hoofdstuk 4) zegt: 

Jee sociale contacten zijn belangrijk. Die moetje zelf al eerder moeten opbouwen voor je oud 
bent.. En dan is het te hopen dat je dat dan later ook weer terug krijgt van die mensen. 

Opvallendd is dat ouderen behoud van contacten vooral als de eigen verantwoordelijkheid 

zien.. Eenzaamheid door verbroken relaties met de kinderen is iets dat ouderen zelf moeten 

zienn te voorkomen. Bea (hoofdstuk 5) en Corrie zeggen bijvoorbeeld: 

Kijkk je moet niet in een ander leven bedisselen, dat mag je niet doen. Ik denk altijd hoe ik 
hett zelf zou willen. Maar meestal vergeten ze (andere ouderen) hoe ze het zelf gedaan 
hebbenn of zouden willen. 

Alss ze (andere ouderen) niet meer de kinderen zien, dan denk ik ook wel eens: "Zou dat dan 
niett een beetje aan jezelf liggen?" De moet ook wel eens tot tien tellen als ze wat zeggen (de 
kinderen).. Dan zitten ze hier te praten en dan loop ik maar even naar de keuken. 

Juistt bij lichamelijke problemen proberen alle ouderen in dit onderzoek hun contacten te 

behouden.. Het is een actief proces waarin ouderen een aantal strategieën handhaven. Uit 

dee uitspraken van de ouderen in deze studie blijkt dat de dimensie van gezondheid sterk 

verbondenn is met de sociale contacten. Vooral als gezondheid verder achteruitgaat dan 
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vergtt het, voigens ouderen, aanpassing in het sociaie domein om relaties in stand te 

houden.. Zelfs ouderen die nog geen last hebben van problemen en zelfstandig kunnen 

functionerenn geven dit al aan. Het is dus niet zo dat deze afweging pas gaat spelen op het 

momentt dat zich problemen voordoen. Ouderen geven aan dat men moet zorgen anderen 

niett teveel te 'belasten'. Maar wat houdt 'belasten' in vanuit het perspectief van ouderen 

enn hoe willen ze 'belasting' voorkomen? 

HetHet voorkomen van 'belasting' van de sociale relaties 

Wanneerr gezondheid achteruitgaat geven veel ouderen aan hun kinderen niet te willen 

belastenbelasten met hun problemen. In de afweging over de 'belasting' speelt de conditie van de 

kinderenn mee, zoals te zien in het verhaal van Henrietta die haar dochter liever 'ontziet' en 

haarr schoondochter liever niet vraagt naar bepaalde boodschappen. Ouderen vullen voor 

hunn kinderen of kleinkinderen in hoe druk die het hebben met hun eigen leven, en hoe 

zwaarr de belasting wel niet is. Anna (hoofdstuk 5) is na haar hartkloppingen onzeker 

geworden.. Ze denkt na over het feit dat ze plotseling zou kunnen overlijden. Omdat ze 

alleenn woont, is er niemand die haar in de gaten houdt. Ze is bang dat ze dagen dood in 

haarr huis zou kunnen liggen voor iemand haar vindt. Ze wil dus voorzorgsmaatregelen 

nemenn zoals een alarmapparaat maar bespreekt dit liever niet met haar kinderen. 

AA Ik wil de kinderen niet ongerust maken, want dat kunnen ze nu niet gebruiken. Mijn zoon is 
overspannenn en mijn dochter is net genezen van kanker. De hou al jarenlang rekening met 
hunn gezondheid. En dit kunnen ze niet gebruiken. Ze zouden schrikken, stel dat ze me 
zoudenn vinden. Dat lijk t me verschrikkelijk. 

MM Maar hoe u het ook regelt, u kan niet voorkomen dat ze schrikken. Of u een alarmapparaat 
omm heeft, of niet. Met de mensen die u opgeeft moet u bespreken, van: " Het kan zijn dat je 
gebeldd wordt en misschien wel midden in de nacht en dan heb je de sleutel en moet je 
komenn kijken wat er aan de hand is". 

AA Ja, maar die persoon zoek je uit, en dat is dan iemand die dat aankan! En die zich niet, zoals 
jee eigen kinderen zich wezenloos schrikken.[...] Als Jan (vriend) dat zou willen doen, dan 
denkk ik dat is voor die kinderen een soort voortzetting want het is een keer eerder gebeurd, 
(hijj  heeft haar al eens eerder naar het ziekenhuis gebracht). Dus dat begrijpen ze wel. Het 
ideee dat je in benauwdheid dood gaat en dat kinderen je zo vinden vind ik verschrikkelijk. 
Enn het leven van mij en mijn kinderen zit zo elkaar dat moeder groot aandeel in de zorg voor 
henn heeft. Ik zie op tegen de omgekeerde wereld dat ze voor mij moeten zorgen. Dat hebben 
zee nooit hoeven doen. 

Annaa ziet er tegenop om haar angst voor plotseling overlijden en het aanschaffen van een 

alarmapparaatt te bespreken met haar kinderen. Ze wil haar kinderen er niet mee belasten. 

Driee factoren beïnvloeden het idee van belasting. Ten eerste de ernst van de situatie, de in 

dee tijd gegroeide rolverdeling tussen moeder en kinderen en de huidige conditie van haar 

kinderen.. Uiteindelijk overlegt Anna toch met haar kinderen over de aanschaf van het 

alarm.. Later heb ik een gesprek met de dochter van Anna. Ik vraag haar hoe zij haar rol 
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ziett en spreek over het feit dat haar moeder opziet tegen een 'omgekeerde wereld' van 

zorgg verlenen. De dochter geeft met voorbeelden aan dat de kinderen moeder al vaker 

geholpenn hebben, onder andere na de scheiding. Maar zegt ze 

Ikk vind het wel goed dat mijn moeder zich presenteert als een zelfstandige vrouw. Want hoe 
meerr je het gevoel hebt datje zelfstandig bent, hoe beter dat is voor je gevoel van 
welbevinden. . 

Dee dochter vindt het normaal dat kinderen nu zorg verlenen aan hun moeder. De moeder 

heeftt in het verleden ook heel vaak de kinderen geholpen. En dat kinderen nu meer zorgen 

voorr hun moeder hoort volgens haar bij het leven. 

Hett bespreken van het idee 'belastend te zijn' gebeurt weinig tussen ouders en 

kinderen,, soms ook uit angst dat contacten minder zullen worden. Het toont hoe 

ingewikkeldd de relaties zijn. De dochter van Bea laat niet na te benadrukken hoeveel ze 

omm haar moeder geeft. Ze geeft cadeautjes met lieve briefjes, gaat met haar moeder 

boodschappenn doen, komt dagelijks langs of belt op. Bea is bang dat ze dit contact 

verliest. . 

BB Mijn dochter komt elke dag langs. Alleen s'maandags komt ze niet. Want dan heb ik mijn 
hulp.. Maar dat vind ik een belasting voor haar. Ja, dat vind ik. Ik denk: dat kind moet haar 
eigenn leven leiden, maar niet elke dag "Ik moet naar mijn moeder toe". Dat is een druk. Dat 
legtt een druk op haar. 

MM Maar bespreekt u dat ook met haar? Over wat zij nou een belasting vindt en wat u denkt dat 
datt is? Het kan best zijn dat u daar allebei een verschillend idee over heeft. 

BB Ja, nou, dat durf je niet zo goed, he? Dat vind je naar om daar over te praten met haar. Gek 
he? ? 

MM U heeft juist zo 'n goede band met haar. 
BB Ja, ik heb een goede band. Ja, ik heb het wel eens gezegd, dan zegt ze wel; "Nee, daar moet 

jee het niet over hebben". Ik heb het er wel eens over gehad. Ja, ik weet niet hoe ik het 
zeggenn zal.... Ik weet het zelf, maar ik durf het niet te zeggen. Ik zou het ook niet willen 
zeggen,, want ik vind het heel erg als ze niet meer komt! 

MM U bent er een beetje dubbel in. 
BB Ja. Ik voel... dat denk ik, dat het voor haar een belasting is. En je durft er niet over te 

beginnen,, want dan denk ik: "Dan komt ze niet meer". En dat zou ik verschrikkelijk vinden. 

Hett is de vraag of de dochter van Bea inderdaad niet of minder zou komen. Wellicht 

onderschatt Bea haar dochter en overschat ze haar eigen 'belasting'. Feit is dat Bea het 

heell  moeilijk vindt om het onderwerp dat haar zo bezig houdt te bespreken. Ze omschrijft 

zichzelff  ook als iemand die moeilijk over haar gevoelens kan praten. Dit is altijd al zo 

geweest.. Zelfs als Bea ziek is vanwege een ontsteking in haar maag en slokdarm en een 

darmafsluitingg weten haar kinderen niet hoe ziek zij zich voelt tot de acute opname in het 

ziekenhuis.. Ze portretteert zichzelf beter dan ze in feite is. 
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BB Maar wat dat betreft ben ik erg gesloten hoor. Ze wisicu uici eens dat ik ziek was, heb ik 
altijdd verstopt 

MM Had u dat niet gezegd? Was u bang dat u ze er mee 'belastte'? 
BB Nou, dat je denkt: "Wat een gezeur, he? Mensen op die leeftijd hebben altijd wat". Ze 

hebbenn niet geweten dat ik zo ziek was. Want als ze dan kwamen, dan hield ik me nog een 
beetje.... voor de rest lag ik voor pampus. Maar als ze dan kwamen, probeerde ik zoveel 
mogelijk.... dan zei ik wel: "ik voel me niet lekker" maar liet niet merken hoe erg het was. 

Beaa relateert ideeën over ziek zijn aan haar leeftijd. De uitspraak "Mensen op die leeftijd 

hebbenn altijd wat" verwijst naar stereotiepe denkbeelden over gezondheid bij oudere 

ouderen.. Of haar kinderen die denkbeelden delen blijf t onduidelijk, omdat ze het niet 

bespreekt.. Hetzelfde geldt voor Bea's verwachtingen ten aanzien van de huisarts. 

BB Ik kom nooit bij een dokter. Altij d heel weinig bij een dokter geweest. Maar als je op die 
leeftijdd komt en je gaat zoals ik toen met dat hart, elke twee, drie weken naar de dokter. 
Dann denken ze: "Oh, daar heb je dat mens weer. Dat is de ouderdom, dat is de leeftijd. Dat 
krijgg je: "Nou ja, je bent al zo oud hoor". Nou dat weet ik zelf ook wel, daar heb ik geen 
menss bij nodig. 

MM Maar wordt dat dan gezegd, of denkt u dat zij dat denken? 
BB Nou, je zegt het zelf ook wel eens. Maar zo wordt er toch over gedacht? Vaak wel. 

Niett bij alle ouderen speelt dit idee van belasting in deze mate. Sommige mensen leggen 

zichh erbij neer dat ze hulp nodig hebben. Johan (hoofdstuk 3) is na twee jaar in een veel 

slechteree conditie. Hij heeft prostaatkanker gekregen. Johan zorgde eerst voor zijn vrouw, 

maarr is nu snel moe en kan een aantal huishoudelijke taken niet meer volbrengen. De 

kinderenn hebben professionele hulp geregeld en een schoondochter haalt nu 

boodschappen.. Ze hebben hun leven ook wat meer aangepast. De schoondochter vertelt: 

Ja,, daar word je opeens mee geconfronteerd dat er een punt bereikt is, blijkbaar, waar de 
energiee gaat opraken en dat ga je merkbaar zien. En dat heeft een paar praktische dingen 
waarr we rekening mee houden. We... Ja, dat klinkt een beetje egoïstisch, maar je gaat niet 
meerr zomakkelijk een paar dagen weg. Je doet het nog wel eens maar je houdt er rekening 
meee (gaan minder ver weg op vakantie zodat ze binnen een dag terug kunnen zijn). Meestal 
komtt er ook wel iedere dag even iemand langs. Ja, niet om te controleren of zo, want je 
komtt gewoon uit jezelf voor een kletspraatje ... nou, ja , het houdt je wel bezig. 

Johann en Ank zijn hier dankbaar voor en ervaren het als steun. Ze zien het niet zozeer als 

belasting.. Johan zegt: 

Kijkk je weet natuurlijk wel dat je een bepaalde belasting vormt, maar zo sterk hebben wij dat 
nogg nooit gehad en dat zal mede ook verband houden met de verstandhouding. Een goede 
verstandhoudingg maakt het veel gemakkelijker. 
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Dee aard van de relatie speelt volgens hem een belangrijke rol. Maar ook bij andere relaties 

diee als 'goed' worden omschreven, zijn ouderen toch bang voor belasting. Wat bij Johan 

enn Ank opvalt is dat bovenstaande uitspraken gedaan worden in het bijzijn van de 

schoondochter.. Er is geen angst om 'belasting' te bespreken met elkaar. 

Maartjee heeft de zorg voor haar gezondheid helemaal overgegeven aan haar zoons. 

Dee contacten met de huisarts verlopen via een zoon, de kinderen zorgen voor de financiën 

enn wat er ook maar nodig is. Maartje ziet juist deze zorg als teken van genegenheid van de 

kinderen.. Wel is ze af en toe bang 'lastig' te zijn. Haar zoon vertelt: 

Ikk had een keer zes plantjes voor haar gekocht waar ze erg van hield. Vervolgens heeft ze 
zichh twee dagen lang zorgen gemaakt over wat mijn vrouw ervan zou vinden! 

MaartjeMaartje hoopt maar dat er geen conflict ontstaat door haar toedoen. Ze weet dat de 

kinderenn regelmatig op bezoek komen, maar zou meer contact willen. Ze probeert te 

relativeren. . 

'ss Avonds voel ik me vaak eenzaam. Dan loop ik door mijn huis en dan denk ik: "Ja, oud 
zijn...". zijn...". 
Ikk loop dan in mijn kamer en ga maar vroeg naar bed. Maar dan zeg ik ook tegen mezelf: " 
Jee moet niet zo zeuren, er zijn mensen die dag en nacht op bed liggen. Hou er mee op, je 
moett dankbaar zijn voor watje krijgt, er zijn er zoveel die veel eenzamer zijn dan jij" . Dan 
zegg ik tegen mezelf " ouwehoer" en dan moet ik weer lachen. 

Corriee omschrijft zich ook als iemand die niet lastig wil zijn. Ze heeft zes kinderen, drie 

dochterss en drie zonen 

Dee ben heus niet teveel bij mijn kinderen. Maar je mag gerust weten, die jongens vragen me 
nooitt (op bezoek). En toch ben ik niet lastig, want ik zit in mijn stoel en dan droog ik af. En 
alss ik eet, ik ben niet lastig met eten of wat ook. Kijk die jongens komen en dat is altijd 
goed.. Ze helpen me. Zoals met mijn keukentrap, was een schroefje uit. Hij maakt het. "Heb 
moederr nog meer?". Dan zegt ie: "Oh ja, even kijken of er nog post is waar ik naar moet 
kijkenn of zo". Hij doet de financiën. Maar ze vragen me nooit op visite. Dan zegt ie: "Je kan 
tochh wel eens een keertje komen?". Ik zeg: "De kom niet uit mijn eigen want als julli e jonge 
mensenn op visite hebben, voel ik me teveel". Ik zeg tegen hem: "Jij zegt: moeder kan ook de 
telefoonn oppakken en zeggen ik kom naar je toe. Maar ji j kan óók die telefoon oppakken en 
vragen:: "Moeder heb je zin om vanmiddag een uurtje naar ons toe te komen? Dan eet je bij 
onss en pakt de taxi terug". De bedoel maar, dat wil ik graag dat ze doen. 

Dee angst van ouderen dat ze een belasting vormen is niet typisch Nederlands maar ook 

niett 'universeel' (Antonucci, 1990:218; Minichiello et al, 2000:265). Vatuk (1990) 

vergelijktt de angst om kinderen te belasten in India en de Verenigde Staten en verwijst 

naarr de verschillende normen over reciprociteit. In India maken ouders al heel vroeg 

duidelijkk aan hun kinderen dat zij verwachten dat de kinderen voor hen zullen zorgen op 

hunn oude dag. Dit is geen wens maar ouderen beschouwen het als hun recht (op.cit.: 84). 
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inn tegenstelling tot Amerika is men trots ais men zorg ontvangt en vergroot dit het 

zelfrespect.. In Ghana is de situatie vergelijkbaar: hoe meer zorg men krijgt, hoe 

succesvollerr men lijkt . Het idee dat ouderen hun kinderen 'tot last' zijn vindt men absurd 

(vann der Geest, 1998). 

Dee grootste angst van de Indiase ouderen is echter dat de kinderen hun deel van 

'dee verplichting' niet na zullen komen. Daarom hecht men aan het behoud van respect van 

dee kinderen en als voorwaarde hiervoor ziet men gezondheid zodat men nog enigszins bij 

kann dragen in de huishouding. In Nederland is de norm 'voor wat, hoort wat' meer van 

toepassing.. Ouderen en kinderen accepteren tot op zekere hoogte wel dat de 'rollen 

omgedraaidd worden', maar er moet wel wat tegenover staan. Acceptatie, niet-klagen, 

'gezelligheid',, humor en interesse in de kinderen. Lange termijn reciprociteit op zich 

volstaatt niet. Er moet ook sprake zijn van wederkerigheid op de korte termijn om 

'belasting'' te voorkomen. Hiervoor draagt de oudere persoon ook verantwoordelijkheid. 

Niet-klagen. Niet-klagen. 

Schrijvenn over klagen bij ouderen is in zekere zin 'riskant'. Ten eerste overheersen 

negatievee stereotypen in de samenleving (zie hoofdstuk 3) waardoor men een verkeerde 

interpretatiee kan geven aan de samenhang tussen de onderwerpen 'ouderen' en 'klagen*. 

Bovendienn kan en zal men ook wijzen op het feit dat iedereen wel degelijk ouderen kent 

diee wél klagen. Klagen is per definitie negatiefin onze samenleving dus zal men het 

negatievee koppelen aan "de ouderen". Waarom dan toch bewust gekozen om dit 

onderwerpp te bespreken? De reden is dat het niet-klagen wel degelijk een sociale strategie 

vann ouderen is om ten eerste hun sociale contacten te behouden en ten tweede omdat het 

verbandd houdt met de eigenwaarde van het individu om zichzelf zo te gedragen ofte 

presenterenn dat hij of zij voldoet aan de culturele norm. Ook hierin is te zien dat een 

selectieveselectieve vergelijking met leeftijdsgenoten bijdraagt aan een relatief gevoel van 

welbevindenn (hoofdstuk 3). 

Samenhangendd met de angst anderen te belasten geven ouderen aan dat klagen ook 

eenn belasting is voor het sociale netwerk. Niet alleen bij kinderen of familie, maar ook bij 

leeftijdsgenotenn of de huisarts mag niet geklaagd worden. Het is belangrijk dat het 

'gezellig'' is wanneer er bezoek komt, want klagende mensen stoten anderen af. Frans 

(hoofdstukk 4) krijgt elke week veel bezoek, waaronder zijn neef. 

Neeff  Wat dat betreft bent u (Frans) een bevoorrecht man. Want soms moet u de visite en beetje 
spreiden,, nou dat is natuurlijk prachtig. Ik heb een tweede moeder gehad die zat in een 
verzorgingshuis,, maar daar was ik de enige die kwam. Maar daar kwam ik écht niet iedere 
weekk hoor, dat kon ik niet opbrengen. 

MM Maar waar lag dat dan aan? Wat was hett verschil? 
Neeff  Ja, waar lag dat aan? Ze zat altijd overal op te vitten. U kent haar ook (tegen Frans), u ging 

err ook naar toe. 
FF Ja, maar dat werd steeds minder, want als je bij Sjaan kwam, dan was het altijd hetzelfde. Ze 

hadd haar wasgoed niet op tijd gehad, ze miste dit en miste dat. 
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Neeff  Ja, oom Frans doet dat niet. Goed, oom Frans klaagt ook wel eens zoals met dat 
zonneschermm (los scherm dat klappert.. Het duurt maanden voor het gemaakt wordt en kan in 
dee tussentijd niet gebruikt worden). Maar dan heb je ook recht van klagen. Maar met oom 
Franss is een band. Die was er altijd al, maar is gegroeid na het overlijden van tante Johanna. 
Maarr je komt hier niet voor de ellende. Het is altijd gezellig bij oom Frans. We praten 
eroverr wat we allebei in de week hebben meegemaakt en het gaat overal over, over voetbal, 
computerss enzovoorts. Oom Frans heeft zelf ook belangstelling voor veel dingen. 

Veell  ouderen portretteren zichzelf als mensen die anderen niet lastig vallen met hun 

klaagzangg over gezondheidsproblemen, gevoelens van eenzaamheid of'nare dingen'. Een 

voorbeeldd hiervan is Jannie. Ze mist haar man ontzettend. Hij is vijfjaar geleden 

overleden.. Na een problematische jeugd, heeft ze een goed huwelijk gehad. Haar man 

heeftt haar geholpen met het verwerken van verdriet en samen hebben ze een poos voor 

hunn kleinzoon gezorgd toen er problemen in de familie waren. Haar kinderen, en met 

namee haar dochter komen vaak op bezoek. Ze omschrijft hun band als goed en geeft aan 

niett te willen klagen. 

Ikk klaag niet, zelfs niet tegen mijn kinderen. Ik wil het zelf verwerken. Dat is misschien niet 
altijdd het beste, maar zo ben ik nu eenmaal. 

Janniee heeft een reden om haar emoties voor zichzelf te houden. Ze heeft een voorbeeld 

vann 'hoe het niet moet'. Een goede kennis werd weduwe en Jannie had regelmatig contact 

mett haar kinderen. De zoon vertelde aan Jannie dat hij niet graag naar zijn moeder ging 

omdatt ze altijd zat te huilen. Toen besloot Jannie: "Dat zal mij niet gebeuren, dat wil ik 

mijnn kinderen niet aandoen". Daarom probeerde ze haar verdriet te verbergen voor haar 

kinderen. . 

Maarr niet zo lang geleden was ik alleen thuis. Ik dacht: "Er komt toch niemand", en ik heb 
flinkk zitten huilen. En toen kwam mijn dochter onverwachts binnen. Toen vroeg ze: " Mam, 
watt is er?" Ik zeg: "Niks". Zegt ze: " Ma, er is wel wat, ik zie het aan je gezicht". En toen 
moestt ik toegeven, en zei:" Nou, ik heb een beetje verdriet over je vader". Toen zei ze: " 
Mam,, ik heb je nog nooit zien huilen, ik heb altijd gedacht datje hard was, maar je bent niet 
hard". . 

Hett voorval heeft als gevolg dat Jannie met haar dochter haar verdriet bespreekt. Die is 

hierr blij mee want ze wil haar moeder steunen en ze kan nu ook haar eigen gevoelens 

delen.. Hoewel ze haar moeder vraagt om voortaan haar gevoelens met haar kinderen te 

delen,, blijf t Jannie terughoudend. Ze wil haar kinderen niet belasten met haar verdriet. Ze 

huiltt vooral 's nachts als ze alleen is en houdt zich overdag goed. Haar dochter is echter 

alerterr geworden op de stemmingen van haar moeder. 

Somss hebben we over dingen gesproken en dan kan ik me goed houden. Maar als ze 
weggaatt dan wil ik huilen. En zij voelt het aan. Dan gaat ze weg, maar ze komt snel weer 
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terugg en aan zegt ze: " Auai 1*  wist het wel, ik wist datje ging huilen!" En dan wil ze erbij 
blijven.. Dan zegt ze:" Mam, daar zijn we toch voor? De heb ook wel eens verdriet om Pa". 

Dee kinderen van Jannie komen vaak langs. Ze komen ook op de trouwdag van Jannie en 

haarr man, de verjaardag van hun vader en de datum dat hij overleden is. Alleen met oud 

enn nieuw wil Jannie alleen thuis blijven. 

Wantt dan ben ik heel erg verdrietig. Ik zeg tegen de kinderen; " Met oud en nieuw gaan 
julli ee lekker feestvieren, maar laat mij thuis". En dan blijf ik op tot half twaalf en dan doe ik 
overall  het licht uit, want dan ben ik bang dat de buren me nieuwjaar komen wensen en daar 
hebb ik geen zin in. De ga naar boven en kijk achter de gordijnen naar het vuurwerk en om 
twaalff  uur zeg ik tegen mijn man: " Gelukkig Nieuwjaar!" 

Hett verhaal van Jannie laat zien hoe niet-klagen verweven is met negatieve verhalen van 

anderen,, de angst de sociale context te belasten, maar ook met een eigen behoefte alleen te 

zijnn met het verdriet. Met betrekking tot niet-klagen spelen bovendien ook nog ideeën mee 

overr wat bij 'normale' ouderdom hoort. Vooral als het gaat om gezondheidsklachten komt 

ditt naar voren 

Dann heb ik wei eens pijn (Jannie heeft arthrose in haar kniegewrichten), maar dan zal ik het 
niett zeggen. Maar ik ga er niet over klagen. De denk: "Als ik klaag komen ze niet meer". De 
hebb het idee: Ja, als je ouder wordt dan komen er gebreken maar daar moet je niet over 
klagen". . 

Datt er ouderen zijn die wel degelijk klagen, blijkt uit het verhaal van Cora. Op haar 75e 

kreegg ze vier hernia's in korte tijd. Ze is geopereerd maar dit had niet het gewenste effect. 

Dee klachten werden erger. Nadien is haar leven veranderd. Ze loopt ze moeilijk en moet 

gebruikk maken van een rolstoel. Ze krijgt van de thuiszorg hulp bij wassen en aankleden. 

Hett ergste is het lopen Dat kan ik niet zonder hulp. De moet overal bij nadenken. Op straat 
zonderr hulp kan ik niet. Dan moet iemand me vasthouden. Rechtop staan kan ik niet. Als ik 
naarr de wc ga, moet ik met mijn hoofd tegen de muur staan om mijn broek op te halen. De 
kann niet los staan om mijn broek op te halen. Maar dat went. Maar ik zeg: ik klaag nooit, dus 
jee zal van mijn kinderen niet horen dat ik klaag, ik wil ze daar niet mee lastig vallen 

Anderenn in haar omgeving klagen wel. 

Enn dan mensen die beneden zitten te kaarten. Je wordt gek van dat klagen. Ja eerlijk hoor. 
Zee hebben het dikwijls over ziektes en dan zitten ze te klagen en dan denk ik: "Oh mens je 
moestt eens weten wat ik zélf had!" . Maar ja die mensen willen hun hart luchten, daar gaat 
hett niet om. Een paar weken terug zat ik ook aan tafel, toen zaten ze alle drie 
(leeftijdsgenoten)) te klagen dat hun benen te oud waren. De zeg: "Zal ik nou es wat zeggen, 
dann ga ik mee klagen dan hebben we alle vier wat!" Als je dan zit te kaarten dan zitten ze te 
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ouwehoerenn over wat ze hebben. Toen zei ik: "Ja, ik kan zelf niet lopen, moet ik even wat 
zeggen?""  Maar ik heb ze die middag niet meer gehoord. 

Coraa zegt wat de meeste ouderen vinden; je moet accepteren wat op je weg komt. Tijdens 

hett klagen van de mensen uit de kaartclub vergelijkt ze zich met die anderen, maar de 

vergelijkingg is in haar nadeel. Deze leeftijdsgenoten hebben last van hun benen maar 

kunnenn toch nog lopen. Cora wordt geconfronteerd met haar eigen beperkingen die erger 

zijnn en wil het er verder niet over hebben.. Ze probeert ze het klagen te stoppen door naar 

haarr eigen situatie te verwijzen en dat lukt: er wordt niet meer over gesproken. Op deze 

wijzee houdt ze de norm dat ouderen niet mogen klagen in stand. Ouderen willen wel 

vertellenn over wat hen bezig houdt, maar Cora kan zichzelf nu presenteren als iemand die 

niett klaagt, waardoor zij in feite beter is dan die klagende ouderen. Reinier (hoofdstuk 3) 

legtt uit waarom oudere mensen klagen van leeftijdsgenoten soms moeilijk kunnen 

accepteren:: het is te confronterend. De ouderen die klagen over hun situatie, gezondheid 

off  eenzaamheid labelen dit veelal niet als klagen. Henrietta zegt: "Ik vertel gewoon hoe 

hett is. De overdrijf niets". 

Sommigee ouderen vechten het idee dat ouderen allemaal 'klagers' zijn aan door 

tee verwijzen naar generatieverschillen. Volgens Corrie klagen jongeren veel sneller over 

ziektee en andere problemen. Vroeger hadden mensen geen tijd om te klagen, 

tegenwoordigg wensen jongeren teveel en kunnen ze minder aan. 

Klagenn is vooral een sociaal construct, iedereen in de samenleving heeft er 

ideeënn over, maar precieze definities ontbreken. Er zijn sociale sancties of beloningen 

voorr het gepaste gedrag. 

Iemandd die blijf t klagen roept tenslotte negatieve gevoelens op die meestal niet worden 
geuit.. Op het laatst wordt iemand, die blijf t klagen beschuldigd en ontlopen. Klagen, in 
principee bedoeld om hulp te krijgen, kan dan tot de paradoxale situatie leiden dat de klager 
nogg meer in een isolement geraakt. (Bremer, 1980:14) 

Hett etiket 'klagen' lijk t afhankelijk van de wijze en het tijdstip waarop men de klacht 

verwoordt,, de frequentie en herhaling van de klacht, de mogelijkheden of 

onmogelijkhedenn die er zijn om het probleem op te lossen en de 'juiste' persoon (zoals de 

huisarts)) tegen wie men de klacht moet richten. Klagen is een sociale strategie waarbij 

mensenn wijzen op de discrepantie tussen wens en werkelijkheid. De beoordeling ervan 

hangtt af van de sociale omgeving die vaak zelf niet weet hoe te reageren op klachten, 

bijvoorbeeldd over gezondheidsproblemen (e.g. Nijhoff, 2001). Er zijn verschillende 

studiess verricht naar klagen48, maar ik wil benadrukken dat ook niet-klagen een sociale 

strategiee van ouderen is om hun sociale contacten niet te belasten en de band te behouden. 

Inn een situatie waarin ouderen zich afhankelijk voelen is niet alleen het spreken belangrijk 

maarr ook het zwijgen. 

Datt ouderen hun klachten gemakkelijk vertellen aan een onderzoeker komt 

omdatt deze een 'veilig' persoon is om tegen te klagen. Het heeft geen negatieve 
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consequentiess zoals bij de kinderen of leeftijdsgenoten. Tegelijk is de onderzoeker ook 
geïnteresseerdd in klachten omdat deze wijzen op discrepanties tussen wensen en feitelijke 
omstandigheden. . 

HetHet handhaven van reciprociteit 

Wederkerigheidd of reciprociteit vormt de basis van sociale relaties. Wederkerigheid kan in 
verschillendee vormen voorkomen waarbij tijdsbestek een belangrijke rol speelt. Sahlins 
(1974)) onderscheidt drie typen. Allereerst generalized reciprocity, waarbij een directe 
tegenprestatiee niet aan de orde is, bijvoorbeeld binnen gezinnen. De waardering kan vele 
jarenn later komen. Ten tweede balanced reciprocity, een directe ruil van goederen en 
dienstenn waarbij er sprake is van een bepaald evenwicht. De afstand tussen beide partijen 
iss groter. Bij het niet nakomen van de afspraken kan men de relatie verbreken. Wat opvalt 
iss dat bij deze vorm 'de boekhouding' van geven en ontvangen nauwkeurig wordt 
bijgehouden,, het is een transactie van het korte moment (Van der Geest & Von Faber, 
2002).. Ten derde negative reciprocity, beide partijen proberen voordeel te behalen uit de 
relatie.. Wederkerigheid kan zowel in 'directe ruil' als 'indirecte ruil' tot uiting komen. In 
directee ruil verwachten mensen het datgene wat zij geven in dezelfde mate en op dezelfde 
wijzee terug. Bij indirecte ruil wisselen mensen diensten of goederen uit die niet precies 
hetzelfdee zijn. De indirecte ruil kan zich ook over een lange periode uitstrekken: ouders 
investerenn in de opvoeding van hun kinderen en kinderen zorgen voor hunn ouders 
wanneerr zij hulp nodig hebben. Dit wordt ook wel 'uitgestelde reciprociteit' genoemd 
(Luijkx,, 2001). Toch is deze vorm van reciprociteit niet zonder meer vanzelfsprekend in 
dee Nederlandse samenleving. Mede door de aanwezigheid van professionele 
zorgverleningg is zorg voor ouderen meer een kwestie van keuze dan van verplichting 
geworden.. De verzorgingsstaat is een derde partij geworden die principes van 
wederkerigheidd beïnvloedt en minder duidelijk maakt (Van der Geest, 1998: 238). Die 
principess zijn er nog wel, ze zijn alleen van een andere aard en inhoud dan vroeger, mede 
doordatt de vanzelfsprekendheid van financiële ondersteuning tussen ouders en kinderen is 
verdwenenn (Komter & Schuyt, 1994: 35). Luijkx (2001) vindt bij 43% van de ouderen dat 
zijj  mantelzorg niet als verplichting beschouwen voor hun kinderen of aangetrouwde 
kinderen.. Dit laatste cijfer lijk t zelfs hoog in vergelijking met andere berekeningen 
waarbijj  slechts 25% van de ouderen het eens is met de stelling dat kinderen verplicht zijn 
voorr hun ouders te zorgen (De Jong Gierveld & van Tilburg, 1999). Knipscheer en Bevers 
(1985)) stellen dat er in de relatie tussen ouders en kinderen een ongelijke 
machtsverhoudingg is. Bij ouderen bestaat de wens om de relatie met hun kinderen van 
middelbaree leeftijd te behouden, zij hebben hier het meeste belang bij. Vanuit dit opzicht 
iss het begrijpelijk dat ouderen investeren in het behoud van de relaties met hun kinderen. 
Sahlinss wekt de indruk dat reciprociteit op de korte en lange termijn twee verschillende 
soortenn reciprociteit zijn die elkaar uitsluiten, omdat hij ze tegenover elkaar plaatst. Van 
derr Geest en Von Faber (2002) zijn van mening dat deze bij de ouderen in hun onderzoek 
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mett elkaar verweven zijn. In dit onderzoek proberen ouderen iets terug te doen voor 
bijvoorbeeldd hun kinderen. 

Wanneerr ouderen zorg ontvangen is het materieel belonen van aandacht één van 
dee strategieën om iets terug te doen voor hun relaties. Ouderen laten zo merken dat ze de 
aandachtt waarderen die anderen aan ze geven (Luijkx, 2001). Henrietta bewaart het 
extraatjee (zoals een kroket) dat ze op vrijdag krijgt van het verzorgingshuis voor haar zoon 
diee langskomt omdat ze weet dat die dat graag lust. Men koopt favoriete etenswaren 
speciaall  voor het bezoek van familie, vrienden of kennissen of geeft cadeautjes. 

FinanciëleFinanciële 'beloningen' zijn er ook. Het kan bestaan uit het geven van geld bij 
bepaaldee gelegenheden of 'zomaar voor een bloemetje', voor een cadeautje of andere 
zaken.. Het testament waarbij alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een 
geldbedragg en waardevolle voorwerpen krijgen kan een belangrijke rol spelen, zoals bij 
Elizabeth.. Ze wil zuinig zijn en beperkt zelfs taxikosten en telefoongesprekken tot het 
minimum.. Zo kan ze een kleinzoon een groot geldbedrag geven als huwelijkscadeau. 
Volgenss Komter & Schuyt (1994:26) geven ouderen boven de vijfti g de hoogste bedragen 
aann hun kinderen, direct gevolgd door bijdragen aan broer of zus. Luijkx (2001) stelt dat 
ouderenn met het geven van geld of cadeautjes het belang onderstrepen dat zij hechten aan 
autonomie,, terwijl mantelzorgers uit het ontvangen van die giften afleiden dat hun zorg 
gewaardeerdd wordt. Aan de andere kant kunnen ouderen iets geven, en worden zij bedankt 
inn plaats dat zij degenen zijn die iedere keer moeten bedanken. 

Eenn ander belangrijk element dat ouderen vaak noemen is belangstelling tonen 
enen investeren in contacten. Dit betekent dat de ouderen informeren naar het wel en wee 
vann degene die zorg en aandacht verleent, zoals Henrietta nu regelmatig telefonisch 
contactt opneemt met haar dochter. Corrie neemt wekelijks boeken uit de bibliotheek mee 
voorr haar buurvrouw die negentig is. Sociaal emotionele zorg die ouderen zelf verlenen 
aann mensen uit hun sociale netwerk is niet alleen een middel om contacten te behouden, 
maarr is ook gerelateerd aan gevoelens van eigenwaarde en zinvolheid van het eigen leven. 
Menn ontvangt bovendien respect van anderen. 

Zelfss wanneer men niet meer in staat is om iets te doen, te kopen ofte geven, is 
altijdd nog het aanbieden van gastvrijheid een middel om aandacht te belonen, het eigen 
zelfrespectt te behouden en contacten te binden. Men nodigt mensen uit, vraagt 
kleinkinderenn te eten, of geeft aan dat men altijd langs kan komen. Zoals een mevrouw 
trotss zegt: "Maar iedereen kan hier altijd binnen komen, ik heb altijd koffie voor ze". 
Wanneerr mensen zeggen dat bezoek altijd langs mag komen neemt de formaliteit van het 
bezoekk af en maakt het de sociale afstand kleiner. Dit is niet vanzelfsprekend in de 
Nederlandsee samenleving, het is een teken van positieve waardering van het bezoek. 

Ouderenn uit dit onderzoek passen zich niet ten koste van alles aan. Er zijn 
grenzenn in het behoud van sociale relaties. Zoals Jannie die weigert op bezoek te gaan bij 
eenn kleinzoon die net een baby, haar eerste achterkleinkind, heeft gekregen. Met deze 
kleinzoonn heeft ze altijd een bijzondere band gehad. Als jong kind heeft ze hem een poos 
inn huis gehad toen haar dochter ziek was. Ze hadden een goede band. Net als alle 
kleinkinderenn en aangetrouwde kleinkinderen kreeg hij voor zijn verjaardag een vast 
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geldbedragg zodat hij zelf iets kon kopen. Maar Jannie verwacht echter wel een bedankje 
off  een teken van belangstelling. Haar verwachting van reciprociteit komt in dit geval niet 
uit.. Ze is boos en verdrietig en besluit geen contact te leggen tot haar kleinzoon zelfde 
eerstee stap doet. Als zijn baby is geboren stuurt ze een kaart maar gaat niet op bezoek. "En 
dann ben ik een echte 'Fries'. Dan ben ik koppig. En dan wil ik het wel, maar ik kan het 
niet".. Wanneer haar zoon jarig is, ziet ze haar achterkleinkind voor het eerst, het is dan 
eenn halfjaar. Jannie bespreekt haar tegenstrijdige emoties met haar kinderen, maar niet 
mett haar kleinzoon en diens vrouw. Het contact vermindert verder, ze geeft ook geen geld 
meerr bij verjaardagen. Pas na anderhalfjaar wordt het contact enigszins hersteld als de 
kleinzoonn opbelt. 

Conclusie e 

Dee relatie tussen gezondheid en sociaal functioneren of sociale contacten blijkt 
allesbehalvee eenduidig. Het is een complexe relatie die mede bepaald wordt door eerdere 
verhoudingen,, karakter en persoonlijkheid, eigenwaarde en gevoelens van autonomie. 
Ziektee en beperkingen doen een beroep op de energie en tijd van de omgeving. Het zet de 
socialee relaties 'op scherp', die moeten bewijzen wat ze 'waard' zijn. Zowel ouderen en 
niett ouderen moeten nadenken over wat zij willen en kunnen doen om de relatie goed te 
houden. . 

Ouderenn weten dat het niet vanzelfsprekend is dat zij zorg zullen krijgen. Lange 
termijnn reciprociteit dient aangevuld te worden met reciprociteit op de korte termijn. 
Ouderenn proberen zo hun sociale contacten zeker te stellen, naarmate vermindering in 
gezondheidd betekent dat zij afhankelijker worden. Het zeker stellen van sociale contacten 
blijktt uit de strategieën die ouderen hanteren. Belangrijker dan het delen en vertellen van 
emoties,, is het gevoell  dat men vooral de kinderen of andere familieleden niet te zwaar 
belast.. Klagen is uit den boze, omdat men bang is dat mensen helemaal niet meer komen. 
Hett verlies van sociale contacten betekent eenzaamheid. Daarom tellen de meeste ouderen 
'hunn zegeningen', zoals de contacten die ze hebben. 

Vann der Veen laat zien hoe culturele codes over bijvoorbeeld sociale relaties en 
afhankelijkheidd van invloed zijn op de relatie tussen ouderen en hun sociale relaties. 

Afhankelijkheidd van andere mensen is in de Nederlandse samenleving een situatie die geen 
waarderingg geniet. Het is in strijd met de idealen van autonomie en zelfbeschikking, het is 
eenn beklagenswaardige positie en er wordt van alles aan gedaan om afhankelijkheid te 
neutraliserenn ofte negeren (van der Veen, 1995: 61). 

Ouderenn presenteren zichzelf graag als onafhankelijk en in staat tot wederkerigheid. Door 
hunn strategieën bieden ze een tegenwicht aan afhankelijkheid en het behoud van 
zelfrespect.. Toch komt hier duidelijk de ambivalentie van ouderdom naar voren. Immers, 
ouderenn houden rekening met achteruitgang en afhankelijkheid als onderdeel van 
'normalee veroudering'. Bovendien staan strategieën soms lijnrecht op de werkelijke 
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gevoelenss en wensen van ouderen, zoals te zien is bij het niet willen klagen. De keuze 

voorr deze strategie levert een positieve waardering van de sociale relaties op, hoewel het 

tegelijkk gevoelens van eenzaamheid kan vergroten. 

Err is ook sprake van het 'negeren*  van afhankelijkheid. Er is niet alleen een 

'stilzwijgendee boekhouding' in reciprociteitrelaties (Komter & Schuyt, 1994; van der 

Geest,, 1998), maar er heerst ook een stilte als het gaat om gevoelens van afhankelijkheid. 

Watt opviel in dit onderzoek was waar ouderen niet over spraken. Dat zijn vooral de 

emotiess van afhankelijkheid en eenzaamheid. Met betrekking tot afhankelijkheid is er 

bijnaa geen mogelijkheid om dit een plaats te geven in het dagelijks leven en tegelijk het 

zelfrespectt te bewaren. Volgens Kanesh is er in Nederland, in vergelijking met 

bijvoorbeeldd India, geen 'conceptual space' voor afhankelijkheid (Spiering, 2001). De 

resultatenn van dit onderzoek sluiten hierbij aan. Van der Geest (1998:242) die reciprociteit 

bijj  ouderen in Ghana en Nederland vergelijkt, wijt dit vooral aan de situatie van ouderdom 

zelf: : 

Dee situatie van ouderen is ambigue. In de ene cultuur (Nederland) wordt de autonomie 
geprediktt maar weet men zich heimelijk afhankelijk, in de andere (Ghana) verkondigt men 
dee deugd van afhankelijkheid en wederzijdse verplichting maar verlangt men eigenlijk naar 
zelfstandigheid. . 

Volgenss van der Veen spiegelen Nederlanders sociale relaties aan relaties met een zakelijk 

karakter.. In zakelijke relaties of 'transacties' is het mogelijk om onafhankelijk van elkaar 

tee blijven door directe wederkerigheid, giften kunnen direct op gelijke wijze worden 

terugbetaald.. In sociale relaties legt men de nadruk op het communiceren van gevoelens 

enn men tracht verbanden tussen 'zakelijke*  en 'sociale' relaties te voorkomen. 

Omdatt in het 'sociale' verkeer alle nadruk wordt gelegd op een uitwisseling van gevoelens, 
iss het begrijpelijk dat ouderen die een 'goede' band willen bewaren met hun kinderen erop 
gespitstt zijn dat dat deel van de (veelomvattende) relaties met hun kinderen zoveel mogelijk 
wordtt losgemaakt van de materiele zorg-facetten die hun relatie ook (heeft ge) kenmerkt. 
Hett is dus begrijpelijk dat de meeste ouderen liever dagelijkse zorg krijgen van 
professionelee hulpverleners die betaald worden. Vanuit een door de culturele code bepaalde 
ideaal-visie,, zijn dat immers mensen aan wie ze, omdat ze betaald worden, niets verplicht 
zijnn (ook al gebeurt die betaling gewoonlijk niet door de oudere zelf) (van der Veen, 
1995:62). . 

Hiermeee wijst van der Veen op de dominantie van culturele codes. Ouderen zelf spelen 

(onbewustt of bewust) een belangrijke rol in de ambiguïteit over normen voor 'goed 

gedrag'' van ouderen. In dit onderzoek komt naar voren dat mensen best afhankelijk willen 

zijnn van kinderen en andere sociale relaties. Maar er zijn weinig mensen die net als 

Johannaa (hoofdstuk 1) en Corrie dit duidelijk durven verwoorden. Zij gaan hiermee tegen 

culturelee codes over onafhankelijkheid in. Zowel uit hoofdstuk 5 en 6 blijkt dat ouderen 

somss wél klagen over waar zij ontevreden over zijn. Corrie stelt het idee dat ouderen 
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klagenn ter discussie door te verwijzen naar andere generaties die méér klagen, het 
uitsprekenn van wensen en verwachting ten aanzien van haar kinderen. Tegelijk bevestigen 
ouderenn ook culturele codes over bijvoorbeeld klagen, zoals uit de verhalen van Bea en 
Coraa blijkt. Het bewust afstand creëren door ouderen in relaties geeft het complexe 
karakterr weer van de relatie tussen gezondheid en sociale contacten op oudere leeftijd. 
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Hoofdstukk 7 

Dee rol van gezondheid in succesvol oud: discussie en conclusie 

Inn dit hoofdstuk komt allereerst het begrip welbevinden aan de orde omdat ouderen dit als 

equivalentt aan succesvol oud beschouwen. Tevreden zijn met de huidige situatie is 

belangrijk.. De cijfers van Cantril's ladder geven een indicatie van gevoelens van 

tevredenheid.. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk staan deze cijfers en de relatie met 

gezondheidd centraal. In het tweede gedeelte ga ik in op een aantal definities van succesvol 

oudd waarvan aanpassing een belangrijk onderdeel is. In hoeverre sluiten de bevindingen 

vann dit onderzoek aan bij deze definities en modellen? In de discussie beantwoord ik de 

vragenn die aanleiding waren voor dit onderzoek en reflecteer ik vanuit de bevindingen op 

begrippenn als autonomie en onafhankelijkheid. 

Dee relatie tussen gezondheid en welbevinden 

Inn de vorige hoofdstukken is beschreven hoe ouderen trachten hun gevoel van 

tevredenheidd te behouden door verschillende acties van aanpassing en verzet op het 

momentt dat gezondheidsproblemen worden verwacht of zich ook daadwerkelijk 

voordoen.. Hoe verhouden de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zich tot elkaar? In 

hett biomedisch gedeelte is welbevinden gemeten met Cantril's ladder (Cantril, 1965), een 

visuelee analoge schaal die subjectieve gevoelens van welbevinden meet op een schaal van 

11 tot 10 punten. Het cijfer 10 is aangegeven met "het voor u best denkbare leven". Het 

cijferr 1 is aangegeven met "het voor u slechtst denkbare leven". De deelnemers aan het 

onderzoekk geven aan op welke 'trap' van de ladder zij zich bevinden op het moment van 

dee meting. Verder is welbevinden gemeten met de algemene vragen: "Bent u alles bij 

elkaarelkaar genomen, de laatste tijd tevreden over uw leven? En de vraag: "Bent u tevreden 

overover het leven dat u tot nu toe hebt gehad? " De antwoordmogelijkheden varieerden van 1 

(ergg ontevreden) tot 5 (erg tevreden). 

Uitt cross-cultureel onderzoek (Keith et al, 1990; Ikels et al., 1995) komt naar voren 

datt een culturele context invloed heeft op het beantwoorden van vragen en het geven van 

scoress op Cantril's ladder. In hun vergelijkend onderzoek AGE (Age, Generation, and 

Experience)) naar de beleving van succesvolle ouderdom, hebben zij zeven 

gemeenschappenn onderzocht in zeer uiteenlopende samenlevingen. Het onderzoek vond 

plaatss bij de !Kung en de Herero in Afrika, twee gemeenschappen in Ierland, een kleine 

enn een grote stad in de Verenigde Staten en in de stad Hong Kong, die toen nog een Britse 

enclavee was. Verschillen in normen en waarden spelen een belangrijke rol in het geven 

vann een cijfer. 

[...]]  Along these same lines, Glascock (een van de onderzoekers) found that the Irish 
maintainn a stiff upper lip in the face of adversity, giving themselves high scores on life 
satisfaction,, for example, because "[you] just have to put up with what [you] have" or 
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responding,, " No complaints-things are going quite well." Finally, the Chinese, in keeping 
withh Confucian norms of moderation in all things, tend to avoid extremes, insisting that 
"somee are better off than I and some are worse off- I'm in the middle" (Ikels et al, 
1995:306). . 

Uitt misinterpretaties in verschillende locaties van het onderzoek bleek dat niet alle 
deelnemerss een zelfde beeld hadden bij de ladder van Cantril. De ladder, voorgesteld als 
tredenn van een trap, gaven bij deelnemers in Hong Kong de indruk dat gevraagd werd naar 
hunn vermogen om trappen te beklimmen. In Amerika wekte de treden van de ladder de 
indrukk dat het ging om bereikte levensdoelen, met als gevolg dat hoge scores niet graag 
werdenn gegeven (Op.cit.: 307). Om goede resultaten te verkrijgen heeft men Cantrirs 
ladderr aangepast naar zes in plaats van tien mogelijke vakjes of 'sporten van de trap', en 
bijj  de !Kung en de Herero is hetzelfde item gemeten met de vijf vingers van de hand van 
dee degenee die het interview afnam (Op.cit.: 315). 

Tijdenss de teambesprekingen binnen de Leiden 85-plus Studie bleek het ook 
moeilijkk om het cijfer te interpreteren. Het referentiekader waarin ouderen hun cijfer 
plaatstenn werd gemist (Von Faber & Bootsma et al., 2001). Sommige mensen zijn 
uitermatee tevreden maar gaven zichzelf het cijfer 6 terwijl anderen zichzelf een 10 gaven. 

Uitt de interviews met ouderen blijkt dat men de cijfers van Cantril's ladder 
voornamelijkk interpreteert als 'rapport cijfers' die men krijgt op school. Het cijfer 5 of 
lagerr staat voor 'onvoldoende', 6 tot 8 voor 'voldoende tot goed' en 9 of 10 voor 
'uitmuntend'' of 'kan niet beter*. Sommige mensen geven aan dat zij zichzelf nooit een 10 
zullenn geven, want zeggen ze "dan moet het leven geweldig zijn en dat is het nooit, dat 
kann niet". Anderen geven zichzelf wel een 10 omdat het voor hen het "best denkbare 
levenn is dat ze kunnen hebben op deze leeftijd". Rapportcijfers en leeftijdsnormen dienen 
alss referentiekader in het geven van een cijfer. 

Uitt de eerste cross-sectionele analyse (zie hoofdstuk 3) van de Leiden 85-plus Studie 
komtt naar voren dat 45% van de 599 ouderen een optimaal gevoel van welbevinden 
heeft.. Dit betekent een score van 8 of hoger op Cantril's ladder, tevredenheid met het 
huidigee leven, en geen gevoelens van eenzaamheid of depressie. Longitudinale analyses 
overr veranderingen van dit cijfer gedurende vier jaar zijn nog niet gereed. In onderstaande 
paragraaff  worden de resultaten van de 27 ouderen gepresenteerd die aan het 
antropologischh onderzoek meededen. 

Hett onderstaande figuur geeft een overzicht van de scores die zij zichzelf op Cantril's 
ladderr gaven gedurende drie opeenvolgende jaren. Het cijfer 8 komt relatief het meeste 
voor. . 
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11 Drie personen zijn overleden voor het 86e levensjaar, een persoon is gestopt met deelname aan de studie, bij een persoon 

iss vermindering van de cognitiee de reden dat deze vraag niet is afgenomen, 

22 Een persoon is overleden voor het 87e levensjaar, bij eea persoon is vermindering van de cognitie de reden dat deze 

vraagg niet is afgenomen. 

Hett cijfer is een momentopname en kan veranderen met de situatie. Wanneer geeft iemand 
zichzelff  een 1 of een 5? Het zijn cijfers die ontevredenheid met de huidige situatie 
weerspiegelen.. Een 1 werd op 85 jarige leeftijd gegeven door een meneer die in een 
verpleeghuiss woont. Hij is op dat moment erg ontevreden met de situatie in het 
verpleeghuis.. Eenjaar later op zijn 86e geeft hij zichzelf een 7. In dat jaar begint men met 
eenn reorganisatie in het verpleeghuis. De man heeft op zijn 86e de hoop dat de meningen 
vann bewoners over privacy, de verzorging en maaltijden die geïnventariseerd worden, 
zullenn leiden tot verbeteringen. Op zijn 87* zegt hij dat de situatie er alleen maar op 
achteruitt is gegaan, hij geeft zichzelf weer een 1. Het cijfer 5 wordt gegeven door twee 
vrouwenn (waaronder Henrietta) in hetzelfde verzorgingshuis en een dame (Elizabeth) die 
inn een serviceflat woont. Alledrie zijn ze niet erg tevreden over het huidige leven. Bij 
Henriettaa blijf t dit zo gedurende de daaropvolgende jaren, bij de andere vrouw verandert 
hett cijfer naar een 7 door een verbetering in de situatie op haar etage. Elizabeth overlijdt 
voorr haar 86e. 

Wiee geven zichzelf een 9 of een 10? Het zijn mensen die over het algemeen erg 
tevredenn zijn over hun leven van de laatste tijd en vaak ook over hun leven als geheel. In 
dezee categorie zitten veel verschillen. Het zijn mensen die ook volgens de biomedische 
definitie,, succesvol oud zijn, met optimaal fysiek, cognitief en sociaal functioneren, maar 
ditt gaat niet altijd op. Een vrouw die in een aanleunwoning woont en gehinderd wordt 
doorr diverse lichamelijke problemen geeft zichzelf toch een 10. Ze is blij met de kinderen 
diee op bezoek komen, de zorg die ze ontvangt en de manier waarop ze woont. Een heel 
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anderr iemand ÏS een iiiau die nüg Wel icuciljk niiïCtiüiicèft, waai Weet hij dat bij kaiïkci 

heeftt en nog maar kort zal leven. Hij geeft zichzelf een 10 omdat hij geniet van het feit dat 

hijj  nog samen met zijn vrouw kan zijn. Hij maakt plannen om samen met haar een verre 

reiss te maken, nu het nog kan. Bang voor de dood is hij niet. Hij geeft als verklaring dat 

hijj  een bijna-dood ervaring heeft gehad, wat zijn leven in een ander perspectief heeft 

gezet;; het leven is waard geleefd te worden en tegenslagen zijn er om overwonnen te 

worden. . 

Hett cijfer 9 of 10 zegt dus weinig over de mate van lichamelijk functioneren. Het 

iss een cijfer dat niet alleen duidt op tevredenheid, maar tegelijk laat zien dat mensen in 

heell  wisselende omstandigheden erg tevreden kunnen zijn. 

Wiee geven zichzelf een 6,7 of 8? Dit zijn mensen die vooral aangeven 'niet 

tevredenn en niet ontevreden te zijn', of 'tevreden zijn' met het leven van de laatste tijd. 

Ookk in deze categorie zijn grote verschillen te vinden wat betreft sociaal en fysiek 

functioneren.. Reinier geeft zichzelf op zijn 85e een 6, op zijn 87e en 88e een 7. Het hogere 

cijferr in het tweede en derde jaar van het onderzoek wekt de verwachting dat er iets 

verbeterdd moet zijn in de situatie, maar dit is niet het geval. Net als Reinier, weten mensen 

somss niet meer welk cijfer ze zichzelf hebben gegeven het jaar daarvoor, en geven ze 

zichzelff  een 'voldoende': Of dit nu een 6 of 7 is, is niet belangrijk. De uitspraak van 

Corriee laat zien dat het exacte cijfer met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten 

worden.. Ze geeft zichzelf eerst een 8, maar later een 10. 

Nouu ja, ik zeg nou maar een 8, maar het kan ook wel een 10 wezen, want ik voel me eigen 
happy.. Kijk als dat zonnetje vanmiddag blijf t schijnen, dan pak ik mijn stoel en ga heerlijk 
lezenn in de tuin. 
[...]]  ik ben goed en ik ben tevreden, ik kan overal nog heen. Dat is ook niet iedereen 
gegeven,, met zo'n leeftijd. 

Inn verband met de vele vragen omtrent Cantril's ladder en het referentiekader werd 

beslotenn om bij het tweede bezoek op 86 jarige leeftijd, twee extra vragen te stellen, 

namelijk;; wat zou er moeten veranderen in uw situatie om een hoger cijfer te geven en wat 

zouzou er veranderd zijn om een lager cijfer te geven? Uit de antwoorden blijkt dat 

afhankelijkheidd door verminderde gezondheid (van de 22 mensen noemen 14 mensen dit 

item),, pijn en overlijden of ziekte van de partner als voornaamste reden voor een lager 

cijferr wordt genoemd. Een hoger cijfer verschilt voor degenen die zichzelf al een hoog 

cijferr geven en degenen die zichzelf een gemiddeld of voldoende cijfer geven. Mensen die 

zichzelff  een 9 of 10 geven zeggen dat er niets zou hoeven te veranderen. Mensen die 

zichzelff  een 6,7, of 8 geven noemen als voornaamste factoren een verbetering in 

woonsituatie,, gezondheid en sociale contacten. De angst voor afhankelijkheid komt naar 

vorenn uit interviews én uit het cijfer op de Cantril's ladder. 

Naa evaluatie van de dataverzameling op 86e leeftijd, is besloten om bij het derde 

bezoekk op 87e leeftijd twee andere vragen te stellen. De onderzoeksverpleegkundige 

vergelijktt het nieuwste cijfer met het cijfer dat mensen zichzelf het jaar ervoor gaven en 
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steltt nu de volgende vragen: wat is er verbeterd en wat is er slechter in vergelijking met 
vorigvorig jaar? De vraag is uitermate interessant want betekenen gezondheidsproblemen of 
verliess ook dat mensen zichzelf een lager cijfer geven? 

Bijj  een gedeelte van de mensen lijk t het cijfer inderdaad te veranderen door 
gezondheidsproblemen.. Bij acht mensen die meer last krijgen van pijn, gehinderd worden 
doorr verminderde mobiliteit daalt het cijfer. Ook een verhuizing naar verzorgingshuis of 
ziektee van de partner maakt dat het cijfer daalt. Toch daalt het cijfer niet scherp en blijf t 
hett over het algemeen een 7 of een 8. Evenveel mensen geven zich hetzelfde cijfer als het 
jaarr ervoor, ondanks een vermindering van gezondheid, voorbeelden zijn: Frans die steeds 
slechterr gaat zien en Reinier die steeds meer energie moet steken in het dagelijks 
functionerenn Bij vijf mensen stijgt het cijfer van een 'voldoende' naar een 'ruim 
voldoendee of goed' omdat men zich fitter voelt, minder pijn heeft of om onduidelijke 
redenen. . 

Watt zeggen deze cijfers op Cantril's ladder nu over welbevinden in het kader van dit 
onderzoek?? In hoeverre is gezondheid belangrijk voor het cijfer op Cantril's ladder? Er 
kunnenn drie voorlopige conclusies uit deze eerste interpretatie van de cijfers getrokken 
worden.. Allereerst, dat mensen gezondheid, en met name afhankelijkheid door een 
achteruitgangg van gezondheid, als belangrijke factor noemen bij de bepaling van het cijfer 
opp Cantril's ladder. Ten tweede, dat de mate van lichamelijk functioneren inderdaad het 
cijferr van welbevinden beïnvloedt, maar, tot slot, dat het cijfer weinig verandering 
ondergaatt bij het optreden van gezondheidsproblemen; het blijf t een 'voldoende'. 

Naarr aanleiding hiervan hebben de onderzoekers van de Leiden 85-plus Studie gekeken of 
eenn kwantitatieve analyse van alle deelnemers aan de Studie deze conclusies wel of niet 
bevestigen.. Allereerst is bekeken wat deelnemers aangeven als factoren die het cijfer op 
Cantril'ss ladder positief (2 punten hoger) of negatief (2 punten lager) kunnen beïnvloeden. 
Tachtigg procent van de mensen noemt gezondheid als factor die het cijfer zou veranderen, 
hetzijj  positief, hetzij negatief49. 

Vervolgenss is gekeken of het cijfer inderdaad veranderd is bij achteruitgang van 
gezondheid.. Hiervoor is uitgegaan van ziekenhuisopnames tussen het 85ste en het 86ste 

levensjaar.. De aanname is dat ziekenhuisopname gerelateerd is aan 
gezondheidsproblemenn en dat dit een negatief effect zou hebben op het cijfer van 
welbevinden.. In de analyse is geen onderscheid gemaakt in redenen voor 
ziekenhuisopnames.. Uit de gegevens van de huisartsen is van 77 mensen bekend dat zij in 
hett ziekenhuis zijn opgenomen in dat betreffende jaar. Van 322 mensen is bekend dat zij 
niett in een ziekenhuis zijn opgenomen. Van 20 mensen ontbraken nog de gegevens. 
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**  bron: Persoonlijke mededeling dr. Gussekloo 

Bovenstaandd figuur geeft de cijfers weer bij mensen met en zonder ziekenhuisopname. 
Hett cijfer 0 laat zien dat het cijfer op Cantril's ladder gelijk is gebleven Aan de linkerkant 
staatt de daling van aantal punten op de ladder in vergelijking met het jaar ervoor. Aan de 
rechterkantt van de 0 staan de cijfers die gestegen zijn in vergelijking met het jaar ervoor. 

Dee gemiddelde score op Cantril's ladder blijkt in vergelijking met 85 jarige leeftijd 
mett één punt afgenomen te zijn op 86 jarige leeftijd, van een 8 naar een 7. Opname in het 
ziekenhuiss verandert de score op Cantril's ladder nauwelijks, zelfs niet voor die mensen 
diee hadden aangegeven dat gezondheid een belangrijke rol speelt in het geven van een 
cijfer.. Uit de berekening van de gemiddelde scores op Cantril's ladder blijkt dat er geen 
statistischee verschillen zijn voor de groep deelnemers met en zonder ziekenhuisopname. 
Hett cijfer dat mensen zichzelf geven voor tevredenheid ondergaat weinig verandering 
wanneerr gezondheidsproblemen zich inderdaad voordoen. 

Kortom,, de interpretatie van het cijfer op Cantril's ladder is uiterst lastig. Meerdere 
factorenn wegen mee in het geven van een cijfer, zoals: het hanteren van leeftijdsnormen in 
relatiee met welbevinden, een herdefiniëring en weging van gezondheid op grond van 
perceptiess op 'normale ouderdom', eerdere ervaringen in de persoonlijke levensloop, 
religie,, humor en positieve aspecten in het huidige leven die verlies compenseren. 

LeeftijdsnormenLeeftijdsnormen spelen een rol in het gevoel van tevredenheid, zoals ook in 
hoofdstukk 4 is beschreven. De algemene verwachting dat het allemaal veel slechter kan, 
maaktt dat veel mensen hun eigen moeilijkheden relativeren door een selectieve 
vergelijkingg met leeftijdsgenoten. Het zijn niet alleen huidige leeftijdsnormen die een rol 
spelen.. Uit de gesprekken blijkt dat sociale normen over leeftijd uit verschillende 
levensperiodess een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is beschreven bij Anna (hoofdstuk 
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5)) die het liefst de hulp zou krijgen die haar moeder vroeger kreeg van de huisarts. 

Ouderenn proberen zich aan te passen aan huidige leeftijdsnormen ook al zijn die 

tegenstrijdigg met eigen normen. 

HetHet wegen van gezondheid. Al eerder is beschreven (hoofdstuk 4) hoe ouderen 

gezondheidd op latere leeftijd definiëren als: het behoud van basisfuncties en de 

afwezigheidd van pijn en levensbedreigende ziektes. Dat bijvoorbeeld Johan (hoofdstuk 3), 

wanneerr hij geconfronteerd wordt met prostaatkanker, zichzelf niet meer als gezond 

beschouwt,, is in overeenstemming met deze definitie. Zijn cijfer op Cantril's ladder daalt. 

Hijj  is nog wel tevreden met zijn leven als geheel, maar niet meer met zijn huidige situatie: 

Nee,, maar dat breng ik wel in relatie met mijn gezondheid. Ja, je kan niet verwachten... 
Nett als dat die roos die gisteren in volle bloei stond en nou staat te verdorren. En zou je nou 
diee roos vragen "Vind je je nou zo lekker?" Nee, dan vindt die roos zich niet lekker. En dat 
geldtt voor mensen ook. Iets wat op afsterven staat, daarvan kan je niet verwachten dat ie 
zichh happy voelt in alle opzichten. Wel happy met wat hij allemaal nog heeft, maar niet met 
dee huidige situatie. 

Mallinsonn (2002:18) omschrijft dit als een 'internal comparison'. Deze interne of 

temporalee vergelijking kan in combinatie voorkomen met een sociale vergelijking van 

leeftijdsgenoten.. In de afweging van een cijfer, score of label als gezond of succesvol 

spelenn persoonlijke afwegingen een grote rol. 

Whenn asked to rate their health status people can often make surprising decisions but that 
doess not mean they have misunderstood the question or that they hold unrealistic self-
perceptions.. The problem is that they include and exclude problems in different ways and 
mayy unexpectedly weigh all kinds of information before answering ( Mallinson, 2002:19). 

Hett onderzoek van Mallinson betreft een vragenlijst over gezondheid, maar geldt net zo 

goedd voor concepten als 'disability', tevredenheid of'kwaliteit van leven'. Een voorbeeld 

hiervann is terug te vinden in de zogenaamde 'disability-paradox': 

Whyy do many people with serious and persistent disabilities report that they experience a 
goodd or excellent quality of life when to external observers these people seem to live an 
undesirablee daily existence? (Albrecht & Devlieger, 1999:977) 

Dezee onderzoekers gaan uit van een gezondheidsgerelateerde 'kwaliteit van leven' maat 

Maarr deze 'maat' verklaart niet waarom, naar de mening van buitenstaanders, mensen met 

ernstigee beperkingen zich tevreden voelen. Het 'probleem', zoals Mallinson het noemt is 

voorall  een probleem voor onderzoekers die een andere definitie en een etic benadering 

vann een bepaald concept hanteren. Zij ondervinden problemen bij het interpreteren en 

'scoren'' van antwoorden. Zowel de artikelen van Albrecht en Devlieger als van Mallinson 

zijnn een pleidooi voor onderzoek naar een 'emic point of view'; de ervaringen en 

belevingenn van mensen die te maken hebben met ziekte en beperkingen. 
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EerdereEerdere ervaringen in de persoonlijke 'levensloop spelen eveneens een grote rol bij 

hett bepalen van een cijfer over tevredenheid én het algehele gevoel van succes. Mensen 

verwijzenn naar hun aanpassingsvermogen gedurende of na moeilijke periodes in hun 

leven.. Het gevoel dat problemen zijn overwonnen en dat weer van positieve dingen 

genotenn kan worden is heel bepalend. Corrie zegt: 

Ikk heb een hoop meegemaakt, maar ik bedoel, ik heb alles overwonnen. [ ] We hebben 
zoveell  gehad (ze vertelt over het verlies van haar kind in de oorlog, de armoede, scheiding 
enn ziekte binnen haar familie), je moet overal doorheen! Ze zeggen wel eens: "Gewoon 
doorgaann met ademhalen", maar ergens is dat ook zo. Maar natuurlijk het was vreselijk. Ik 
hebb er jaren over moeten doen. En nou kregen we het goed samen en dan krijgt mijn man 
kanker,, dus ik bedoel maar.... het leven ging niet over rozen. Maar ja. Maar dan denk ik 
tochh s'ochtends: "Ik ben blij dat ik weer wakker ben". 

ReligieReligie kan een belangrijke rol spelen. In hoofdstuk 5 is beschreven dat dit zeker niet voor 
allee mensen in dit onderzoek geldt, maar voor Corrie is het een belangrijke bron van 
steun: : 

Ikk ben niet zo'n heilige hoor, maar ik hou mij altijd vast aan mijn geloof. Dat is van huis uit 
all  zo. Vroeger toen de kinderen klein waren, en als er eens wat ergs was, dan dacht ik: " Oh, 
lievee God, laat dat alsjeblieft niet gebeuren, laat dit niet of laat dat niet". Maar nou ben je op 
eenn leeftijd datje zegt: " Dank je wel God, overal voor". Datje nou allemaal dingen hebt en 
dann dank ik God: "Datje me zo gelukkig hebt gemaakt". 

HumorHumor speelt ook een belangrijke rol. Het helpt om te relativeren en spanning om te 

zettenn in iets positiefs. Zelfspot, woordspelingen, uitdrukkingen, 'droge' of 'gevatte' 

opmerkingenn maken deel uit van veel gesprekken. Het humoristische aspect van 

opmerkingenn is moeilijk weer te geven in een enkel voorbeeld omdat de situatie, de hele 

conversatie,, toon en mimiek grotendeels het humoristische aspect bepaalden. Op grond 

vann literatuuronderzoek stelt Beullens (2000) dat bij ouderen een significant verband 

gevondenn is tussen het gebruik van humor enerzijds en welbevinden anderzijds. 

Alss laatste zijn er de positieve aspecten in het huidige leven die verlies 

compenseren.. Corrie geniet van haar taxi-geld en voeltt zich heel rijk, ze zegt: "De ben net 

dee koningin". Maar ook gewone kleine dingen als de zon in de kamer, een mooi boek, of 

mooiee muziek zijn belangrijk in het gevoel van tevredenheid. Als mensen zelf niet meer 

opp vakantie kunnen gaan vanwege lichamelijke problemen kunnen ze genieten van de 

vakantieverhalenn van de kinderen. Het plezier van de kinderen, compenseert het feit dat ze 

hett zelf niet meer kunnen. Mensen zoeken naar alternatieven als de gezondheid 

beperkingenn oplevert. Men laat bijvoorbeeld eten halen bij een restaurant: op deze manier 

kann men wél trakteren op een etentje dat bovendien niet al te duur is. Vaak zijn het de 

kleinee dingen die belangrijk zijn. Johan zegt: 

Naarmatee je minder hebt, kun je met minder tevreden zijn. 
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Tenslottee wordt het cijfer ook bepaald door een balans tussen positieve en negatieve 

punten. . 

Dee hartoperatie van To (hoofdstuk 3) betekent een verbetering van haar gezondheid, maar 

dee gezondheid van haar man gaat achteruit. Na een operatie heeft hij professionele 

verzorgingg nodig. De verhuizing naar het verzorgingshuis ervaart het echtpaar als een 

negatieff  gebeuren. Vooral To heeft heimwee. Maar hier tegenover staat weer dat ze 

onverwachtss veel bezoek krijgt van mensen van wie ze dit niet had verwacht. De positieve 

aspectenn 'compenseren' de negatieve gebeurtenissen in belangrijke mate. Het cijfer op 

CantriFss ladder dat To zichzelf geeft verandert van een 8 naar een 7. 

Hett gevoel van tevredenheid is vooral een relatieve tevredenheid. De scores op 

CantriFss ladder moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Het gaat hier niet om een 

gevoell  van 'geluk' dat te objectiveren is in een cijfer, maar een cijfer dat al 'gewogen is' 

enn steeds opnieuw gewogen wordt in relatie met wat men meemaakt en hoe men zich 

aanpast.. Men telt wat men heeft en probeert in het reine te komen met verlies en gemis. 

Welbevindenn heeft geen eenduidige criteria. In tegenstelling tot jongeren, leggen oudste 

ouderenn 'de lat niet hoog' omdat ze uitgaan van verlies door bijvoorbeeld ziekte of dood 

(Ryff,, 1991). 

Inn sum, the life span tale unfolded in this research is one of shifting self-evaluative horizons. 
[...]]  The oldest respondents, in contrast, see themselves as holding steady relative to the 
past,, but the future looks ominous to them. On the brighter side, these older individuals have 
reinedd in their personal ideals relative to the two younger age groups. Thus, there appears to 
bee a later life gain wherein the ideal self fits the real self, warts and all, with whom one has 
becomee an accustomed traveler (Ryff, 1991:294). 

Verschillendee visies op succesvol oud 

Kann dit onderzoek een bijdrage leveren aan de theorievorming rond succesvolle 

veroudering?? De visie van Rowe en Kahn is in deze studie vaak ter sprake gekomen 

omdatt deze het uitgangspunt was van de biomedische definitie van succesvol oud in de 

Leidenn 85-plus Studie. Deze visie wordt vooral gebruikt in grote longitudinale studies. In 

dezee studies is het eenvoudiger om functioneren of disfunctioneren te meten dan 

bijvoorbeeldd het ingewikkelde proces van aanpassing. Men maakt gebruik van testen, 

vragenlijstenn naar functioneren en welbevinden maar het is moeilijk om verschillende 

individuelee ervaringen en aanpassingen in kaart te brengen. Dit is ook niet het doel van 

dergelijkee studies. Men zoekt naar patronen en gemiddeldes van grote groepen 

deelnemers,, significante statistische relaties en duidelijke determinanten van succesvol of 

onsuccesvoll  oudi 

Rowee en Kahn verwijzen naar psycho-sociale factoren, zoals autonomie, controle 

enn sociaal support en pleiten voor onderzoek naar de mechanismen die 'succes' kunnen 

beïnvloeden,, maar die staan vooral in dienst van het lichamelijke functioneren. 
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Ditt onderzoek suggereert dat ouderen de visie van Kowe en Kahn dat succesvolle 
verouderingg optimaal functioneren, dus beter dan 'normale ouderdom' betekent, niet 
delen.. Ouderen zijn van mening dat een ouderdom die met gebreken komt niets afdoet aan 
hunn 'succes'. Dat hoort bijouderdom en is 'normaal'. Die stelling is mede gebaseerd op 
ervaringenn en contacten in de medische wereld. De geneeskunde is in veel gevallen nog 
niett in staat is 'pathologische ouderdom' van 'normale ouderdom' te onderscheiden, en 
beperkendee gevolgen van 'normale ouderdom', zoals pijn, te verhelpen. Hierdoor blijf t er 
voorr veel ouderen niets anders over dan met 'de gevolgen te moeten leren leven' en zich 
aann te passen. De visie van Rowe en Kahn suggereert in eerste instantie dat er een 
duidelijkk onderscheid te maken is tussen 'pathologische', 'normale' en 'succesvolle' 
veroudering.. In 1997 hebben ze dit onderscheid genuanceerd: er is niet altijd sprake is van 
eenn duidelijk onderscheid dat op bepaalde momenten objectief gemeten kan worden: 

Iff  we had continuous rather than occasional measurements of successful aging, we would 
expectt to find that even older people who are aging successfully have not met the criteria at 
everyy moment in the past. They have moved "in and out of success," just as healthy people 
cann be said to move in and out of illness (Rowe & Kahn, 1997:439). 

Daaromm stellen ze voor het begrip ' resilience te introduceren in succesvolle veroudering. 
Vertaaldd betekent dit begrip het vermogen tot herstel of veerkracht. De snelheid en 
'volledigheid'' waarmee ouderen 'terugkeren' naar hun succesvolle verleden moet volgens 
henn worden onderzocht. Hoe dit begrip inhoud te geven en te meten blijf t echter 
onduidelijk.. Met uitzondering van fysieke voorbeelden die zij geven met betrekking tot 
hett meten, gaan ze niet in op het sociale functioneren en welbevinden van ouderen. Dit is 
vreemdd omdat Rowe en Kahn in hetzelfde artikel aangeven dat succesvol oud een 
hiërarchiee is, waarin sociaal functioneren en sociale productiviteit het hoogste doel is. 
Dezee studie laat zien dat individuele aanpassing niet alléén afhankelijk is van individueel 
karakterr en persoonlijke mogelijkheden, maar ook van de sociale omgeving en structurele 
factoren.. De benadering van Rowe en Kahn besteedt hier geen aandacht aan. Het gevaar is 
datt men individuele strategieën van aanpassing als 'goed' of 'slecht' gaat interpreteren. In 
zekeree zin besteden Rowe en Kahn nu meer aandacht aan aanpassing maar het neemt nog 
steedss een ondergeschikte plaats in bij het streven naar succesvol oud. 

Anderee modellen richten zich juist op aanpassing als voorwaarde voor succesvolle 
veroudering.. In het volgende deel wordt een aantal van deze modellen toegelicht. Het 
modell  van Baltes en Baltes (1990) is het meest bekende model. Baltes en Baltes stellen 
datt succesvolle individuele ontwikkeling (inclusief verouderen) een proces is met drie 
componenten:: selecteren, optimaliseren en compenseren. Met name in de latere 
levensfasee komt selectie naar voren. Dit is het gevolg van een restrictie van 
mogelijkhedenn door verminderde biologische, sociale of mentale reservecapaciteiten. Het 
iss zaak voor het individu en de samenleving om zich te concentreren op belangrijke zaken 
diee nog wel mogelijk zijn. Het proces van selectie vraagt om individuele aanpassing van 
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doelenn en verwachtingen. Dit heeft een positief effect op het gevoel van persoonlijke 

controlee en welbevinden. Optimalisering betekent dat men ernaar streeft de gekozen 

doelenn zo optimaal mogelijk te benutten in kwaliteit en kwantiteit. Compensatie houdt in 

datt bij verlies van bepaalde mogelijkheden een alternatief of ondersteuning wordt 

gezocht,, bijvoorbeeld door aanschaf vann hulpmiddelen. Baltes en Baltes benadrukken dat 

ditt proces vele vormen kan aannemen, afhankelijk van het individu en de maatschappij 

waarvann hij deel uitmaakt. De verdienste van dit model is dat het de nadruk legt op de 

'plasticiteit**  en heterogeniteit van ouderdom. Ouderen kunnen een actieve rol vervullen in 

succesvollee veroudering. Steverink et al.(1998) merken terecht op dat zij een criterium 

voorr succes missen in bovenstaand model. Het is onduidelijk welke doelen in welke 

prioriteitt belangrijk zijn. 

Uitt dit onderzoek komt naar voren dat ouderen niet altijd bewuste keuzes maken in 

selecteren,, optimaliseren en compenseren. 'Aanpassing' bevat bovendien tegenstrijdige 

elementenn in wel- en niet accepteren, spanningen tussen het zelfbeeld van ouderen en 

verondersteldee meningen van anderen. Verschillende elementen die aanpassing of 

acceptatiee beïnvloeden staan op gespannen voet met elkaar. Niet altijd lukt het de oudere 

daarr keuzes in te maken. Ook leiden strategieën van ouderen niet per definitie tot een 

hogeree mate van welbevinden. Vooral niet wanneer mensen, zoals Anna, ingaan tegen 

normenn van anderen. De keuze voor bijvoorbeeld sociaal gerichte strategieën om 

eenzaamheidd te voorkomen, kan tegelijk andere gevoelens van eenzaamheid in de hand 

werken,, als men persoonlijke gevoelens over 'negatieve dingen' niet durft te delen uit 

angstt anderen daar mee te belasten. 

Schulzz en Heckhousen (1996) nemen in hun benadering het levensloopperspectief 

alss uitgangspunt. Zij benadrukken de controle die het individu heeft op zijn leven. In hun 

modell  gaan ze uit van het model van Baltes en Baltes. Zelf voegen ze er aspecten van 

primairee en secundaire controle aan toe. Primaire controle heeft te maken met de invloed 

vann mensen op hun omgeving. Secundaire controle richt zich op veranderingen in het 

individuu zelf (me inner self). Primaire controle is af te lezen aan gedrag, secundaire 

controlee zijn de onzichtbare cognitieve processen, zoals het bijstellen van doelen en 

wensen.. Primaire controle is te verkiezen boven secundaire controle omdat hiermee het 

individuu zijn omgeving naar zijn wensen kan aanpassen en zijn ontwikkeling kan 

optimaliseren. . 

Putt another way, individuals who are able to engage and impact the environments around 
themm for the longest period of time would be judged most successful. Although this 
definitionn implies an absolute definition of success- the more primary control the better- it is 
importantt to note that at the individual level, the potential for primary control is limited by 
thee genetic makeup of the individual and the available sociocultural opportunities. Thus 
evaluationss of success must be tempered by the biological and sociocultural resources of the 
individuall  (Schulz en Heckhousen, 1996:711). 
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Zee onderscheiden drie criteria van succes. Het eerste criterium is fysiek functioneren. Net 
alss Rowe en Kahn gaan ze ervan uit dat goed fysiek functioneren belangrijk is. Dit stelt 
mensenn in staat controle uit te oefenen over hun leven. Het tweede criterium bestaat uit 
cognitieve,, intellectuele en sociale vaardigheden. Deze vormen samen met fysiek 
vermogenn de belangrijkste voorwaarden voor het uitoefenen van primaire controle en het 
omgaann met tegenslagen. Specifieke vaardigheden, zoals analytisch vermogen of 
spreekvaardigheid,, die 'coping' kunnen vergemakkelijken, zijn een derde criterium. 

Ditt model heeft meer aandacht voor de sociale en culturele invloeden op 
succesvollee veroudering. Toch blijf t onduidelijk welke doelen mensen nastreven in het 
'succes',, over wat ze precies controle moeten uitoefenen, wat een juiste balans is en hoe 
enn wanneer domeinen worden geselecteerd of gecombineerd (Steverink et al., 1998:445) 
Hett is een functioneel model zonder aandacht voor tegenstrijdigheid en ambivalentie. Het 
laatt weinig ruimte voor de mogelijkheid dat ouderen niet altijd perse controle willen 
houdenn op een bepaald gebied, maar juist de controle willen overgeven aan anderen. Uit 
dee Leiden 85-plus Studie blijkt bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal functioneren, dat 
ouderenn zonder fysieke beperkingen ook andere keuzes gaan maken. Mensen kiezen 
bijvoorbeeldd voor minder sociale contacten en leggen zich toe op het uitoefenen van een 
specifiekee hobby (Von Faber & Bootsma, et al., 2001: 2699). In dit geval zou men, in 
navolgingg van Baltes en Baltes, kunnen spreken van het 'optimaliseren' van een bepaald 
gebied.. Het blijf t echter onduidelijk in hoeverre men een onderscheid kan maken tussen 
primairee controle en secundaire controle. 

Dee Sociale Productie Functie theorie van Steverink et al. (1998) borduurt voort op 
bovengenoemdee modellen van Baltes en Baltes en Schultz en Heckhousen. Zij proberen 
tott een theorie van doelen en criteria van succes te komen met behulp van eerder 
genoemdee modellen. Uitgaande van de WHO definitie van gezondheid, betogen ze dat 
mensenn twee universele doelen nastreven, namelijk een fysiek en een sociaal 
welbevinden.. Het element van psychologisch welbevinden komt automatisch voort uit het 
bereikenn van die twee universele doelen. Het is geen aparte doelstelling in hun theorie. 

Thee more physical and social wellbeing a person is able to achieve, the more overall 
wellbeingg (or 'success') he or she will have. [...] Thus, while 'success' itself is defined only 
inn terms of an overall measure of wellbeing, the specific content of success comes in 
throughh the specification of the first-order instrumental goals for the achievement of 
physicall  and social wellbeing, and through the heuristic guidance for the specification of 
lower-orderr goals in the hierarchy (Steverink et al. 1998: 453). 

Dee criteria zijn flexibel en procesmatig. Dat houdt in dat mensen verschillende manieren 
hebbenn om het doel van fysiek welbevinden of sociaal welbevinden (beide zijn een 'first-
order'' doel) te bereiken. Bovendien moeten de criteria voor succes aansluiten bij de 
subjectievee en individuele gevoelens van welbevinden. Het specifieke van deze theorie is 
datt Steverink et al. de twee doelen van fysiek en sociaal welbevinden onderverdelen in 
verschillendee subdoelen. Ze stellen dat er tijdens de levensloop een verandering 
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plaatsvindtt in de inhoud en het belang van die doelen (bijvoorbeeld, status) en de manier 
waaropp die doelen ingevuld kunnen worden. Naarmate men ouder wordt, zal er meer 
compensatiee en substitutie plaats vinden. Hoe deze processen inhoud krijgen, is 
afhankelijkk van de levensloop, de mogelijkheden, beperkingen, de aanwezige reserves, en 
dee aard van de persoon. Men vindt dus een heterogeniteit in aanpassing. Op grond van 
hunn aannames stellen ze dat er op zeker moment sprake kan zijn van een 'kritieke fase'. 
Zee verwijzen naar de oudere leeftijd waarin op zeker moment verliezen in fysiek (frailty) 
enn sociaal functioneren bijna niet meer te compenseren zijn. 

Successfull  ageing thus also implies reaching the critical phase as late as possible, or even 
avoidingg it altogether (Steverink et al. 1998: 457). 

Onduidelijkk is hóe ouderen dit kunnen voorkomen. Bovendien blijf t onduidelijk wie 
beslistt of ouderen in een 'kritieke fase' zijn. De vraag is ook of mensen niet meer 
succesvoll  kunnen zijn bij verliezen. De data van ons onderzoek laten zien dat mensen nog 
steedss een gevoel van welbevinden kunnen hebben ondanks een achteruitgang in fysiek 
functioneren.. Steverink et al. betogen dat bij ouderen de angst voor de toekomst een 
negatievenegatieve invloed heeft op hun acties ten aanzien van die toekomst en hiermee het 
uitstellenn van de 'kritische fase'. Dit onderzoek laat echter zien (hoofdstuk 4) dat ouderen 
opp verschillende manieren omgaan met vermindering van gezondheid. Deze bevindingen 
komenn dan ook niet overeen met de verwachting van een dominant' loss perspective', 
maarr laten een positiever beeld zien. Ouderen blijven ook op hoge leeftijd streven naar het 
behoudenn van tevredenheid. Dit is niet alleen gerelateerd aan normen van aanpassing 
maarr ook aan het behoud van zelfrespect. Het streven naar positieve waardering van de 
socialee relaties en het behoud van continuïteit zorgt dat ouderen juist bezig zijn met 
verschillendee vormen van aanpassing. 

Steverinkk et al. besteden verder veel aandacht aan cognitieve 
aanpassingsstrategieën,, maar vinden dat deze alleen aanpassingsgericht zijn indien ze 
functioneell  zijn in het herstel of behoud van gedrag in termen van substitutie. Het gevolg 
vann deze redenering is dat aan gedrag een hogere waarde wordt toegekend dan aan 
welbevinden.. Substitutie in de vorm van het overgeven van controle aan anderen, of 
herdefiniërenn van een situatie die het zelfrespect en welbevinden positief beïnvloedt, 
maaktt dus geen deel uit van een functionele of succesvolle aanpassing. Dit onderzoek 
suggereertt echter dat een dergelijke 'niet functionele' aanpassing wel degelijk een gevoel 
vann welbevinden bevordert. Het blijf t onduidelijk wat fysiek en sociaal welbevinden en 
hett algemene gevoel van welbevinden inhoudt in het model van Steverink et al. 

Inn de besproken modellen wordt 'aanpassing' voorgesteld als een doel op zich. 
Hett is een proces van selectie, optimalisering en compensatie, dat zich volgens Shulz en 
Heckhousenn en Steverink, et al. richt op een hiërarchie van doelen. Hoewel ze aangeven 
datt er beperkingen kunnen zijn in mogelijkheden voor aanpassing, wordt niet duidelijk 
welkee rol conflict en verzet spelen, en wat de invloed is van sociale en culturele normen. 
Dee resultaten van dit onderzoek brengen hier meer inzicht in. Ze laten zien dat binnen 
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aanpassingg verschillende aspecten spelen. Risico vermijden or verminderen, verlies 
accepterenn en aanpassing door te focussen op mogelijkheden. Maar ook verzet en 
spanningg tussen de eigen visie, het bewaren van zelfrespect en het meegaan of juist 
verzettenn tegen de reactie (of veronderstelde reactie) van de omgeving. 'Aanpassing' is 
eenn veel complexer proces dan wordt voorgesteld in de bovenstaande modellen. 

Discussie e 

Inn deze studie is onderzocht hoe ouderen betekenis geven aan oud zijn, gezondheid en 
gezondheidsproblemen.. Ook stond centraal hoe zij aankijken tegen het begrip succesvol 
oudd en tegen de rol die gezondheid hierin speelt. 

Inn de beleving van ouderdom komt naar voren dat verschillende soorten 'tijd' een 
roll  spelen. Ouderen voelen zich veelal jonger dan hun chronologische leeftijd, en het 
verschill  tussen 'weten' en 'voelen' staat op de voorgrond. Er vindt een verschuiving van 
behoeftenn en van het functioneren plaats, maar dit gaat veelal zo geleidelijk dat mensen 
hett niet als een groot probleem ervaren. Dat oud zijn vooral een sociaal construct is blijkt 
uitt de normen en verwachtingen die mensen hanteren als het om de leeftijd van 85 jaar of 
ouderr gaat. Ouderen zelf gebruiken die normen en de stereotype verwachtingen. Enerzijds 
vechtenn ze deze normen aan, anderzijds bevestigen ze deze, al naar gelang dit hun het 
bestee uitkomt. Het begrip 'oud' heeft sociale implicaties voor de status van mensen. 
Opvallendd in dit onderzoek is dat ouderen nauwelijks spreken van begrippen als 
'wijsheid'' die in andere culturen wel verbonden zijn met 'succes'. In Ghana (van der 
Geest,, 1998) en bij de Inuit in Canada (Collings, 2001) hechten ouderen zowel als 
jongerenn een grote waarde aan het begrip 'wijsheid' en het overdragen van kennis aan de 
jongeree generatie, hoewel dit in Ghana aan verandering onderhevig is. Bij de Inuit is dit 
nogg wel het geval omdat jongeren in dezelfde samenleving nu geen tijd meer hebben om 
ervaringg op te doen in zaken die alleen al uit het oogpunt van vrije tijdsbesteding 
interessantt zijn, zoals vissen. In dit onderzoek geven ouderen eerder aan wat betreft 
kenniss in het nadeel te zijn van jongeren en benadrukken aspecten als 'meegaan met je 
tijd',, niet 'stil blijven staan' en betrokkenheid bij de samenleving. Die aanpassing van 
ouderenn wordt van overheidswege gestimuleerd door bijvoorbeeld computercursussen 
voorr ouderen. 

Hett begrip oud is ook verbonden met verwachtingen over 'goed' of 'normaal 
gedrag'' behorend bij de leeftijd. Ouderen zelf benadrukken dat het 'normaal' is dat 
grenzenn van functioneren verschuiven. De oudere persoon is zelf verantwoordelijk om op 
eenn 'juiste wijze' met ouderdom om te gaan. Dit houdt in dat men zo lang mogelijk zelfde 
controlee probeert te houden over het functioneren en zorgt dat anderen zo min mogelijk 
lastt hebben van de beperkingen. 

Inn de visies op het begrip succesvol oud komt het bovenstaande terug. Hoewel ouderen 
eenn groot belang hechten aan gezondheid, accepteert men al bij voorbaat dat gezondheid d 
zall  verminderen door uit te gaan van 'normale ouderdom'. Het behoud van goed 
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functionerenn is vooral een kwestie van 'geluk'. Het 'succes' bestaat uit in het omgaan met 
dee beperkingen die de ouderdom met zich meebrengt. Ook onderzoek bij de Inuit in 
Canadaa bevestigt dat ouderen met betrekking tot fysiek functioneren succesvol oud 
beschouwenn als het vermogen om met beperkingen om te gaan (Collings, 2001). Zowel 
uitt dit onderzoek als uit het onderzoek van Collings komt naar het belang van karakter en 
attitudee in succesvolle aanpassing naar voren. De overeenkomsten van de onderzoeken 
kunnenn wijzen op een patroon dat in meerdere samenlevingen voorkomt waarbij 
basisvoorzieningenn goed geregeld zijn. Er zijn meerdere samenlevingen waarbij 
gezondheidd niet het belangrijkste element is in succesvol oud. 

Dee sociale dimensie speelt een belangrijker rol in succesvol oud dan een goede 
gezondheid.. Uit dit onderzoek blijkt dat meningen van ouderen over succesvol oud, vooral 
betrekkingg hebben op tevredenheid in samenhang met sociale relaties. Sociale contacten 
enn steun zijn hierbij vooral belangrijk. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid maar om de 
kwaliteitt van relaties. Eenzaamheid is een kenmerk van onsuccesvolle veroudering. 
Vanuitt de perceptie van ouderen is zelfverantwoordelijkheid een sleutelwoord in het 
strevenn naar het behoud van tevredenheid en het behoud van sociale relaties wanneer 
gezondheidd achteruitgaat. 

Hett onderzoek naar de betekenis van gezondheid en gezondheidsproblemen laat zien dat 
hett begrip 'gezondheid' onder invloed van leeftijdsnormen een andere betekenis krijgt. In 
hunn visie op gezondheid beschouwen ouderen achteruitgang tot op zekere hoogte als 
'normaal',, maar pijn en levensbedreigende ziektes niet. De negatieve verwachting dat 
ouderdomm met gebreken zal komen maakt dat mensen al bij een goed functioneren gaan 
nadenkenn over wat zij als gevolg van die ouderdom willen of kunnen accepteren. Bij 
achteruitgangg komen verschillende acties en percepties gericht op aanpassing aan de orde. 
Inn dit onderzoek komt duidelijk naar voren hoe gezondheid verbonden is met de reacties 
vann de sociale context en het streven van behoud van sociale contacten. 

Bijj  het denken over het belang van gezondheid in succesvol oud spelen de sociale 
consequentiess van ziekte en beperkingen de voornaamste rol in dit onderzoek. De 
universeleuniversele doelen van fysiek en sociaal welbevinden (Steverink et al, 1998) blijken niet 
overall  dezelfde invulling te krijgen. Het belang van fysiek functioneren in relatie tot 
succesvoll  oud verschilt per cultuur (Keith et al. 1990; Deels et al. 1995). Ziekte vormt 
voorall  een bedreiging voor een goede ouderdom indien de bestaanszekerheid hierdoor in 
hett geding komt. In Nederland zijn sociale voorzieningen redelijk goed geregeld. Het 
behoudd van goede gezondheid heeft hier geen directe consequenties voor de 
bestaanszekerheid.. In Nederland gaat het vooral om de sociale consequenties van 
verminderdee gezondheid. Hiermee doel ik op waarden als onafhankelijkheid, autonomie, 
zinvolheidd van het leven en verwachtingen over reciprociteit. Deze zijn nauw met elkaar 
verbonden. . 
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Doorr onderzoekers wordt vaak het beeid bevestigd dat Nederland een 
individualistischee samenleving is50. Ik wil hier op grond van dit onderzoek een 
kanttekeningg bij plaatsen. Ouderen willen vaak niets liever dan de zorg, warmte en 
aandachtt van anderen. Alleen verkondigen ze soms de norm van autonomie en 
onafhankelijkheidd omdat ze hiermee voldoen aan diezelfde culturele norm. Autonomie en 
zelfstandigheidd leveren meer respect op van de omgeving dan afhankelijkheid. 

Autonomiee en onafhankelijkheid zijn sociale constructen. Afhankelijkheid en 
autonomiee worden in verschillende dimensies van het sociale leven vormgegeven zoals 
productiviteitt gedurende de levensloop, gezondheid, machtsrelaties, financieel-
economischee aspecten en structurele factoren als toegang tot hulpbronnen (Walker, 1982). 
Inn dit onderzoek laten ouderen zien dat zij het begrip autonomie wisselend interpreteren. 
Hett is een continu verschuivend begrip, afhankelijk van de situatie en de relatie met de 
socialee context. Reinier (hoofdstuk 4) is afhankelijk van alpha-hulp en aanpassingen. 
Tochh vóélt hij zich onafhankelijk, in die zin dat hij zelfde regie in handen houdt over 
anderee aspecten van zijn leven. Autonomie is verbonden met een ander begrip, namelijk 
zelfverantwoordelijkheid.. In hoofdstuk 6 wordt een fragment weergegeven van het 
gesprekk tussen de alpha-hulp en Elizabeth. Dit fragment geeft niet alleen de 'afstand' in 
dee relatie weer. Wat ook naar voren komt is de onduidelijkheid van de alpha-hulp over 
watt er moet gebeuren. De situatie vraagt om deskundige begeleiding, maar wie zal hiertoe 
hett initiatief nemen? Is de alpha-hulp verantwoordelijk voor het inschakelen van hulp, of 
Elizabethh zelf? In hoeverre gaat de alpha-hulp tegen de autonomie en eigen visie van 
Elizabethh in, wanneer ze toch de situatie probeert te veranderen? Ook de dochter van 
Annaa (hoofdstuk 6) zou willen dat haar moeder in bepaalde aspecten professionele hulp 
inschakelt,, toch kan ze hier weinig aan doen als haar moeder dit niet wil. Autonomie en 
zelfverantwoordelijkheidd blijken vage normen die voor onduidelijkheid zorgen als 
gezondheidd vermindert. 

Vloebergss (1997) beschrijft verschillende aspecten die bijdragen aan een 
succesvoll  oud op de Molukken in Indonesië. Ouderen kunnen daar terugkijken op een 
zinvoll  bestaan als ze hun materiële zaken goed geregeld hebben waardoor ze nu van de 
zorgg kunnen genieten die hun familie geeft. Afhankelijkheid is daar een 'verworven 
status'' die prestige geeft. 

Hett 'zwitser-leven gevoel*  in Diamahu, heeft wellicht meer in het westen te maken met het 
beseff  dat je kunt plaatsmaken voor de volgende generatie, datje je bestt gedaan hebt en nu 
inn alle vertrouwen vooruit kunt kijken: de continuïteit is gegarandeerd. Het individuele 
lichaamm is van de ouderen is meer dan bij ons onderdeel van de strategieën van het drie-
generatiegezin. . 
[.... ] Afhankelijkheid zijn van hen die eerst afhankelijk waren wordt in Ihamahu als een 
grotee verworvenheid beschouwd (Vloebergs, 1997:38) 

Hoee anders is dit in Nederland. In de gesprekken met ouderen komt zinvolheid van het 
bestaann vooral naar voren in 'iets betekenen' voor sociale relaties. Ouderen kunnen niet 
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'achteroverr leunen', maar moeten zelfbij blijven dragen aan het in stand houden van 

relaties.. Reciprociteit op de lange termijn blijkt niet genoeg. Ouderen hopen wel dat zij 

zorgg en steun terug zullen krijgen van sociale relaties, maar vanzelfsprekend is dit niet. 

Juistt bij verminderde gezondheid komt de angst voor het belasten van anderen naar voren 

enn ouderen trachten door middel van verschillende strategieën de balans in evenwicht te 

houden.. Uit een vergelijking met het Ghanese onderzoek van Van der Geest (Van der 

Geestt & Von Faber, 2002), komt naar voren dat ook daar korte en lange termijn 

reciprociteitt met elkaar verweven zijn. Vooral bij lichamelijke en geestelijke problemen 

verliestt de oudere zijn 'aantrekkingskracht' voor anderen. Het praktisch 'nut' van het 

bezoekk wordt minder voor degenen die de oudere persoon bezoeken, en de oudere persoon 

zelff  gaat zich steeds marginaler voelen als hij niet meer in staat is om iets nuttigs terug te 

geven. . 

Ookk uit ander antropologisch onderzoek blijkt dat het belang van gezondheid 

afhangtt van gedachten over reciprociteit en afhankelijkheid. 

Thee position of independence as a core value for many Americans appeared in various kinds 
off  information we collected- in the different layers on our map of the meaning of age. For 
instance,, when we analyzed the many attributes people used to evaluate functionality, in the 
Unitedd States there was a cluster of abilities that we labeled "self-sufficiency". Central to 
thiss cluster was the ability to live alone. By contrast, in Hong Kong, people did not even see 
thee sense of evaluating this ability: "Why would anyone want to live alone?" they asked 
theirr interviewers. In Hong Kong, people were far more likely to identify dependence , 
ratherr than independence, as a reason why an older person was doing well. What they meant 
wass that their dependency needs- financial, psychological and physical- were being met 
throughh the efforts of others, primarily members of their family (Keith et al. 1990: 256). 

Annaa geeft aan lichamelijke problemen te accepteren, maar zegt ze " het leven moet wel 

zinvolzinvol blijven". Afhankelijkheid en autonomie zijn dus ook verbonden met een ander 

construct,, namelijk zinvolheid. Maar wat betekent zinvolheid? Uit psychogerontologisch 

onderzoekk (Dittmann-Kohli, 1993; Westerhof et al., 2001) komt naar voren dat zinvolheid 

tee maken heeft met wat mensen belangrijk achten voor zich zelf en het eigen leven. 

Onderzoekk bij verschillende leeftijdsgroepen toont aan dat ouderen zinvolheid en 

welbevindenn op andere wijzen beschouwden dan jongeren. Ouderen passen op 

verschillendee manieren hun doelen en interesses aan. Van Dongen (2001) beschrijft hoe 

bijj  ouderen binnen een psychiatrische instelling de begrippen als autonomie en 

onafhankelijkk een andere betekenis krijgen waarbij afhankelijkheid niet als negatief wordt 

ervaren.. Ondanks de vele problemen die het ouder worden met een psychische 

aandoeningg met zich meebrengt, valt ook hier de vitaliteit en veerkracht van ouderen op. 

Inn dit onderzoek spraken ouderen over zinvolheid als "jezelf kunnen blijven" 

maarr ook "Je moet wel iets voor anderen blijven betekenen" en " Je moet er zelf iets van 

zienn te maken". Deze uitspraken benadrukken zelfrespect in relatie tot de waarde voor 

anderenn en zelfcontrole en maakbaarheid. Het individu kan er zelf voor zorgen dat hij iets 

blijf tt betekenen voor anderen. Iemand die niets meer betekent voor anderen verliest het 
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eigenn zelfrespect. Bram, die kanker heeft, zegt dat als hij erachter komt dat nij dement 

wordt,, hij een eind aan zijn leven maakt. Het is niet zozeer de angst voor het progressieve 

karakterr van de aandoening (zijn kanker is niet te genezen) maar het verlies van identiteit 

enn sociale contacten. Hij is dan niet meer in staat iets bij te dragen aan sociale relaties. 

Ookk de interactie tussen politiek, professionele en religieuze ontwikkelingen 

zorgtt voor beïnvloeding van algemene normen over 'zinvolheid' van het leven. Het 

duidelijkstt is dit terug te vinden in het denken over 'lijden' en levensbeëindiging bij 

ziekte.. Voor veel ouderen ligt dit in het verlengde van het nadenken over gezondheid op 

ouderee leeftijd, over het geen men wil of kan accepteren als gevolg van veroudering. De 

socialee context, met name de relatie met de kinderen, speelt een belangrijke rol in de 

afwegingenn over wat men wil en niet wil51. Paradoxaal genoeg is het juist de sociale 

omgevingg waarmee men rekening houdt in de afwegingen over autonomie en zin van het 

leven.. Het is dezelfde ontwikkeling die beschreven is in hoofdstuk 6; juist doordat 

ouderenn minder afhankelijk van anderen, zoals de kinderen, zijn geworden, hechten ze een 

groterr belang aan het in stand houden van dee goede relatie (cf. van der Veen, 1994; 1995). 

Ookk onderzoek vanuit de psychogerontologie (Bode, 2002) bevestigt dat voor ouderen 

verbondenheidd met anderen een belangrijker aspect is van de identiteit dan individualiteit. 

Hett concept 'succesvol oud' is een complex construct dat niet waardenvrij is. Succesvolle 

verouderingg is een 'moral enterprise' (Hepworth, 1995: Tulle-Winton, 1999) waarin 

politieke,, economische en religieuze aspecten een rol spelen. Vooral politieke en 

professionelee uitspraken (Tulle-Winton, 1999:282) uit de geneeskunde over wat mogelijk 

en,, hierdoor vaak ook wenselijk is, hebben een grote invloed op percepties van ouderen en 

hunn omgeving. Dit is onder meer te zien bij noties over 'kwetsbare ouderen' (Kaufman, 

1994).. Maar ook deze uitspraken zijn niet eenduidig en veranderen steeds opnieuw onder 

invloedd van economische, technische en professionele ontwikkelingen. 

Politicianss and policy-makers engage in techniques of intervention at a population level to 
operatee the shift towards privatisation and individualisation. This is most in evidence in 
Britainn in recent legislative activity in the area of welfare. This has been guided by a 
rearticulationn of the relationship of old people to the wider society by shifting from universal 
accesss to services to a relationship involving consumption, choice and individual 
responsibility.. In the area of health and social services for instance, the NHS and 
Communityy Care Act 1990 (HMSO, 1990) clearly states as its central aims that old and 
disabledd people should become consumers of services provided in the marketplace by the 
privatee and voluntary sectors (Tulle-Winton, 1999:288). 

DitDit  betekent dat een concept als succesvol oud, steeds weer gekoppeld moet worden aan 

dee context waarin mensen ouder worden. De invulling van succesvol oud hangt niet alleen 

aff  van nonnen en waarden over een ideale situatie van 'succes', maar ook van wat als 

haalbaarr en 'normaal' wordt geacht in een specifieke context. Percepties zijn gekoppeld 

aann mogelijkheden, zoals ook uit de Nederlandse situatie blijkt . 

163 3 



Hoee ouderen in dit onderzoek gezondheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid en 
autonomiee beschouwen, moet gezien worden tegen de achtergrond van historische, 
economischee en politieke ontwikkelingen. In Nederland was tijdens de periode 1960-
1970,, de zogenaamde 'verzorgingsstaat' op zijn hoogtepunt. Sociale zekerheid zoals 
inkomen,, verzorging en huisvesting was toegankelijk voor alle leden van de maatschappij. 
Inn deze periode verloor de kerk veel van zijn invloed en de scheiding tussen protestante, 
katholiekee en openbare instellingen verdween grotendeels. Bovendien werden 
individualisme,, groei en onafhankelijkheid de dominante positieve normen. Vooral door 
eenn economische ontwikkeling, namelijk de toename van kosten voor institutionele zorg, 
heeftt de politiek vanaf de jaren '70 de nadruk gelegd op het 'zolang mogelijk zelfstandig 
blijven'' in het ouderenbeleid (Bijsterveld, 1996; Huijsman & de Klerk, 1997, van der 
Veen,, 1995). Opvallend was dat 'zelfstandigheid' steeds vaker met wonen werd 
geassocieerdd (Bijsterveld, 1996:190). 

Hett gevolg van 'het zolang mogelijk zelfstandig' wonen is dat ouderen daardoor 
afhankelijkk zijn geworden van professionele en vrijwillig e zorgverlening. In de afgelopen 
dertigg jaar zijn tal van initiatieven ontwikkeld om 'zelfstandigheid' te bevorderen. Er 
ontstondenn praktische zorgvoorzieningen zoals 'tafeltje dekje', mogelijkheden tot 
aanschaff  van hulpmiddelen of alarmeringsystemen, een 'klussendienst', en 
transportvoorzieningenn zoals taxivervoer. Deze voorzieningen zijn, evenals de thuiszorg 
enn huishoudelijke hulp, van karakter veranderd door verschillende processen als 
ingewikkeldee regelgeving, reorganisaties binnen zorgvoorzieningen, decentralisatiebeleid 
vann de overheid, tekort aan vrijwilligers en professionele zorgverleners. 

Hett overheidsbeleid wilde de kosten van de zorg terugdringen en effectiviteit van 
zorgverleningg verbeteren door het toelaten van marktwerking. Dit heeft geleid tot 
onbedoeldee negatieve effecten zoals bureaucratisering en een "hybride systeem van 
collectieff  en particulier aanbod en financiering" (Meloen, 2000: 38). Het gevolg van deze 
ontwikkelingenn voor ouderen is groot. Veel ouderen kunnen niet overzien welke instantie 
waarvoorr benaderd dient te worden. Bijvoorbeeld de aanvraag voor een 
alarmeringsysteemm gaat over verschillende 'schijven' van zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars.. Soms is zelfs het bestaan van specifieke instanties die hulp kunnen 
bieden,, zoals het 'Centrale Zorgloket', onbekend. Woon- en zorgvoorzieningen 
verschillenn per gemeente en per stadswijk. Eén van de Leidse ouderenbonden heeft 
daaromm zelf 'ouderenadviseurs' in het leven geroepen voor haar leden. 

Dee laatste paar jaar legt de overheid een andere nadruk op autonomie, namelijk 
eigenn zeggenschap en keuze. Het begrip 'vraagsturing' moet leiden tot een grotere 
concurrentiee tussen zorgverleners en het zorgaanbod. Hierdoor moeten mensen, zodra de 
wachtlijstenn zijn opgelost en zorgaanbieders hun prijs en aanbod vastgesteld hebben door 
onderlingee concurrentie, uiteindelijk zelf kunnen kiezen tussen zorgaanbieders. De 
Algemenee Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gemoderniseerd. Mensen die in 
aanmerkingg komen voor AWBZ-zorg worden opnieuw beoordeelt door het onafhankelijk 
indicatieorgaann (RIO), die bekijkt op welke zorg mensen recht hebben. Mensen krijgen 
eenn persoonsgebonden budget (PGB) waarmee ze zelfzorg kunnen 'inkopen', waardoor 
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zee meer zeggenschap zouden houden over het eigen leven. Toch zijn er ook kritische 
geluidenn te horen. Met name bij thuiszorg en verpleeghuis zouden de vraag en aanbod nog 
niett in overeenstemming zijn. Mensen krijgen het totale pakket, of men het nodig heeft of 
niet.. Bovendien komt er een punt waarbij zorg binnen een instelling doelmatiger en 
goedkoperr kan worden geleverd dan aan huis52. De vraag is of mensen thuis kunnen 
blijvenn wonen als zij dit willen wanneer het goedkoper blijkt om binnen een instelling 
zorgg te ontvangen. 

Dee nadruk op marktwerking en privatisering, ook buiten de gezondheidszorg, 
heeftt negatieve gevolgen voor ouderen in het algemeen (zie hoofdstuk 3). Kleinere 
buurtwinkelss of gespecialiseerde zaken voor bijvoorbeeld kleding of ondergoed, korsetten 
enn panty's verdwijnen. Voor mensen met een verminderde mobiliteit betekent het dat zij 
nogg meer een beroep moeten doen op kinderen, buren of anderen. Bovendien verdwijnt 
hiermeee een belangrijk sociaal aspect, vooral met betrekking tot buurtwinkels. Het is een 
gevolgg van een economisch beleid gericht op winst van grote ondernemingen. Van een 
samenhangend,, inter-departementeel en lange-termijn perspectiefgericht op een groeiend 
aantall  ouderen, met of zonder beperkingen, is weinig te merken. Ouderenbonden ageren, 
vaakk met succes, tegen het verdwijnen van voorzieningen die in een behoefte van ouderen 
voorzien. . 

Ookk de wetenschap heeft in zijn onderzoek naar goede, succesvolle of zinvolle 
verouderingg steeds weer de normen van autonomie, zelfcontrole en zelfstandigheid 
benadrukt.. In hoofdstuk 5 is beschreven hoe Bea worstelt met deze begrippen. De zin van 
hett leven kan in gevaar komen door een te gróte afhankelijkheid, maar ook door te weinig 
afhankelijkheid.. De te grote nadruk op autonomie kan voor ouderen een last betekenen. 
Uitt onderzoek van Bode (2002) komt naar voren dat ouderen autonomie minder belangrijk 
vindenn dat mensen die aan het begin van de tweede levenshelft staan. Toch zéggen 
ouderenn van boven de 85 jaar dat zij zelfstandigheid en autonomie ook belangrijk vinden. 
Maarr dit is vooral gerelateerd aan de wens om 'zichzelf te blijven', zelf te beslissen over 
hett eigen leven en anderen niet te veel te belasten. Ouderen bevestigen de norm van 
autonomie,, maar verzetten zich hier ook tegen wanneer ze sociale hulp en ondersteuning 
nodigg hebben, dan verwijzen ze naar hun hoge leeftijd en in hun ogen 'normale' of 
'goede'' zorg voor ouderen. Het gevaar van het begrip autonomie is dat het als 
sleutelwoordd in 'succesvol oud' gemakkelijk eenzijdig geïnterpreteerd kan worden. 
Multidisciplinairr onderzoek naar verbanden en betekenissen van gehanteerde begrippen 
binnenn de discussie over succesvol oud is daarom noodzakelijk (Apostel, 1993). 

All ee ouderen vinden goede gezondheid belangrijk. Het maakt dat mensen kunnen 
functionerenn zoals zij dit willen. Dat ouderen hier belang aan hechten blijkt bijvoorbeeld 
uitt hun acties om risico's te vermijden ofte verminderen. Op oudere leeftijd is het echter 
'normaarr dat gebreken zich voordoen of dat het functioneren vermindert. Chronische 
ziektenn hebben zich vaak al eerder geopenbaard. Gezondheid op oudere leeftijd krijgt een 
anderee betekenis. Pijn en levensbedreigende ziektes horen niet bij gezondheid, maar 
verminderingg van functioneren tot op zekere hoogte wel. Wat mensen kunnen of moeten 
accepterenn als onderdeel van 'normale ouderdom' blijf t onduidelijk, zowel voor ouderen 
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zelf,, als hun omgeving. Naast veel energie die mensen steken in het aanpassen levert het 
ookk verzet op. Toch hanteren ouderen het idee van 'normale ouderdom' als uitgangspunt 
voorr succesvol oud. Dit onderzoek laat zien dat 'gezondheid' een begrip is waarbij 
mensenn verschillende 'maten' hanteren en hoezeer het verbonden is met sociale relaties. 

Conclusies s 

Ditt onderzoek bij oudste ouderen in Leiden was onderdeel van de Leiden 85-plus Studie. 
Hett wetenschappelijk concept 'Succesvol Oud' is op twee verschillende manieren 
benaderd;; vanuit biomedisch en antropologisch perspectief. Tijdens de studie zijn deze 
tweee perspectieven met elkaar vergeleken om te bezien wat de overeenkomsten en 
verschillenn waren. 
Inn het biomedisch gedeelte is op kwantitatieve wijze bij 599 deelnemers jaarlijks het 
fysiek,, psycho-cognitief en sociaal functioneren gemeten en de gevoelens van 
welbevinden,, hierbij is succesvol oud gedefinieerd als 'optimaal functioneren en 
welbevinden'. . 
Hett antropologisch deel van de Studie was er op gericht de percepties van ouderen op oud 
zijn,, gezondheid en het concept 'Succesvol Oud' te onderzoeken. Het doel was te 
beschrijvenn hoe een aantal ouderen gezondheidsproblematiek ervaart en welke betekenis 
zijj  toekennen aan de rol van gezondheid bij 'Succesvol Oud' zijn. 

Dee vergelijking tussen een etic en entic benadering van succesvol oud toont aan dat 
volgenss de criteria van 'optimaal functioneren en welbevinden' slechts een klein gedeelte 
vann de ouderen als succesvol oud te karakteriseren is. De emic benadering laat zien dat 
veell  meer ouderen zich succesvol oud voelen, zij hanteren andere criteria. Het overwinnen 
vann problemen en het behoud van tevredenheid vormen de belangrijkste elementen. Bij de 
biomedischee benadering van succesvol oud richt men zich op het functioneren en 
welbevindenn van afzonderlijke personen, maar mensen die samenwonen met partner, 
vriendd of familielid beoordelen hun gezamenlijk functioneren en welbevinden. Derhalve 
iss er sprake van een 'individuele bias' in het biomedisch onderzoek. 

Succesvoll  oud is volgens ouderenn niet gerelateerd aan optimaal functioneren. 
Verderr zijn niet alle aspecten van functioneren even belangrijk, er bestaat een hiërarchie 
inn de domeinen van succesvol oud. Een van die domeinen, te weten de sociale dimensie, is 
hett belangrijkste element in succesvol oud. Eenzaamheid is een teken van 'onsuccesvol' 
zijn.. Beperkingen in de gezondheid hebben gevolgen voor de sociale contacten. Ouderen 
latenn door hun strategieën zien dat zij veel belang hechten aan het behoud van hun sociale 
contacten.. Zij zijn vooral bang om deze te belasten door een grote zorgvraag. Deze 
bevindingg behoeft meer nadruk in onderzoek en beleid. 

Perceptiess van ouderen over succesvol oud komen niet overeen met die van 
beleidsmakerss en verschillen van de uitgangspunten van het biomedische onderzoek. Bij 
dezee uitgangspunten wordt succesvol oud gezien als optimaal functioneren en 
welbevinden.. Succesvol oud vanuit deze visie betekent de ontkenning van 'normale 
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ouderdom',, bij ouderen daarentegen is normale ouderdom hei uitgangspunt voor 
succesvoll  oud. Vanuit hun gezichtspunt kunnen zij succesvol zijn als zij erin slagen zich 
aann te passen aan de gezondheidsproblemen die bij het ouder worden 'horen'. 

Zowell  bij ouderen als bij hulpverleners zoals huisartsen leidt de hantering van het 
begripp 'normale ouderdom' ook tot onzekerheid en onduidelijkheid. Het biedt geen goed 
referentiekaderr omdat niet duidelijk is wat hier wel of niet onder valt. De ouderen 
herdefiniërenn hoe zij gezondheid op oudere leeftijd beschouwen, mede onder invloed van 
algemenee leeftijdsnormen 

Duidelijkk moge zijn dat het begrip succesvol oud niet goed te vatten is in alleen 
objectievee en kwantitatieve maten. Deze zijn niet toereikend om een begrip als 'Succesvol 
Oud'' te meten en kunnen leiden tot 'paradoxen' en moeilijk te interpreteren gegevens. De 
verklaringg hiervoor is dat ouderen, afhankelijk van hun situatie zoeken naar 
mogelijkhedenn om de balans tussen gezondheid en welbevinden te handhaven door 
middell  van verschillende strategieën zoals het herdefiniëren van hun situatie. Om deze 
redenn blijf t onderzoek naar het belevingsperspectief van ouderen noodzakelijk. Een 
multidisciplinairee samenwerking levert modellen op die geijkt zijn op de persoonlijke 
belevingg waardoor toekomstig onderzoek beter aansluit. 
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Samenvatting g 

Dezee dissertatie beschrijft een onderzoek naar het perspectief van ouderen op de rol die 
gezondheidd speelt in 'Succesvol Oud'. Aanpassing komt als hoofdthema naar voren uit de 
gesprekkenn met ouderen. Om deze reden wordt beschreven hoe ouderen die aanpassing 
vormgevenn in relatie tot een succesvolle veroudering en welke tegenstrijdigheden, 
conflictenn en onduidelijkheid dit met zich meebrengt in het dagelijks leven. 

Inn het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding voor dit onderzoek beschreven.. De 
aandachtt voor het wetenschappelijk begrip 'Succesvol Oud' komt mede door de 
demografischee veranderingen waardoor het percentage ouderen en oudste ouderen in de 
samenlevingg sterk zal toenemen. Het begrip succesvol oud is voor meerdere interpretaties 
vatbaar,, maar in vrijwel alle definities speelt gezondheid een belangrijke rol. Sinds 1998 
bestaann er in Nederland preventie en interventieprogramma's die het succesvol ouder 
wordenn stimuleren. Omdat tot nu toe onbekend is hoe ouderen zelf dit wetenschappelijk 
conceptt beschouwen is in dit onderzoek gekozen om de percepties van ouderen van 85 
jaarr en ouder op het concept succesvol oud en de rol die gezondheid hierin speelt te 
onderzoeken.. De resultaten uit dit onderzoek worden vergeleken met de biomedische 
benaderingg die ook deel uitmaakte van de Leiden 85-plus Studie. 

Hett tweede hoofdstuk behandelt de achtergrond van de Leiden 85-plus Studie en 
geeftt een beschrijving van de 'oudste ouderen' die aan het onderzoek deelnamen. De 
opzett van het biomedisch gedeelte van de studie en de visie van Rowe en Kahn op 
succesvoll  oud worden weergegeven om te laten zien hoezeer deze uitgangspunten 
verschillenn van het kwalitatieve onderzoek. In deze studie is gebruikt gemaakt van 
gesprekkenn en observatie om gegevens te verzamelen. De samenwerking met de andere 
disciplinee kreeg gestalte in een onderzoek naar beweegredenen van ouderen om deel te 
nemenn aan een gehoorsrevalidatie en in multidisciplinaire teambesprekingen over 
succesvoll  oud. Omdat een samenwerking tussen de medische en antropologische 
disciplinee bijzonderr is, beschrijf ik hoe ik mijn eigen positie heb ervaren. 

Hett derde hoofdstuk begint met verschillen en overeenkomsten met betrekking 
tott succesvol oud vanuit de twee verschillende benaderingen binnen de Leiden 85-plus 
Studie.. Slechts een kleine groep ouderen voldoet aan de criteria van 'optimaal 
functionerenn en welbevinden', daarentegen komt uit de gesprekken naar voren dat veel 
meerr ouderenn zichzelf succesvol vinden. Men weegt de domeinen van fysiek, psycho-
cognitief,, sociaal functioneren en welbevinden mee in beschouwingen over succesvol oud, 
maarr op vier punten zijn er grote verschillen. Allereerst, dat ouderen een ander belang 
hechtenn aan de verschillende domeinen. Ten tweede, dat ouderen een andere invulling 
gevenn aan die domeinen. Het derde verschil is dat er een element bij komt, namelijk 
aanpassing.. Het vierde verschil is dat ouderen verwijzen naar het belang van de 
persoonlijkee levensloop en sociale context. Succesvol oud zijn, hangt samen met het 
verleden.. Verschillende soorten 'tijd' spelen een rol in het denken over succesvol oud. 
Chronologischee tijd wordt gebruikt als objectieve maat maar de betekenis van een hoge 
leeftijdd is voornamelijk negatief en wordt geassocieerd met achteruitgang en verlies. Bij 
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dëë oudste ouderen uit dit onderzoek komt naar voren dat de innerlijke tijdsbeleving niet 
overeenkomtt met de chronologische leeftijd; veel ouderen voelen zich jonger. Sociale 
normenn en het verleden spelen mee in de beleving van oud zijn. Maar de uitspraken van 
ouderenn laten vooral zien dat al deze aspecten van tijd door elkaar heen gebruikt worden, 
nett als stereotyperingen met betrekking tot 'oud'. Ouderen meten met verschillende 
maten,, voor zichzelf en voor anderen. Negatieve stereotyperingen over leeftijd worden 
bevestigd,, maar met betrekking tot zichzelf ontkend. De rol van aanpassing en het belang 
datt mensen hechten aan persoonlijke kenmerken als karakter komen naar voren in de 
belevingg van oud en succesvol oud. 

Inn hoofdstuk vier komen de perspectieven van ouderen op 'normale veroudering', 
aanpassingg en gezondheid aan bod. Ouderen gaan andere maatstaven hanteren in het 
beoordelenn van gezondheid. Zij herdefiniëren gezondheid als het behoud van basisfuncties 
enn de afwezigheid van levensbedreigende ziekten en pijn. Hun percepties en acties met 
betrekkingg tot gezondheidsproblematiek zijn nauw verbonden met de reacties uit de 
socialee context en algemene kennis over wat bij ouderdom 'hoort'. Hoewel men aangeeft 
datt aanpassing essentieel is voor succesvol oud zijn, blijkt dit echter een moeilijk, 
tijdrovendd en ingewikkeld proces dat vraagt om verschillende soorten acties zoals het 
anticiperenn op verwachte verandering, risico vermijden, het zoeken van alternatieven, 
afwegenn van wensen en mogelijkheden en het bijstellen van grenzen. Ouderen 
benadrukkenn dat aanpassing een individuele verantwoordelijkheid is, maar hun acties en 
perceptiess van aanpassing worden beïnvloedt door de reactie van de sociale context en 
ouderenn 'spiegelen' hun percepties en gedrag aan anderen. 

Inn hoofdstuk vijf komt naar voren dat aanpassing niet altijd lukt. Wanneer de 
reactiess of verwachtingen van de sociale context tegenovergesteld zijn aan eigen 
denkbeeldenn staan verzet, onzekerheid en conflict op de voorgrond. Het begrip 'normale 
ouderdom'' biedt dan geen referentiekader maar leidt tot onduidelijkheid. Het 
verwachtingspatroonn wordt doorkruist en de normen die men zich eigen heeft gemaakt 
botsenn met normen van anderen. De verwachtingen over de toekomst kunnen ook zo 
negatieff  zijn dat hierdoor angst ontstaat.. De sociale consequenties van achteruitgang zoals 
afhankelijkheidd staan dan op de voorgrond. Ouderen worden voor de keuze gesteld in 
hoeverree zij concessies willen en kunnen doen aan wat zij voor zichzelf essentieel achtten. 

Hoofdstukk zes behandelt de relaties tussen gezondheidsproblematiek en de 
socialee contacten. Het verschil tussen een etic en emic benadering komt opnieuw naar 
vorenn in het 'wegen' van antwoorden op vragenlijsten over sociaal functioneren en 
hetgeenn ouderen vertellen in gesprekken. Gevoelens van afstand en betrokkenheid spelen 
beidenn een rol in het in stand houden van verschillende soorten sociale contacten. Ziekte 
enn beperkingen betekenen dat ouderen een beroep moeten doen op hun sociale relaties, 
dezee moeten nu bewijzen wat ze waard zijn. Ouderen zien het als hun 
verantwoordelijkheidd om die sociale relaties niet teveel te 'belasten' en handhaven 
daaromm verschillende strategieën zoals niet-klagen over gezondheid en het belonen van 
aandachtt en zorg. Hoewel ze betrokkenheid wensen creëren ze veelal zelf afstand. De 
actiess van ouderen hangen samen met gedachten over reciprociteit. Men hoopt dat men 
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zorgg zal ontvangen, maar voelt zich verantwoordelijk om daar iets tegenover te stellen. 
Reciprociteitt op de lange termijn houdt ook verband met reciprociteit op de korte termijn. 
Ouderenn proberen afhankelijkheid te neutraliseren omdat afhankelijkheid een begrip is dat 
eenn negatieve lading heeft. Ouderen spelen zelf een rol bij het in stand houden van de 
ambiguïteitt over 'goed gedrag' bij ouderen. Veel ouderen willen best afhankelijk zijn, 
maarr durven dit niet duidelijk te zeggen omdat ze hiermee ingaan tegen culturele codes 
waarbijj  onafhankelijkheid als positief wordt gezien. 

Inn hoofdstuk zeven wordt beschreven hoe gezondheid samenhangt met 
welbevinden.. Ouderen geven immers aan dat tevredenheid voor hen gelijk staat met 
succesvoll  oud. Dit onderzoek suggereert dat gezondheid voor ouderen van belang is, maar 
tevenss dat bij achteruitgang het cijfer voor tevredenheid niet heel erg verandert. Andere 
factorenn zoals leeftijdsnormen, en het afwegen van positieve en negatieve aspecten spelen 
eveneenss een rol bij het geven van een cijfer. De bevindingen uit dit onderzoek worden 
vergelekenn met definities waarbij aanpassing een belangrijk onderdeel uitmaakt van 
succesvoll  oud. Dit onderzoek laat zien dat er vanuit het perspectief van ouderen een 
hiërarchiee bestaat in doelen voor succesvol oud. Aanpassing blijkt een complexer proces 
tee zijn dan voorgesteld in de bestaande definities en modellen. Het is een proces vol 
tegenstrijdighedenn en ambiguïteit. Aanpassing heeft te maken met de sociale omgeving en 
opvattingenn over wat als onderdeel van normale ouderdom geaccepteerd 'moet' worden. 
Eenn van de aspecten die uit dit onderzoek naar voren komt is dat het dominante 
'perspectieff  van verlies' niet betekent dat oudste ouderen afzien van acties gericht op 
aanpassing,, integendeel, zij zijn druk bezig met allerlei soorten acties om een gevoel van 
welbevindenn te behouden. 
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Summary y 

Thiss dissertation describes research done into the perceptions of elderly people about the 
rolee of health in being 'Successfully Old'. In the conversations with elderly people 
adaptationn emerged as the major theme. For this reason this dissertation describes how 
elderlyy people try to adapt and the consequent inconsistencies, conflicts and the confusion 
affectingg their daily lives. 

Thee first chapter describes the reasons for this research. Demographic changes 
leadingg to an increasing proportion of elderly people and very old people in society focus 
attentionn on the scientific concept of 'Successful Ageing'. This concept lends itself to 
moree than one interpretation. However, in almost all definitions of this concept, health 
constitutess an important factor. Since 1998 various projects in the Netherlands have aimed 
att stimulating successful ageing. Because it is as yet not known how elderly people 
themselvess view this concept, this research explores the perceptions of elderly people of 
855 years and older of the concept of successful ageing and the role of health in successful 
ageing.. The results of this research are compared with the biomedical approach of the 
Leidenn 85-plus Study. 

Thee second chapter deals with the background of the Leiden 85-plus Study and 
describess the characteristics of the 'oldest old' who participated in the Study. In order to 
showw in what way the biomedical and the anthropological section of this Study differ, the 
designn of the biomedical approach and the definition of successful ageing of Rowe and 
Kahnn are stated. Conversation and observation were the methods used to gather 
informationn for this anthropological research. Co-operation between the disciplines took 
placee during the exploration of the arguments underlying the decisions of elderly people 
too participate in the intervention programme for auditory rehabilitation and 
multidisciplinaryy team discussions on being successfully old. Because co-operation 
betweenn biomedical researchers and medical anthropologists is very rare, I describe what 
myy own experiences of this were. 

Thee third chapter starts with the similar and divergent findings on successful 
ageingg in the two different approaches within the Leiden 85-plus Study. If successful 
ageingg is defined as an optimal state of overall functioning and well-being, only a small 
percentagee of elderly people meet the criteria. However, from the conversations it appears 
thatt many more persons consider themselves to be successful old. From the viewpoint of 
thee participants, the different domains of physical, psycho-cognitive, social functioning 
andd well-being constituting successful ageing were recognized, but on four points they 
heldd a different point of view. First, the relative weight that elderly people assign to the 
variouss domains of functioning and well-being is different. Not all domains were equally 
importantt as assumed in the quantitative approach. Second, the elderly people gave 
anotherr interpretation to the domains. The third difference was that the process of 
adaptationn was added. And fourth, in all domains, participants made reference to their 
personall  life history and their social environment. Successful ageing is viewed within in a 
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life-spann perspective and personal history. Various notions of 'time' all are of importance 
inn the perception of successful ageing. Chronological time is used as an objective tool. 
However,, the meaning attached to a high chronological age is mainly negative and 
associatedd with loss and decline. In this research, it appears that among the oldest old the 
feelingg of inner time does not correspond to chronological age; almost all elderly people 
feell  younger. Social norms and experiences in the past are also of importance in the 
experiencee of'being old'. The conversations show how elderly people use all the different 
notionss of time and stereotypes of old age. Elderly people apply double standards in 
comparingg themselves with peers. Negative stereotypes about old age are endorsed with 
regardd to others but denied with regard to themselves. The role of adaptation and the 
emphasiss on personal characteristics like character come to the forefront in the 
perceptionss of successful ageing and being old. 

Inn chapter four the perceptions of elderly people on the concept of 'normal 
ageing',, adaptation and health are described. Elderly people change their standards in the 
assessmentt of their health. They redefine health as the maintenance of basic functioning 
andd the absence of life-threatening diseases and pain. Their perceptions and practices with 
regardd to health problems are influenced by the reactions from their social context and 
commonn knowledge about problems that are viewed as inherent in ageing. Although 
adaptationn is perceived as an essential element in successful ageing, it appears to be a 
difficult,, time-consuming and often contradictory process that involves different kinds of 
'work'' like anticipation, avoidance of risks, seeking alternatives, weighing up wishes and 
possibilitiess and the re-adjustment of limitations. Elderly people emphasise the 
individual'ss responsibility to adapt to changes in health. However, their practices and 
perceptionss about adaptation are influenced by the reaction of their social context and the 
behaviourr and perceptions of some elderly people reflect the expectations of others. 

Inn chapter five, I state that attempts to adapt sometimes fail. If the reactions of the 
sociall  context are contradictory to the own opinion of elderly people, this may lead to 
resistance,, feelings of uncertainty and conflict. The concept of'normal ageing' no longer 
providess a sufficient frame of reference about what has to be accepted. Their own 
expectationss are not met and norms conflict with other social norms. The future 
perspectivee can be so negative that this may lead to anxiety. The social consequences of 
decline,, like dependence, have a prominent place. These conflicts force elderly people to 
makee a choice regarding the extend to which they want or are able to make concessions 
aboutt issues that they deem important. 

Chapterr six deals with the relationship between declining health and social 
contacts.. The difference between the etic and emic approach appears again in the kind of 
informationn elderly people give in response to questionnaires on social functioning and in 
whatt they reveal in conversations on the same subject. Both feelings of detachment and 
commitmentt play an important role in the maintenance of different social relationships. 
Diseasee and limitations entail that elderly people have to call on their social contacts and 
thesee have to prove their worth. Elderly people see it as their own responsibility not to 
'burden'' the social relationships and therefore are engaged in several strategies like not 
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complainingg about problems and rewarding care and attention. Although commitment is 
longedd for, elderly people often maintain a distance in social relationships. The practices 
andd perceptions of elderly people towards their social contacts are related to perceptions 
off  reciprocity. They hope to receive care, but at the same time feel responsible for doing 
somethingg in return. Long-term reciprocity is intertwined with short-term reciprocity. 
Elderlyy people try to counteract dependence because this has a negative connotation. The 
ambiguityy about what is good or normal behaviour for elderly people is maintained by the 
elderlyy persons themselves. Most of them would like to be dependent to a certain degree 
butt are afraid to say so because this will go against the dominant cultural norm in which 
independencee is valued positively. 

Inn chapter seven the relationship between health and well-being is described. In 
thee conversations elderly people stated that successful ageing is equal to a feeling of well-
being.. The findings of this research suggest that although health is of great importance to 
elderlyy people, their scores on well-being do not change significantly if health declines. 
Otherr factors, like agenorms and the weighing of positive and negative aspects against 
eachh other also influence the mark they give themselves for well-being. The findings of 
thiss research are compared with several definitions and models of successful ageing that 
focuss on adaptation. This research shows that from the viewpoint of elderly people there 
existss a hierarchy in goals for successful ageing. Adaptation emerges as the central theme 
butt this turns out to be more complex than described in the existing definitions and 
modelss of successful ageing. It is a process of contradictions and ambiguity, which is 
linkedd to perceptions from the social context about what has to be accepted as part of 
'normall  ageing'. One of the findings in this research is that the dominant 'loss-
perspective'' does not mean that elderly people refrain from adaptation. On the contrary, 
theyy are engaged in all kinds of 'work' to maintain a feeling of well-being. 
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Noten n 

11 Het presenteren van verhalen en persoonlijke achtergronden, vergroot de 
'herkenbaarheid'' van mensen. Om deze reden worden veelal 'gefingeerde' namen 
gebruiktt in de presentaties van onderzoeksresultaten. Onzeker of ik mensen moest 
beschrijvenn als 'meneer x' of'mevrouw y ', heb ik aan de meeste ouderen gevraagd hoe zij 
genoemdd wilden worden. Hoewel ik alle mensen in gesprekken aansprak met 'mevrouw* 
off  'meneer', gaven zij aan dat zij onder een voornaam genoemd wilden worden. Zo koos 
'Frans'' voor zijn naam omdat hij een groot bewonderaar is van Franciscus van Asissi. Een 
voornaamm was genoeg, "Want zo ben ik. 'Meneer' of Frans Jansen of zo, is veel 
afstandelijker'.. Over het algemeen kozen mensen namen van bekende personen die ze 
bewonderdenn of familieleden. 
22 Volgens Collings (2001) is Simmons (1945) een van de eerste personen die beweert dat 
dee wens tot lang, gezond en actief leven een universele wens is, hetgeen aanleiding is 
geweestt tot een discussie over succesvol oud. 
Voorr een overzicht van theorieën, zie Schulz en Heckhausen, 1996 

44 L. Christ, hoofd Kenniscentrum Ouderen van het Nederlands Instituut Zorg en Welzijn 
(NIZW).. Presentatie tijdens het 6e Nationaal Gerontologiecongres "Ouder worden, nu en 
straks",, maart 2002, Veldhoven.. 
55 Dit proefschrift is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door middel van kwalitatief 
onderzoekk als onderdeel van de Leiden 85-plus Studie in de stad Leiden. Wanneer in dit 
proefschriftt wordt gesproken over dit onderzoek, dan wordt hiermee specifiek het 
kwalitatievee deel van de Leiden 85-plus Studie bedoeld. Oudere mensen zijn een 
heterogenee groep die onderling verschillen. Wanneer ik spreek over de ouderen, dan 
verwijss ik hiermee naar de groep mensen met wie ik gesprekken heb gevoerd. Vervolgens 
zullenn dan algemene karakteristieken of juist verschillen worden besproken. Als het gaat 
omm gegevens van alle 599 deelnemers aan de gehele Leiden 85-plus Studie, of de 
uitgangspuntenn van de Leiden 85-plus Studie, zal hier specifiek naar verwezen worden. 
66 Zie de discussie in Kwalon 1999 4 (2), nummer 10 en 11, en Kwalon 2000 5(1) nummer 
133 over interview en participerende observatie als methode van kwalitatief onderzoek. 
77 Op verschillende wijzen is achtergrondinformatie verzameld. Voorbeelden hiervan zijn: 
meegaann met bezoek aan ouderen door de praktijkverpleegkundige van een huisarts, het 
bezoekenn van bijeenkomsten voor ouderen in de stad Leiden, zoals een 
voorlichtingsbijeenkomstt over zorgvernieuwing, gesprekken met medewerkers van 
ondermeerr de Katholieke Bond Ouderen (KBO) en het Centrale zorgloket in Leiden, waar 
mensenn voor vragen over wonen, zorg, welzijn en dienstverlening terecht kunnen. Het 
Zorglokett geeft informatie, advies en bemiddeling en zorgt voor aanvragen van zorg. 
88 Wanneer tijdens de kwantitatieve metingen afwijkingen werden geconstateerd, 
bijvoorbeeldd in bloeduitslagen of E.C.G. nam de artsonderzoeker contact op met de 
huisartss van de deelnemer. Indien er geen problemen werden geconstateerd kreeg de 
deelnemerr van de artsonderzoeker een bericht. 
99 Triangulatie kan op verschillende niveaus geschieden, bijvoorbeeld onderzoekers 
triangulatiee (het inzetten van verschillende onderzoekers), methodische triangulatiee (het 
toepassenn van verschillende methodes), data triangulatie (het aanboren van verschillende 
databronnen)) en theoretische triangulatie (het gebruiken van verschillende theorieën). Het 
voordeell  van triangulatie is dat het onderzoek niet valt of staat op basis van één 
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onderzoeker,, theorie of methode. Er is vergelijking mogelijk en de betrouwbaarheid, 
validiteitt en generaliseerbaarheid worden vergroot ( Passchier, 1992:149). 
100 Deze vraag is terug te voeren op het verleden van de discipline en de visies over de rol, 
taakk en grenzen van de medische antropologie (cf. Bear et al, 1997, Browner, 1999, 
Richters,, 1991, Singer & Bear, 1995). 
111 Binnen de gerontologie is een stroming ontstaan die zich de kritische gerontologie 
noemt.. Met name sociaal wetenschappers als Estes, Phillipson en Walker richten zich op 
dee relatie tussen microniveau en macroniveau, de gevolgen van politiek en economisch 
beleidd voor ouderen (e.g. Bijsterveld, 1995; Kennedy & Minkler, 1998; Walker, 1982). 
122 Hueting (1991) spreekt van multidisciplinair onderzoek, interdisciplinair onderzoek en 
transdisciplinairr onderzoek. De verschillende soorten samenwerking hebben in zijn 
vakgroepp specifieke kenmerken. Multidisciplinair onderzoek kenmerkt zich doordat 
onderzoekerss onafhankelijk van elkaar werken, maar op gezette tijden hun resultaten 
vergelijkenn om te bezien in hoeverre en waar er aanrakingspunten zijn. Interdisciplinair 
onderzoekk noemt hij onderzoek waarbij onderzoekers van meet af aan eikaars methoden 
proberenn te begrijpen en de uitkomsten met elkaar in samenhang zien. Bij transdisciplinair 
onderzoekk overleggen onderzoekers intensief en nauwkeurig wat ze gezamenlijk en 
gelijktijdigg onderzoeken. Ze zetten een gezamenlijke koers uit en willen een gezamenlijk 
antwoordd op verschillende kanten van een zelfde vraagstuk. 
133 Het Annahofje uit 1507 is opgericht door brouwer Willem Claesz en zijn vrouw 
Hillegont.. Zij legden expliciet vast dat er alleen vrouwen mochten wonen ouder dan 40 
jaar,, hetgeen als bejaard gold. 
144 Ook mensen met psychische aandoeningen kunnen een niet-lineaire en onderbroken 
tijdsbelevingg hebben (Achenbaum,1991:88). 

Dee textielindustrie bezorgde Leiden haar grote voorspoed. Duizenden vluchtelingen 
zochtenn hier na het Ontzet in 1574 veiligheid en werk. De 17' eeuw was de bloeiperiode 
voorr de textielindustrie. Er waren wevers, kleermakers, ververs en wol en lakenindustrie. 
Dee 18* eeuw markeerde de neergang. Textielhandelaren besteedden het werk uit aan 
goedkoperee arbeidskrachten in Tilburg, Twente en later buitenland. Veel mensen trokken 
weg.. Er was een grote concurrentie van de Engelse economie. In de 19e eeuw leidde de 
stoommachinee tot mechanisering van het werk in de fabrieken. Er ontstonden twee 
maatschappelijkee klassen: de arbeidersklasse en klasse van eigenaren. De lonen waren 
laagg en er was veel kinderarbeid. Weeskinderen uit België werkten in de fabrieken. In de 
19ee eeuw ontwikkelde Leiden zich tot industriestad. Grote mechanische drukkerijen zoals 
Sijthofff  kwamen op en in 1865 werd Leiden de stad van de conservenindustrie. 
Inn de 20e eeuw stagneerde de export. In de jaren'50 werkte 30% van de Leidse arbeiders 
inn de textiel, 20% in de metaal, en 20% in de levensmiddelenindustrie. Overigen werkten 
inn de bouw, grafische industrie, houtbewerking en gespecialiseerde bedrijfstakken. Lang 
iss Leiden een industriestad gebleven, in 1963 stopte de meeste metaalindustrie en textiel-
enn conservenfabrieken sloten. De bedrijfsgebouwen zijn gesloopt of verbouwd tot 
parkeergaragess of appartementen. 

Dee werknemers van de reclassering verdienden f 11,-, terwijl vaste krachten f 14,-
verdienden.. Voor een bepaald soort werk " het strijken van de dekens", haalde men een 
vezell  uit de deken omdat die anders te dik werd, en verdiende men een extra premie. 
Vastee werknemers kregen die premie bij hun loon, maar arbeiders via de reclassering 
kregenn die premie van ongeveer f4,- niet uitbetaald. Het feit dat in de zomer vaste 
krachtenn werden ontslagen en goedkopere reclasseringsarbeiders mochten blijven was een 
strijdpunt.. In die periode was er minder vraag naar dekens en werd het productiepeil 
aangepastt door personeelsontslagen. (Reinier) 
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177 Het alarmeringssysteem bestaat uit een apparaat wat men om de nek draagt. Bij het 
indrukkenn van een knop wordt een centrale gewaarschuwd die vervolgens twee 
contactpersonenn kan waarschuwen om bij de desbetreffende persoon polshoogte te gaan 
nemen.. Meestal zijn de contactpersonen kinderen, buren of goede bekenden die niet al te 
verr weg wonen. 
188 http://www.seniorweb.nl/anbo/standpunten/leeftijd.htm ; http:// www.senior.web 
199 http://www.leeftijd.nl 
200 De documentaire is getiteld " Met die paar rimpels van mij". 
211 De term 'geriatrische reuzen' zijn de handicaps die door frequentie en ernst de 
gezondheidd en zelfstandigheid van ouderen het meest bedreigen: gestoorde mobiliteit; 
gestoordee stabiliteit, met name duizeligheid en vallen;; gestoorde communicatie, zoals bij 
slechtt horen of zien; psychische stoornis; incontinentie van urine of ontlasting (Eulderink 
ett al, 1993:1). 
222 In de interventiestudie van de Leiden 85-plus Studie bleek dat To volgens de metingen 
slechthorendd was en daarom in aanmerking kon komen voor een gehoorapparaat. In het 
gesprekk voorafgaand aan dit fragment hebben we gesproken over de beweegredenen van 
Too om geen gehoorapparaat aan te schaffen. Het gesprek gaat verder over de beleving van 
oudd zijn. 
233 Deze uitspraken verwijzen naar Jezus die zonder klagen zijn kruis droeg (van 
Dale,, 1984). 
244 Tijdens de interviews zitten Frans en ik naast elkaar. We kijken vaak in de verte of 
langss elkaar heen. 
255 Hoofdstuk 2 gaat in op de verschillende 'rollen' van de onderzoeker. 
266 Anna gebruikt al jaren twee medicijnen voor haar luchtwegen. Dit zijn capsules die met 
behulpp van een speciaal apparaatje, een inhalator, worden ingeademd. 
277 Er wordt ook regelmatig gewezen op het gevaar van een tweedeling in de zorg voor 
ouderenn waaraan financiële aspecten ten grondslag liggen. Deze tweedeling houdt in dat 
mensenn met meer geld betere verzorging zouden kunnen 'kopen'. Er worden initiatieven 
ontwikkeldd voor particuliere verpleeg-en verzorgingshuizen. De NeVeP (Nederlandse 
Verenigingg van Particuliere ouderenvoorzieningen) bundelt alle privé-initiatieven. Uit 
onvredee met de bestaande situatie van weinig privacy en het ontbreken van voldoende 
goedee zorg gaan NeVeP instellingen uit van een "maatschappelijke wijze van 
ondernemen""  (De Bok, 2000:2) waarbij instellingen voor meer financieel draagkrachtigen 
well  voldoen aan de eisen zorg en privacy. Een economische tweedeling doet zich ook 
voorr op het vlak van de algemene zorgverlening. In de stad Leiden zorgen plannen voor 
eenn privé-kliniek bij een van de ziekenhuizen voor discussie (Van Uffelen 2000). 
288 Hoogleraar geriatrie Ligthart omschrijft de wetenschappelijke kennis over 
ouderdomsziektenn als een 'zwart gat'. Hij pleit voor consultatiebureaus voor ouderen ter 
ondersteuningg van huisartsen (Jungschleger, 1999). 
299 Drion, voormalig vice-president van de Hoge Raad, pleitte in 1991 voor een pil 
waarmeee oude mensen op een waardige wijze een einde aan hun leven zouden kunnen 
maken. . 
300 Oud PvdA-senator Brongersma was achter in de tachtig en verlangde vanaf 1993 naar 
dee dood. Hij was niet ziek, maar het leven had voor hem geen zin meer vanwege het 
wegvallenn van energie en sociale relaties. Een gevoel van leegte overheerste en hij zag op 
tegenn een toekomst met lichamelijke beperkingen en afhankelijkheid. Zijn huisarts gaf 
hem,, op zijn uitdrukkelijk verzoek, in 1998 een dodelijk middel om zelfdoding mogelijk 
tee maken. De huisarts werd aangeklaagd door justitie en er ontstond een landelijke 
discussiee over 'levensmoeheid' als criterium voor euthanasie. 
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311 Dit was ook waar te nemen in de discussie over legalisering van euthanasie waarbij 
vanuitt verschillende politieke en religieuze overtuigingen en vanuit professionele 
achtergrondenn door artsen bezwaar werd aangetekend (Trouw, 29-11-2000; Trouw, 30-
11-2000). . 
322 Bij gebruik van vragenlijsten was de non-respons met betrekking tot vragen over 
suïcidaliteitt het grootste bij ouderen die hoog scoorden op de depressievragen. Over de 
matee waarin suïcidale gedachten of pogingen in Nederland bij ouderen voorkomen, is 
weinigg bekend. Moeilijke herkenning door hulpverleners, het ontbreken van eigen inzicht 
inn de aard van de klachten, het taboe dat rust op depressie, maar ook het hoge gebruik van 
slaap-- en kalmeringsmiddelen bij ouderen kunnen de werkelijke prevalentie van depressie 
maskeren.. Wel is bekend dat de hoogste cijfers van zelfdoding onder ouderen gevonden 
wordenn bij de hoogste leeftijdsgroep, en dan met name bij mannen. Pogingen van ouderen 
omm het leven te beëindigen verschillen met die van jongeren in een aantal opzichten: 
ouderenn gebruiken andere methoden en zorgen er beter voor dat interventie door anderen 
onmogelijkk is. Hiernaast passen ouderen langzamere strategieën toe, zoals opzettelijke 
verwaarlozingg en het niet opvolgen van doktersvoorschriften. Dit laatste maakt dat er 
onduidelijkheidd bestaat over de prevalentie van zelfdoding bij ouderen (Pop & van 
Nierop,, 1999). 
333 Tussen de twee wereldoorlogen was in Nederland een groot tekort aan dienstbodes. 
Veell  Duitse vrouwen tussen de 18 en 22 kwamen naar Nederland om als dienstbode te 
werken.. In 1930 werkten er in Nederland ongeveer 30.000 'vreemde' dienstmeisjes, 
waarvann 24.000 uit Duitsland, een aantal dat in 1935 tot bijna 40.000 groeide. Het tekort 
aann dienstbodes hing samen met de onaantrekkelijkheid van het beroep, bepaald door 
langee werktijden en gebrek aan zelfstandigheid en vrije tijd. Een tweede oorzaak van de 
migratiee was de slechte economische en politieke situatie in Duitsland en Oostenrijk na de 
Eerstee Wereldoorlog. Duitsland kampte met economische tekorten en een hoge inflatie. In 
eerstee instantie bemoeide de Nederlandse overheid zich niet met de immigratie. Men zag 
hett aantrekken van dienstbodes als het privé-domein van het gezin. In 1936 werd de 
Vreemdelingen-arbeidswett van toepassing op de Duitse dienstbodes en hun verblijf werd 
aann werkvergunningen gebonden. In diezelfde tijd kwam de terugkeer naar Duitsland 
weerr op gang door de propaganda van het Nazi-regime en de mogelijkheden om in 
Duitslandd weer werk te krijgen. Eind 1938 verbleven nog 15.500 Duitse dienstbodes in 
Nederland.. Sommige trouwden met een Nederlandse man en kregen de Nederlandse 
nationaliteitt (Lucassen, 1996). 

Datt dit soms met innerlijk conflict gepaard gaat blijkt ook bij Frans (hoofdstuk 4). De 
artss vraagt hem een beslissing te nemen over het voortzetten of staken van de behandeling 
vann zijn vrouw. Frans besluit zijn vrouw verder lijden te besparen en de behandeling 
wordtt gestaakt. Diezelfde dag overlijdt ze. Maandenlang vraagt Frans zich af of hij de 
goedee beslissing heeft genomen en of hij deze wel had mógen nemen. Het gaat tegen zijn 
religieuzee overtuiging in. 
355 De activiteitentheorie stelt dat mensen hun activiteiten en attitudes van middelbare 
leeftijdd zolang mogelijk proberen te behouden of er alternatieven voor bedenken. Hierbij 
gaatt men uit van de premisse: hoe meer activiteiten, hoe gelukkiger en tevredener men 
kann zijn. Geluk is verbonden met iets betekenen voor anderen en een taak hebben in de 
maatschappij.. Deze theorie is een tegenhanger van de 'disengagement' theorie die stelt 
datt ouderen de neiging hebben zich terug te trekken uit het sociale leven naarmate ze 
ouderr worden. Beide theorieën worden nauwelijks meer gebruikt als uitgangspunt in 
onderzoek.. Wel is duidelijk dat activiteit een positievere lading heeft in onze maatschappij 
enn dus eerder met succes geassocieerd is dan 'disengagement'. 
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Inn onderzoek van Lefrancois et al. (2000) is niet aangetoond dat sociale steun 
uitsluitendd een positief effect heeft. Voor de afwijzing van de 'buffer' hypothese geeft 
menn onder meer de volgende verklaring: sociale relaties zouden ook psychosociale 
'kosten'' met zich meebrengen. Volgens deze visie zijn de relaties eerder stressvol dan 
positieff  als verwachtingen van de ouderen over ondersteuning niet of onvoldoende 
uitkomenn of als interacties als negatief worden ervaren. 
377 De Rembrandt is een gefingeerde naam. Cora woont in een zelfstandige woning. Een 
aantall  woningen is rondom een dienstencentrum gevestigd. Er zijn binnen het centrum 
mogelijkhedenn om diensten en informatie te krijgen, met leeftijdsgenoten een maaltijd te 
gebruikenn of ontspanningsactiviteiten te doen. Voor zorg of huishoudelijke hulp moet men 
zichh aanmelden bij de thuiszorg of andere hulpverlenende instanties. 

Err is een debat gaande over de invloed van gender en leeftijd op het contact tussen 
grootouderss en kleinkinderen (e.g. Roberto et al, 2001; Mill s et al., 2001; Giarusso et al. 
2001;; Dubas, 2001; Silverstein & Marenco, 2001). Grootmoeders zouden meer contact 
hebbenn met kleinkinderen dan grootvaders vanwege het feit dat zij in de gehele 
levensloopp een actievere rol hebben gespeeld in de zorg voor kinderen dan mannen. 
Bovendienn zou het contact tussen oudere grootouders en volwassen kleinkinderen die het 
ouderlijkk huis al verlaten hebben anders van inhoud zijn dan op jongere leeftijd. Oudere 
grootouderss hebben minder fysieke capaciteiten hebben om op te passen maar geven meer 
financiëlefinanciële ondersteuning of bespreken persoonlijke zaken. Als kleinkinderen het ouderlijk 
huiss verlaten hebben, hebben ouders minder invloed op het contact en moet het contact 
tussenn grootouder en kleinkind opnieuw bevestigd worden (Silverstein & Marenco, 
2001:515). . 
399 Deze dimensies zijn (1) gevoelens van affectie, (2) type en de frequentie van contact, 
(3)) de overeenkomsten in waarden, opinies en uitgangspunten tussen generaties, (4) 
assistentiee en het uitwisselen van support tussen generaties, (5) verwachtingen over 
supportt en normen over het belang van familierelaties, en ten slotte (6) structurele 
voorwaardenn voor intergenerationele interacties zoals geografische nabijheid. 
400 De cognitiescore is afgenomen. Op haar 85e was de MMSE score 21, op haar 86e 20, en 
opp haar 87e 16. De grens voor een voldoende cognitie is 18. 
44 Ze heeft vijf afspraken in hetzelfde ziekenhuis op verschillende dagen. Bij het maken 
vann nieuwe afspraken benadrukt Elizabeth dat het voor haar handiger is om twee of drie 
dingenn op een zelfde dagdeel te hebben, maar dit is volgens het afsprakenbureau niet 
mogelijk. . 
422 Elizabeth belt me in die periode vaak op, bijna om de andere dag. Ze is dan vergeten 
watt er moet gebeuren of wat er al geregeld is. 
433 Roddel vervult meerdere functies in de sociale interactie. Het kan een uiting zijn van het 
groepsgevoell  (Elias & Scotson, 1985:140) of informatie verstrekken over wat men als 
'normaall  gedrag' accepteert of wat men als 'afwijkend gedrag' bestempelt. Aan de andere 
kantt kunnen uitingen van jaloezie en rivaliteit de status en reputatie van anderen schaden. 
Percivall  (2000: 323) concludeert dat roddelen in instellingen voor ouderen ook een zaak is 
vann gender relaties. Niet alleen omdat mannen in de minderheid zijn en daardoor oorzaak 
vann jaloezie tussen vrouwen, maar ook omdat het veelal gaat over sociaal en cultureel 
geaccepteerdd gedrag in een voornamelijk uit vrouwen bestaande gemeenschap. Roddelen 
bevordertt het gevoel van saamhorigheid, maar verschaft degene die zich hier tegen wil 
verzettenn tegelijk een sociaal en cultureel geaccepteerde reden om niet mee te doen omdat 
roddelenn als negatief wordt gezien. 
444 De alpha-hulp wordt soms tot formele zorg (Luijkx, 2001:49) en soms tot informele 
hulpp (Leiden 85-plus Studie) gerekend. In feite vormt de alpha-hulp een soort 
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overbruggingg tussen formele en informele zorg. Redenen om alpha-hulp tot informele of 
particulieree zorg te rekenen zijn: de alpha-hulp gaat een direct contract aan met de cliënt. 
Dezee betaalt de huishoudelijke hulp uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). De 
planningg van het aantal uren hulp gebeurt in overleg met cliënt. Dit wordt niet door een 
organisatiee geregeld zoals bij formele zorg, er worden ook geen werkgeverslasten betaald 
doorr een instantie. 

Redenenn om alfa hulp tot professionele zorgverlening te rekenen zijn: er is een 
indicatiee nodig van het Regionaal Indicatie Orgaan (RlO)voor het verkrijgen van de hulp. 
Alleenn indien mantelzorg niet in staat is om voldoende hulp te bieden, komt men in 
aanmerking.. Verder is alpha-hulp een formeel product van de thuiszorg organisatie. Het is 
eenn specifieke professie met een beroepsprofiel die haar hulp verleent tegen een 
vastgesteldee betaling Bovendien is er een maximum gesteld aan de hulpverlening van 12 
uurr per week, hetgeen in maximaal 2 dagen per week moet plaatsvinden (bron: Stichting 
thuiszorgg Groot Rijnland). 
455 Het pleidooi van Niehof (1997) om niet alleen individuele ouderen maar het 
huishoudenn als onderzoekseenheid te beschouwen lijkt ook in dit verband relevant. 
466 Inmiddels is het doen van boodschappen opgenomen in de taak-/functieomschrijving 
vann de alpha-hulp (bron: Stichting thuiszorg Groot Rijnland). 

Tijdenss het eerste jaar van dit onderzoek heb ik paar ochtenden met een 
praktijkverpleegkundigee van een huisarts meegelopen om te zien wat dit werk inhoudt 
voorr ouderen die vanwege mobiliteitsproblemen niet in staat zijn om naar de praktijk te 
komen.. Bij een dame van rond de 80 werd regelmatig de bloeddruk en de medicatie 
gecontroleerd.. Daarnaast had het bezoek voor de vrouw een sociale functie. Ze noemde de 
verpleegkundigee bij haar voornaam en het idee dat het bezoek vanwege haar verbeterende 
conditiee niet meer nodig zou zijn in de toekomst, vervulde haar bijna met paniek. Ze 
vroegg de verpleegkundige dringend: "Je blijf t toch wel komen he? Anders zit ik hier 
helemaall  alleen." 
488 Albert & Cattell (1994) vergelijken klagen door ouderen in Afrika en de Verenigde 
Staten.. In Afrika trachten ouderen door te klagen over het 'slechts' gedrag van jongeren 
dee culturele idealen van respect en familiezorg onder de aandacht te brengen. In de 
Verenigdee Staten weerspiegelt het klagen over immigranten en graffiti op de muren een 
behoeftee aan een veilige en bekende buurtgemeenschap. Klagen zou volgens Cattell een 
uitingg zijn van 'person-environment dissonance' (1999:299). Meyerhof (1978) bestudeert 
eenn joodse gemeenschap in Amerika waar eer, respect en eigenwaarde hoog in het vaandel 
staan.. Het competitief klagen is een van de manieren om zichzelf 'zichtbaar*  te maken in 
eenn gemeenschap waar 'onzichtbaarheid' van de oudere mens dreigt. Klagen is vooral het 
vertellenn hoe het individu heeft leren omgaan met zijn problemen, het tonen van de 
capaciteitt tot 'suffering well'. Rosenberg (1990) laat zien dat klagen van ouderen bij de 
!Kungg vooral als teken van goed cognitief functioneren wordt gezien. Klagende ouderen 
latenn hiermee zien dat zij nog steeds opkomen voor hun belangen. 
499 Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld eigen gezondheid en 
bijvoorbeeldd gezondheid van partner of kind. Bron: persoonlijke mededeling dr. 
Gussekloo. . 
500 Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen 'het westen' en 'niet-westen' en de mate 
waarinn samenlevingen individualistisch dan wel sociaal georiënteerd zijn. Cf. Ingersoll-
Daytonetal.. 2001. 
511 Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen in Leiden van de Nederlandse 
Verenigingg voor Vrijwillig e Euthanasie volgden de mensen aandachtig de voordracht. Er 
werdd met instemming gereageerd op de uitlatingen van de voorlichter over het belang van 
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hett aangeven van grenzen en wensen. Maar na afloop stonden de toehoorders bij elkaar 
mett een kopje koffie en discussieerden over de reactie van de kinderen: "De zou het wel 
willenn maar wat betekent het voor mijn kinderen? Mag ik ze hiermee belasten? En waar 
belastt ik ze mee als ik het niet doe en ik in zo'n situatie terechtkom?" 
522 Uit de discussie die men hierover voert blijkt dat economische motieven en politieke 
standpuntenn de grootste rol spelen. Liberalisering en marktwerking voor het oplossen van 
dee problemen in de gezondheidszorg lijken geaccepteerde oplossingen voor de problemen 
inn de zorg. De zelfstandigheid van het individu speelt een minder belangrijke rol. 
Hiernaastt voert men een discussie over de wijze waarop de kwaliteit van de zorg 
gewaarborgdd kan blijven door het invoeren van marktwerking (c.f. Bruinsma, 2002). 
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Bijlage e 

Inn 1999 is besloten om een beperkt aantal mensen intensiever te volgen. Zij staan 
hieronderr kort beschreven. Deze keuze voor deze mensen werd gemaakt op grond van de 
toenn aanwezige kennis over de situatie van deze ouderen. Uit de teambesprekingen 
kwamenn bij een aantal van deze mensen bovendien discrepanties naar voren tussen de 
criteriaa van succesvol oud, de eigen visie van de oudere en soms ook visies van de 
onderzoekers. . 

Reinier.. Hij is een alleenstaande man die nooit getrouwd is geweest. Hij heeft voor zijn 
ouderss gezorgdd tot hun overlijden. Zijn lichamelijke conditie is beperkt. Hij woont in een 
zelfstandigee woning die gebouwd is rond een dienstencentrum. Hij voldoet niet aan de 
definitiee van succesvol oud, maar voelt zich wel succesvol. In de loop van de jaren gaat 
zijnn lichamelijke conditie achteruit. 

Frans.. Hij is sinds een maand weduwnaar. Hij is onlangs verhuisd van een zelfstandige 
woningg naar verzorgingshuis, maar zal nu opnieuw moeten verhuizen naar een 
eenpersoonskamer.. Hij heeft toenemende problemen met zien. Hij is volgens het team 
succesvoll  oud, maar voldoet niet aan de criteria. Frans geeft in eerste gesprek aan zich 
succesvoll  oud te vinden. 

Bram.. Hij is een getrouwde man die zelfstandig woont. Volgens de criteria, het team en 
volgenss hemzelf is hij succesvol oud. Het is bekend dat hij kanker heeft. Bram heeft nog 
allerleii  toekomstplannen en laat zich, volgens hemzelf, niet uit het veld slaan door zijn 
gezondheid.. Het overwinnen van problemen is zijn sterke kant vindt hij zelf. Hij overlijdt 
voorr een tweede gesprek kan plaatsvinden. 

Elizabeth.. Ze is weduwe. Zij woont in een serviceflat. Ze heeft veel lichamelijke klachten 
enn depressieve kenmerken. Volgens zichzelf, de teamleden en de criteria is zij niet 
succesvoll  oud. Elizabeth denkt na over verhuizing naar een andere stad. In de loop van het 
onderzoekk bereidt zij zich hierop voor. Na de verhuizing overlijdt ze onverwachts. 

Hester.. Zij is getrouwd en woont in een zelfstandige woning in de binnenstad. Zij is 
bedlegerigg en wordt door haar man verzorgd. Hoewel ze volgens de criteria niet succesvol 
oudd is, heeft ze een positief gevoel van welbevinden, ze geeft zichzelf een 10 voor 
tevredenheid.. In de loop van de jaren gaat haar conditie iets vooruit. Toch ligt ze veel op 
bedd en is snel moe. Wanneer de verzorging te zwaar wordt voor haar man schakelt de 
huisartss professionele hulp in. 

Henrietta.. Zij is weduwe. Ze is slechtziend en heeft veel aanpassingen in haar huis. In 
19999 verhuist ze naar een verzorgingshuis. Ze voldoet niet aan de criteria van succesvol 
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oudd en ze voelt zich ook niet succesvol oud. In de loop van de jaren blijkt dat ze spijt heeft 
vann de verhuizing. Ze krijgt veel lichamelijke problemen. 

Maartje .. Zij is weduwe. Ze woont zelfstandig in een flat. Ze is volgens de criteria niet 
succesvoll  oud maar volgens zichzelf wel. Ze wil graag naar een serviceflat verhuizen en 
verwachtt hier veel van. Ze wil graag dichter bij haar dochter wonen. In de loop van het 
onderzoekk gaat haar cognitie achteruit en blijf t Maartje in haar flat wonen. De mantelzorg 
wordtt uitgebreid. 

Jannie.. Zij is weduwe. Ze woont zelfstandig. De kinderen hebben het huis van haar 
gekochtt en zorgen voor het onderhoud. Ze is niet succesvol oud volgens de criteria. De 
oorzaakk lijk t een tijdelijke verstoring van lichamelijk en sociaal functioneren door een 
ontstokenn knie. Zij vindt zichzelf succesvol oud. De verwachting is in 1999 dat de 
ontstokenn knie zal genezen waardoor Jannie weer kan gaan zwemmen en haar oude leven 
kann oppakken. In de loop van het onderzoek blijkt dat er sprake is van arthrose.. Jannie 
gaatt niet meer zwemmen en krijgt in toenemende mate last van haar knieën. 

Anna.. Zij is weduwe en woont zelfstandig. Is volgens de criteria succesvol oud maar 
lichamelijkee klachten maken dat ze zich sinds kort niet meer succesvol vindt. In de loop 
vann het onderzoek verandert Anna twee maal van huisarts en van specialist. Samen met 
haarr kinderen zoekt ze naar oplossingen voor lichamelijke problemen. 

Theresa.. Zij is getrouwd en woont zelfstandig. Ze is volgens de teamleden succesvol oud, 
maarr vindt zichzelf niet succesvol. Ze heeft in toenemende mate problemen met de 
mobiliteit.. In de loop van het onderzoek overlijdt haar man. Haar mobiliteit gaat achteruit. 
Zee schaft zelf een gehoorapparaat aan. Ze was geen deelnemer aan het 
interventieprogrammaa naar gehoorsverlies omdat ze ervan overtuigd was dat zij bij 
gehoorsverminderingg zélf in staat was om actie te ondernemen. 
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