
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Maten van succes bij ouderen: Gezondheid, aanpassing en sociaal welbevinden

von Faber, M.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
von Faber, M. (2002). Maten van succes bij ouderen: Gezondheid, aanpassing en sociaal
welbevinden. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Optima.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/maten-van-succes-bij-ouderen-gezondheid-aanpassing-en-sociaal-welbevinden(dec7964a-9315-44f1-9bba-d4d926d4e9cf).html


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. 

33 3 



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 i uu 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 
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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 

57 7 



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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