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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 
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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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