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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 
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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 

26 6 



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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