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Hoofdstukk 4 

Dee bakens verzetten: 'normale' veroudering als uitgangspunt 

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

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

Dee meest voorkomende gezondheidsproblemen bij  oudere mensen 

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

Perceptiee en praktijk : een samenspel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perceptiess van ouderen ten aanzien van gezondheid op latere leeftijd 

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

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

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

watt er zoal verandert met het ouder worden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inn relatie tot gezondheid. 

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

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

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

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

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

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

leeftijdsgenotenn spelen sociale normen over 'normaliteit', leeftijdsverwachting en 

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

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

persoonlijkee beoordeling van het functioneren. Mensen hebben normen over wat 

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

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

selectieveselectieve vergelijking (Suis & Muilen, 1982). 

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

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

Muilenn stellen dat ouderen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen relatief minder 

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

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

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

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

geenn uitspraken te doen over een vergelijking tussen ouderen en andere 

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

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

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

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

zienn van andere mensen in een rolstoel of televisiedocumentaires over schrijnende 

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

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

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

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

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

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

gezondheidd nadenken. De verwachting dat gezondheidsproblemen optreden op deze 

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

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

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

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

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

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

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

'ouderdomm met gebreken komt*. 

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

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

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

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

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

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

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

temporalee vergelijkingen van verschillende leeftijdsgroepen blijkt dat goed functionerende 

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

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

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

stereotypenn over hogere leeftijd moet worden geïnterpreteerd. 

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

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

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

wordtt echter niet bevestigd in dit onderzoek. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beïnvloedingg van percepties 

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

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

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

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

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

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

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

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

Perceptiee gerelateerd aan praktij k 

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

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

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

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

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

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

71 1 



Frans Frans 

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

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

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

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

hijj  dat toen niet zo zag. 

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

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

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

dee eerste levensbehoeften te voorzien. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eenn belangrijk positieve gebeurtenis waar Frans regelmatig over verteld is het 

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

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

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

nuu aan de orde. 

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

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

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

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

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

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

linkeroogg en met het rechteroog nog heel weinig. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moeilijk. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ergerniss en frustratie op bij Frans. 

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

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

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

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

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

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

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

lichaam. . 

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

voorr nieuwe hulpmiddelen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reservee wacht hij de levering af. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zelfredzaamheid. . 

Eenn aantal maanden later vraagt verdere achteruitgang om nieuwe afwegingen over 

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

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

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

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

dee oogarts. Frans kan langs komen voor controle. 

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

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

eigenlijkk niet over praten over een stille hoop. De wist wel dat er toch niks meer aan te doen 

76 6 



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

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

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

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

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

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

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

voorbereidenn op de onbekende eindfase. 

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

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

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

geenn verdere vragen. 

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

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

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

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

Dee dimensie tijd speelt een rol in het proces van verwerken van achteruitgang. Tijd kan 

alss positief aspect hebben dat er 'tijd is' om na te denken en oplossingen te vinden. Tijd 

kann ook als druk worden ervaren. Een tergend langzame achteruitgang geeft een hellend 

vlakk van functioneren aan. Het is te vergelijken met een nachtmerrie waarbij de persoon er 

niett in slaagt een steile bergwand op te klauteren, maar langzaam terugglijdt. Frans deelt 

dee tijd in fases in. De fases hebben te maken met zijn functioneren, zijn mogelijkheden en 

actiess die hij ondernam. Een indeling in tijdsfases biedt overzicht in het proces van 

achteruitgang. . 
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Eenn tweede dimensie is de mate van zelfvertrouwen. Deze staat in relatie tot de 

praktischee ervaring van de ziekte. Beide beïnvloeden elkaar. Een negatieve ervaring of de 

angstt ervoor maakt dat het zelfvertrouwen afneemt en dat men stopt met bepaalde 

activiteitenn of ze verandert. Doordat het zelfvertrouwen van Frans afneemt, verandert zijn 

inschattingg over het 'risico' dat hij loopt. Bij dezelfde handelingen als voorheen nemen, 

voorr zijn gevoel, de risico's toe. 

Franss vermoedt dat hij afhankelijker zal worden. Hij piekert hierover en ligt er 

s'nachtss wakker van. 

Maarr toen het oog ook rood was, zei ik tegen de zuster: "De kan er wel eens over 
prakkiseren".. En toen zei ze: "Waar prakkiseert u dan over?" Nou zei ik: "Als ik het dan 
vergelijkk met drie maanden geleden. Ik heb een hekel om .. .afhankelijk te wezen. Zover zal 
hett wel niet komen hoor want al moet ik het blindelings doen, m'n eigen wassen doe ik zelf. 
Maarr ik merk dat het steeds moeilijker wordt". "Meneer", zegt ze, "Zit daar nou niet over in, 
wijj  zijn ervoor hoor. Als het zover is, wordt u heus geholpen". He? 

MM Hoe vond u dat, dat ze dat zei? 
FF Nou het luchtte toch enigszins op. Ik wist het wel, maar kijk, ik ben altijd even aardig tegen 

diee grieten maar ze weten niet hoe ik kijk. 
Maarr ik wil zelf het overzicht houden. De wil zelf mijn kleding uitzoeken en zelf opbergenn in 
dee kast. Dan weet ik waar het ligt. 

Franss probeert te bedenken wat hij het belangrijkste vindt. Tot hoever hij afhankelijkheid 

kann accepteren en wat hij zelf nog wil blijven doen. In de gedachten hierover spreekt hij 

ookk de hoop uit dat hij zelf in staat zal blijven om overzicht te blijven houden. Hoop kan 

velee vormen hebben, zoals de hoop voor de stabilisering van ziekte of hoop dat lijden 

beperktt zal blijven. Hoop is echter in welke vorm dan ook een gedachte over een betere of 

tenminstee een veranderde toekomst. Hoop is een essentieel element in het proces van 

acceptatiee (Corbin & Strauss, 1988:77) omdat het een positief perspectief op toekomst 

inhoudt.. Frans verbindt zijn hoop voor een toekomst met beperkte afhankelijkheid aan de 

uitspraakk van de arts. 

MM En dan vraagt u zich nu af: hoe zal het over drie maanden zijn. 
FF juist. 
MM In het ergste geval.... Ja, dan betekent het dat u niets meer kan zien. 
FF Ja, maar de oogarts heeft wel gezegd: "Zolang je nog licht in je ogen hebt, is er nog eigenlijk 

nogg niet zo erg veel aan de hand".[ ] Als het licht eruit is dan ben je blind. Maar als er nog 
lichtt in je ogen zit, al is het nog zo weinig, dan zie je toch nog enigszins van alles. 

MM Dus dat is voor u heel belangrijk, u zegt: ik heb nog steeds wat licht in mijn ogen. Ik kan 
nogg steeds iets zien. 

FF Ja, ja, ik zie iets, dus er moet iets staan bij wijze van spreken. Wat of het is, dat is er niet bij. 

Franss zit in een proces van verwerking en aanvaarding. Het is een moeilijk en 

tegenstrijdigg proces. Aan de ene kant spreekt hij over zijn slechtziendheid en 

slechthorendheidd als 'mankementjes', een relativering van het probleem waar hij iedere 
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dagg mee zit, aan de andere kant zou hij zo graag nog eens goed willen zien, ai was het 
maarr voor een halfuur. Aanvaarding is een proces waarin mensen verschillende fases 
doormakenn op het continuüm van niet-accepteren tot volledig accepteren. Mensen kunnen 
inn dat proces vooruit en weer terug gaan op dat continuüm. Bovendien accepteren mensen 
bepaaldee aspecten of gevolgen van ziekte wel en andere aspecten weer juist niet (Corbin 
&&  Strauss, 1988:76). 

Hett slechter kunnen zien beïnvloedt verschillende aspecten van het functioneren 
vann Frans. Het heeft gevolgen voor de communicatie met anderen, de dagelijkse 
bezighedenn zowel op het gebied van zelfredzaamheid als op het gebied van hobby's en 
tijdsbesteding.. Ook de ruimte waarin hij leeft wordt steeds beperkter. Hij blijf t meer op 
zijnn kamer of belt op. Veel visite komt nu naar hem toe. 

Inn het omgaan met het gezichtsverlies is Frans bezig met acties van zelfcontrole, 
grenzenn stellen, risico's vermijden, het handhaven van zijn conditie, streven naar 
continueringg van levensstijl, de aanschaf van hulpmiddelen en een proces van emoties 
verwerken.. Corbin en Strauss spreken van 'illness related work', dit zijn acties direct op 
ziektee of achteruitgang gericht, 'biographical work', gericht op het bijstellen van het eigen 
zelfbeeldd en 'every-day life work', gericht op de dagelijkse praktijk. Veel soorten 'werk' 
houdenn verband met elkaar. Een voorbeeld hiervan is dat Frans op advies van specialisten 
nieuwee hulpmiddelen aanschaft, die gevoelens van hoop, verwachting en teleurstelling 
losmaken. . 

Perceptiee en praktijk zijn met elkaar verweven. Bewust houdt Frans zolang 
mogelijkk oude gewoontes in stand, zoals het doen van ochtendgymnastiek. Hij verstuurt 
kaartenn en houdt zijn dagboek bij, al kan hij niet meer lezen wat hij geschreven heeft. Aan 
dee andere kant houdt zijn perceptie op risico in dat hij stopt met lange stukken wandelen. 
Hijj  spreekt zichzelf toe: "Frans, niet meer doen". Zijn perceptie op slechtziendheid wordt 
beïnvloedtt door uitspraken van de arts over procenten van 'licht in de ogen'. Het maakt 
datt hij zich ergert aan leeftijdsgenoten die klagen, terwijl het bij hen niet zo erg is. 
Bovendienn wil hij in reactie op die mensen zelf niet als klager bestempeld worden en 
spreektt hij er weinig over met anderen. 

Hett is onmogelijk om een objectieve tijdslimiet te stellen aan acceptatie en 
verwerking.. Wanneer Frans 88 is, moet hij opnieuw beslissingen nemen over wat 
mogelijkk is en wat hij wil ten aanzien van zijn ogen. Van een zuster op zijn afdeling heeft 
hijj  een folder gekregen over een organisatie die slechtziende en blinde mensen informatie 
enn hulp biedt. We gaan er samen naar toe voor een intake-gesprek en later ook voor een 
medischee controle van zijn ogen. Frans wil dit graag omdat hij de kans op meer informatie 
will  benutten. Uit een uitgebreide oogcontrole komt naar voren dat de spieren van de 
bovenstee oogleden zijn verslapt. Hierdoor zakken de oogleden half voor zijn pupil en ziet 
hijj  nóg minder. Frans krijgt te horen dat dit met een operatie te verhelpen is, maar 
daarvoorr moet hij eerst met zijn eigen oogarts overleggen. Frans weegt de risico's tegen 
dee voordelen af. Hij is er niet van overtuigd dat hij nog wel een operatie wil. Daarom is hij 
inn zekere zin dan ook opgelucht als zijn oogarts, een aantal maanden later, tegen ons zegt: 
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"Nee,, dat is normale spierverslapping, horend bij de leeftijd. Daar doen we niets meer 

aan". . 

Dee sociale figuraties zoals de verpleging, de vrienden, familie, en de huisarts en 

specialistt spelen een rol in het geven van betekenis aan verandering en het proces van 

aanpassing.. Ook schakelt Frans mij, de onderzoeker, in. Wanneer hij tobt over de 

toekomstt en hoe hij hiermee moet omgaan, belt hij mij op en zegt dat hij wil praten. 

Hoewell  ik geen oplossing kan aanbieden, is het gesprek belangrijk voor Frans. Ik luister, 

stell  vragen en vat samen. Frans geeft aan dat hij dat waardeert, want naar anderen wil hij 

niett klagend over komen. Naar mij toe labelt hij het niet als klagen: mijn rol als 

onderzoekerr betekent immers dat ik wil horen hoe mensen om gaan met lichamelijke 

problemen?25 5 

Aanpassingg in relatie tot gevoelens van continuïteit en welbevinden 

Volgenss de meeste ouderen uit dit onderzoek is het aanpassingsvermogen het meest 

essentiëlee aspect in het succesvol oud worden. Zij stellen succesvol oud op een lij n met 

tevredenheid. . 

Dee term 'aanpassing' bestrijkt een breder vlak dan de term 'coping'(Ruth & 

Coleman,, 1996). Aanpassing heeft niet alleen te maken met de directe reactie op 

stressfactorenn waarbij men streeft naar gevoelens van welbevinden, maar met een heel 

scalaa van gedragingen, van het aanleren van gedrag om behoeften te vervullen tot het 

omgaann met problemen in het leven. Het is een multi-dimensieel proces van denken en 

doenn op verschillende terreinen. Het probleem is dat de term aanpassing te gemakkelijk 

wordtt gebruikt ten aanzien van ziekte of andere problemen. Dan is er de paradoxale 

verwachtingg dat mensen moeten streven naar acceptatie terwijl ze tegelijkertijd het 

probleemm moeten bevechten (Corbin & Strauss, 1988:256). Het is niet alleen een 

paradoxalee verwachting maar men legt de verantwoordelijkheid neer bij het individu. 

Dezee is vooral zelf verantwoordelijk voor zijn mate van aanpassing (Becker, 1997). Dit 

gebeurtt ook ten aanzien van ouderen die met achteruitgang "moeten leren leven". Ook 

hierinn zit de verwachting dat mensen niet moeten zeuren maar achteruitgang moeten 

accepteren.. Hiernaast verwacht men geen passieve houding maar een actief aanpakken 

vann de beperkingen. Slechts weinig ouderen geven aan dat zij deze uitspraak ook 

daadwerkelijkk hebben gehoord, maar toch verwachten ze die uitspraak van 

leeftijdsgenoten,, huisartsen en familie. Het toont hoe ambiguïteit overheerst in normen 

overr oud zijn en omgaan met lichamelijke beperkingen. 

Eenjaarr na het overlijden van Johanna, de verhuizing binnen het verzorgingshuis 

enn afname van zijn gezichtsvermogen geeft Frans zichzelf nog steeds een 7 of 8 op de 

Cantril'ss ladder (de vragenlijst over tevredenheid). Ondanks alle veranderingen is in dit 

cijferr geen verandering gekomen. Frans plaatst zijn ervaringen van de afgelopen periode 

inn het kader van zijn verleden en de toekomst. Zijn verleden heeft bestaan uit het 

verwerkenn van nare periodes, zoals het overlijden van zijn ouders en de opname in het 

weeshuis.. Het heeft hem enigszins 'gehard', hij heeft leren omgaan met verschillende 
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moeilijkee periodes in zijn leven. L)e dood hoort bij net leven en samen nebben Jonanna en 

hijj  er dikwijl s over gepraat over hoe het zou zijn als een van de twee zou overlijden. 

Volgenss Frans zou het voor Johanna moeilijker zijn geweest als zij alleen achter zou 

blijven.. Frans heeft gebeden dat hij degene zou zijn die als laatste zou sterven. Het is een 

situatiee die door zowel Johanna als Frans gewenst werd en die wens is vervuld. Het duurt 

bovendienn niet al te lang, zegt hij, voordat hij Johanna weer kan zien. Hierin vergelijkt hij 

zijnn situatie met die van anderen. Omdat zijn wensen vervuld zijn, vindt Frans dat hij nu 

niett mag gaan klagen over zijn lichamelijke achteruitgang. 

Enn in zijn geheel aanvaard ik het heus wel. Want wat ik met Johanna had, ik heb altijd 
gebedenn dat zij eerder zou gaan dan ik. Nou is zij eerder gegaan en nou kan ik eigenlijk niet 
gaann lopen zeuren. 
Wantt ik heb het zelf gewild. Ik moet het gewoon aanvaarden. 

MM Maar het slechter gaan zien is anders dan het overlijden van uw vrouw, hoe is dat dan? 
FF Nou meestal aanvaard ik het wel. Maar er zijn momenten dat ik het niet zo aanvaard. Want 

dann mis ik Johanna. Ik kan er niet over praten met haar. En ik kan er niet met een ander over 
praten.. Dat begrijpen ze niet. 

Hijj  wil zijn "lijden accepteren, want Onze-Lieve-Heer heeft ook geleden". Zijn nonnen 

overr lijden hangen samen met normen van een christelijke levensbeschouwing. Het geloof 

iss niet alleen maar een positief aspect dat het gevoel van tevredenheid bevordert. De 

afwegingenn die Frans moest maken ten aanzien van de dood van Johanna hebben juist in 

hett kader van zijn geloof veel innerlijke strijd en onzekerheid opgeleverd. 

Franss omschrijft zichzelf als iemand die zich altijd aanpaste, ook in het weeshuis, 

gauww tevreden is, niet zeurt en overal het goede in probeert te zien. Hij wil niet 'zielig' of 

'chagrijnig'' doen tegenover anderen, maar belangstelling tonen en meeleven met anderen. 

Hett is zijn norm van een goed mens zijn. Hij gaat hierin zijn eigen gang en trekt zich 

weinigg aan van de waarschuwingen van zijn neef om zich niet teveel bezig te houden met 

dee situatie van een zeer depressief familielid. Frans blijf t contact zoeken, het 

antwoordapparaatt inspreken en een taxi nemen om het familielid te bezoeken. Diezelfde 

neeff  omschrijft zijn oom als iemand die altijd sociaal is, iedereen het gevoel geeft 

belangrijkk te zijn en belangstelling heeft voor alle ontwikkelingen in het leven van de 

ander. . 

Franss probeert steeds naar positieve dingen te kijken, zoals zijn neef die hem elke 

weekk komt bezoeken en hem helpt, de vroegere buurman die elke woensdag op visite 

komt,, of de verpleging die belangstelling toont of tijd voor hem vrij maakt om tee luisteren, 

tee troosten en te praten wanneer hij het moeilijk heeft. Zijn tevredenheid hangt samen met 

religieuzee normen, met sociale normen over 'een goed mens kunnen zijn voor anderen', 

enn het kunnen continueren van zijn centrale normen en waarden. Deze dingen samen 

makenn dat hij zich tevreden voelt en zich een zelfde cijfer geeft op CantriTs ladder als 

voorheen. . 
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Herdefiniërenn van gezondheid 

Hierr komt bij dat er een andere 'waardering' van gezondheid optreedt. Frans spreekt over 

"mankementen"mankementen11 in een verder gezond lichaam. Dit is een verschil met een biomedische 

kij kk op het lichaam waarin hij gezondheidsproblemen heeft. Veel mensen geven aan dat 

zijj  zich gezond voelen ondanks problemen met de gezondheid. Kawaga-Singer (1993) 

spreektt over een herdefiniëring van gezondheid door zelfintegriteit centraal te stellen. 

Haarr bevindingen bij kankerpatiënten over definiëring van gezondheid komen overeen 

mett de definities die ouderen in dit onderzoek geven over gezondheid: "Medisch gezien 

benn ik niet gezond, maar ik voel me wel gezond". 

Ouderenn accepteren dat zij meer tijd nodig hebben om activiteiten uit te voeren 

enn dat dit op andere manieren gebeurt dan voorheen. De meeste ouderen spreken over hun 

lichaamm als een vanzelfsprekend lichaam dat heel hun leven functioneerde, al had het ook 

toenn bepaalde mankementen of zwakke plekken, zoals de ogen, de rug, maag of benen. 

Hett komt overeen met bevindingen van Becker in de Late Lif e Transition Study: 

Embodiedd knowledge among older people in this study was of a healthy body that sustained 
themm for most of their life. While they understood that their infirmities presented challenges 
too their autonomy, they saw these challenges as obstacles to be worked around. Then-
understandingg of their impairments depended on whether they experienced the impairments 
ass gradual, incremental physical changes or as abrupt disruptions to daily life, and on 
whetherr their health stabilized or continued to detoriate. Illness and physical limitations 
weree absorbed into daily life (Becker, 1997: 89). 

Dezee studie geeft aan dat ouderen een onderscheid maken tussen ziekte en 

leeftijdsgerelateerdee veranderingen. De meeste ouderen gaan ziekte en gezondheid 

herdefiniëren.. Onder invloed van normen over 'normaliteit' verbonden met normen over 

chronologischee leeftijd vindt een bijstelling plaats. Het is een cognitieve strategie om 

veranderingg te kunnen plaatsen en met achteruitgang om te kunnen gaan. 

Dee meeste ouderen spreken over gezondheid op deze leeftijd als het behoud van 

basisfunctiesbasisfuncties en de afwezigheid van pijn en levensbedreigende ziekten als kanker. Met 

betrekkingg tot basisfuncties als horen, zien en lopen betekent het niet dat deze nog 

optimaall  moeten zijn. Een bepaalde mate van achteruitgang hoort bij 'normale 

veroudering'.. Men maakt onderscheid tussen leeftijdsgerelateerde verandering en ziekte 

(Becker,, 1997:92), zoals de volgende uitspraak van Vera illustreert. Vera is een vrouw die 

all  15 jaar weduwe is. Ze woont zelfstandig en redt zich voor haar gevoel prima, hoewel ze 

lastt heeft van artrose: 

Wantt de dokter die zegt dan wel: "klachten?" Dan zeg ik: "Ja, hier heb ik pijn". Nou, dan 
geeftt die pijnstillers en dan heb ik die even een paar keer genomen. Dan is het over. Dan is 
hett weer afgelopen. Nou, dan heeft het geholpen. Maar ja, ik ben misschien 'door en door' 
gezond.. Het is, ja, m'n knieën zijn versleten. Die willen niet meer. 
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Gezondheidd is een continu verschuivend begrip, afhankelijk van de individuele 

interpretatie.. Het is voor ouderen een kwestie van telkens weer 'de bakens verzetten' op 

hett juiste moment. Reinier (al geïntroduceerd in hoofdstuk 3) heeft al veel aanpassingen 

moetenn doen in zijn leven met betrekking tot zijn gezondheid. Hij zit al jaren in een 

rolstoell  nadat hij een eva heeft gehad. Bea (zie hoofdstuk 5) is een vrouw die 

onafhankelijkheidd hoog in het vaandel heeft staan, ze heeft lang zelfstandig kunnen 

functioneren.. De laatste jaren heeft ze echter problemen met haar mobiliteit gekregen. 

Voorr Vera is artrose het probleem dat haar lichamelijk functioneren beïnvloedt. Alledrie 

zijnn ze nu 88 jaar. 

Bea. Bea. 

Beaa wil het liefst dat ze niet geconfronteerd zal worden met verdere achteruitgang die 

meerr afhankelijkheid met zich mee zal brengen. 

BB Als ik maar geen ziektes heb. Als ik ziek ga worden, dan hoeft het voor mij niet meer. 
MM En wat aan voor ziektes denkt u dan? 
BB Nou wat ik heb gehad (maag/darmklachten) 
MM Maar u heeft ook longemfyseem, dat is ook een ziekte. 
BB Ja, ja. 
MM Maar u zegt: als ik maar geen ziektes krijg? 
BB Nou ja, ik ben ik niet gezond natuurlijk dat is logisch, maar mijn man had ook 

longemfyseemm he? Daar is ie ook aan gestorven. Maar als ik het zo moet krijgen als hij, dan 
hoopp ik dat ik eruit ben voor die tijd. Als ik dat meemaak, zoals hij dat heeft gehad. Dat 
hoopp ik niet mee te maken. Dan hoop ik dat het alsjeblieft afgelopen is. 

MM Ja. Dus als u zegt: als ik maar geen ziektes krijg, dan bedoelt u of dat u er niet nog eens iets 
bijj  krijgt, of dat het zodanig wordt dat u er heel veel ellende van ... 

BB Ja. Ja. Ze mogen mij, ik wil er nou ook wel tussenuit. Het is heel gek, maar het is wel zo 
hoor.. Als die dokter zegt; "Ik zal je wel helpen", dan zeg ik: "Nou graag, heerlijk". Serieus. 

[ ] ] 
Bcc word 89. Wat moet je dan nog, zeg. Het wordt niet beter, maar wel beroerder, wat moet je 
err nou nog mee aan? 

Beaa omschrijft hier haar angst voor ziekte. Het is een voorbeeld van het onderscheid dat 

ouderenn maken tussen 'normale veroudering' met lichamelijke problemen en tussen 

ziektes.. Chronische ziekten zoals het longemfyseem zijn van een andere orde dan kanker 

off  levensbedreigende aandoeningen die lijden met zich meebrengen, tenzij de ziekte zelf 

ookk pijn en lijden met zich mee gaat brengen. De maag en darm klachten die Bea had, 

warenn voor haar problematisch. Door een verstopping van de darmen en een ontsteking 

vann de maag voelde Bea zich ziek. Ziekte betekent voor haar iets dat haar zelfbeeld en 

functionerenn zodanig beïnvloedt dat ze zichzelf niet meer kan zijn. Ze is bang voor een 

toekomstt met ziekte en afhankelijkheid. Daarom wil ze liever voor die tijd dood zijn, dan 

hoeftt ze het niet mee te maken. 
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Dee tweedeling die ouderen maken tussen ziekten die bij veroudering horen en 

ziektenn die afwijkend en bedreigend zijn, verschilt van de opvatting hieromtrent in de 

medischee wetenschap, waarbij elke afwijking van het normale functioneren als ziekte of 

aandoeningg wordt gekenmerkt. Veel chronische ziekten die bij ouderen voorkomen, zoals 

emfyseemm en reuma, worden als een ziekte beschouwt en de persoon die de ziekte heeft 

alss patiënt. Daarentegen kunnen ouderen die een nieuwe balans hebben gevonden in het 

levenn met ziekte zich gezond en succesvol voelen. 

Reinier Reinier 

Voorr Reinier betekent onafhankelijkheid een zolang mogelijk zelfstandig uitvoeren van 

activiteiten.. Zijn 'succes' zit volgens hemzelf in de aanpassingen die hij regelt en zijn 

attitudee in het omgaan met lichamelijke beperkingen. Eenjaar na het eerste interview 

geeftt hij aan dat zijn conditie is veranderd: 

Ja,, het is zo, dat de adem die is korter geworden, dus op zich ben je dan gauwer moe. En 
jee weerstand is natuurlijk minder van staan en lopen want het is allemaal een beetje... 
linkerr geworden. Datje om kan vallen zal ik maar zeggen. 
Enn op het ogenblik ben ik bezig met een indicatie voor dat ik een alarmapparaat krijg. 
Wantt het wordt steeds moeilijker en het risico wordt ook steeds moeilijker. Want vorige 
weekk had ik het ook dat ik wegglee van die pot (wc) af. En ik kon het wel zo houden dat 
ikk zelf weer op die pot terechtkom,, maar lukt dat niet, dan lig ik tussen die pot en de muur 
inn en je hebt geen contact of niks natuurlijk ( die voor je zorgt of die je kunt bellen in 
gevall  van nood). 
Ikk was al bezig met het alarmsysteem, niet daardoor maar het is wel een teken. Je kan een 
ongelukk krijgen natuurlijk. Want al die jaren had je niemand. Maar ja, goed, ik had zo veel 
vertrouwenn in mezelf. Ik dacht: "Nou ja, het zall  wel." 

Reinierr spreekt over 'linker' worden. Hij houdt zijn lichaam in de gaten en bemerkt 

achteruitgang.. De lichamelijke veranderingen betekenen een groter risico op vallen. Zijn 

grootstee angst is dat er niemand in de buurt is om hem te helpen wanneer dit gebeurt; 

niemandd die hij kan waarschuwen. Deze situatie bestond in feite al jaren maar Reinier had 

genoegg vertrouwen in zichzelf. Nu zijn zelfvertrouwen een stuk minder is geworden vat 

hijj  de ervaring op de wc op als een 'teken' van gevaar. Hij ziet het als een waarschuwing 

diee om acties vraagt. In zijn situatie betekent het de aansluiting op een 

alarmeringssysteem. . 

Reinierr bemerkt dat zijn lichaam verandert. Hij beschouwt dit niet als ziekte 

maarr als achteruitgang die hoort bij het ouder worden. Hij voelt zich juist gezond ondanks 

zijnn te hoge bloeddruk, een halfzijdige verlamming en hart- en longprobleem. Hij ziet dit 

doorr anderen ook bevestigd. 
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Ikk vroeg aan de zuster van het onderzoek ( 85-pIus onderzoek): Ben ik nou eigenlijk ziek 
off  gezond? Want ik voel me gezond. De heb wel van alles, maar ben eigenlijk nooit echt 
ziek. . 
"Ja,, je hebt de zenuwen, zenuwenstoring en met je hart heb je last". "Hoort dat nou bij 
ziekk wezen of niet? "Nee", zegt ze. "Je bent niet ziek". 
Dee voel me ook niet ziek. Ik eet en drink alles, eh, dat is normaal. 

Reinierr bemerkt wel dat zijn conditie achteruit is gegaan. 

Maarr dat is dan in de loop van de twee jaar geleidelijk gegaan, datje je bent gaan 
vasthouden.. Maar dat valt natuurlijk niet op. Dat doe je automatisch natuurlijk. Datje uit 
voorzichtigheidd je eigen ergens aan vasthoudt. Het is net of je een soort seintje krijgt van 
datt je dat moet doen. 
Enn zo is het met zitten of staan ook precies hetzelfde. Als ik opsta, dan moet ik eerst even 
wachten.. Dan is het net of je een seintje krijgt als je opstaat. Want dan heb ik de adem en 
dee zin om m'n eigen op te drukken. Want ik moet m'n eigen natuurlijk opdrukken, want 
hett lijk t wel eenvoudig, maar je bent de hele dag in touw. 

Reinierr concludeert dat hij niet blij is met de achteruitgang. Hij zou veel liever gewoon 

kunnenn lopen. Maar hij vindt datje tevreden moet zijn met watje hebt. 

Dee ben al tevreden als ik voor het raam zit, dat ik die vrouw buiten zie lopen met dat kindje. 
Ikk weet dat als ik op het raam tik, dat dat kindje naar me zal zwaaien. Daar ben ik al 
tevredenn mee. Ik maak er gewoon een uitje voor mezelf van. Je ziet de kinderen in de straat 
groott worden. Je ziet dat opgroeien. Als je daar nou een beetje belangstelling voor hebt. 
Enn verder heb je je bezigheden, je eten. Nou ja daar gaat ook tijd in zitten, want het gaat 
allemaall  even langzaam natuurlijk. Mijn bed verschonen ook, ik ben er de hele ochtend mee 
bezig,, en dan ben ik buiten adem als ik klaar ben. Maar als het dan klaar is, ben ik wel weer 
tevreden n 

Reinierr houdt in de gaten wat hij wel en niet kan doen en is steeds bezig met bijstellen van 

wensenn en mogelijkheden. Twee jaar geleden kon hij nog bridgen met leeftijdsgenoten, 

maarr dat gaat nu niet meer. Volgens Reinier zit er 'vocht op zijn longen'. Doordat zijn 

hartt niet meer zo goed werkt, houdt hij vocht vast, hetgeen benauwdheidsklachten 

verergert.. Hij krijgt sinds kort diuretica om vocht af te drijven. Het gevolg voor de sociale 

interactiemogelijkhedenn is groot. Reinier stopt met kaarten. Het is te lastig om tijdens het 

kaartenn te stoppen als hij naar toilet moet. Hij moet dan met zijn rolstoel langs allerlei 

stoelenn van leeftijdsgenoten manoeuvreren en dat vindt hij vervelend. Elke nacht komt hij 

vierr of vij f keer zijn bed uit om te plassen. Hij hijst zich op de po-stoel naast zijn bed. Het 

kostt tijd en inspanning. De nachten zijn gebroken en Reinier voelt zich s'ochtends bij het 

opstaann al moe. Het rondje dat hij met zijn elektrische rolstoel in de stad rijdt, om onder 

dee mensen te zijn, wordt kleiner. Toch accepteert Reinier dat zijn sociale leven hierdoor 

verandert.. De praktijkverpleegkundige heeft gezegd dat hoe vaker hij moet plassen, hoe 

beterr het is. Hij geeft zich over aan de controle en adviezen van de huisarts. 
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Corbinn en Strauss (1988) hebben hun studie naar chronische ziekten bij veelal 

jongeree mensen verricht. De jongere patiënt noemt zijn achteruitgang wel ziekte. 

Chronologischee leeftijd en de daaraan gekoppelde verwachting van achteruitgang spelen 

eenn grote rol in het definiëren van ziekte en gezondheid, evenals medische terminologie 

enn diagnosticering. Bij ouderen is een driemaandelijkse controle van de bloeddruk geen 

uitzondering,, ze wordtt door ouderen als 'normaal' beschouwd omdat het op grote schaal 

voorkomt.. Griepvaccinaties zijn eerder regel dan uitzondering bij ouderen omdat zij tot de 

'risico-groep'' behoren. Ze versterken het beeld bij ouderen dat het lichaam kwetsbaarder 

wordtt onder invloed van de tijd. 

Datt 'normale veroudering' leidt tot een grote acceptatie van achteruitgang en een 

herdefiniëringg van ziekte en gezondheid is ook te zien in de consultatie van de huisarts 

doorr ouderen. Veel ouderen willen de huisarts niet 'lastig vallen' met problemen waarvan 

zee denken dat die inherent zijn aan 'normale veroudering'. In de eerste paragraaf van dit 

hoofdstukk zijn de lichamelijke problemen bij ouderen in de 85-plus studie weergegeven. 

Uitt dezelfde analyse blijkt echter ook dat de gemiddelde contactfrequentie van ouderen 

mett hun huisarts lager ligt dan men zou verwachten. In het Landelijk Informatie Netwerk 

Huisartsenn (LINH) ligt de contactfrequentie (zowel consulten als visites) op 15,7 

contactenn per jaar voor mensen van 75 en ouder. De gemiddelde contactfrequentie van de 

ouderenn in de 85-plus studie was zes contacten per jaar. De verklaring voor dit grote 

verschill  kan zijn dat dat de frequentie van contacten met de huisarts niet lineair doorstijgt 

mett het ouder worden en dat de groep oudste ouderen waarschijnlijk een gezonde selectie 

iss van de groep mensen van 75 jaar en ouder (Gussekloo, de Craen & Westendorp, 2000). 

Eenn andere of aanvullende verklaring kan zijn dat veel mensen van 85 jaar en ouder 

'normalee ouderdom' als uitgangspunt nemen en zelf bedenken of ze de huisarts wel of niet 

benaderenn voor hun klachten. Terecht of onterecht. 

VV Ik heb het natuurlijk nog nooit meegemaakt, maar ja, een huisarts gaat ook z'n patiënten 
kennenn hè? Als je nou altijd klaagt over allemaal mogelijke dingetjes. Of dat je nou, als je 
nett bij hem komt en je hebt werkelijk wat, dat ie dan laten we zeggen je door zal sturen 
naarr een of andere specialist, dat geloof ik wel, en meer kunnen ze ook waarschijnlijk niet 
doen. . 
Enn er zijn natuurlijk ook dingen waar iemand over klaagt. Laten we zeggen; de rug, en dat 
kunnenn ze nooit bekijken dus eh... nou die blijf t lekker lopen. 

MM Ja. Er zijn ook veel mensen die komen natuurlijk op gegeven moment op ouderee leeftijd 
mett slijtageklachten? 

VV Maar ja daar is toch ook weinig aan te doen. Aan slijtage? Want het is nou ja het is al 
gauw,, artrose, weet ik veel allemaal. Maar ik bedoel. Ik loop toch weer heel... Nou voel ik 
well  op het ogenblik als ik lang loop en ik loop niet zo snel. Dat ik dan denk. "Oeh.." 
Dann ben ik een beetje zuinig op m'n heup. Maar goed, daar heb ik nooit iets van gezegd. 
Wantt ja, je gaat het zelf wel een beetje weten en voelen wat je kan en wat je niet meer kan. 

MM Dus, op oudere leeftijd ga je zelf voelen wat je niet meer kan en wat je wel kan en ehm.. 
beïnvloedtt dat met welke klachten je naar een huisarts gaat daarover? 

VV Ja, ik ga met een rugklacht niet naar een huisarts. 
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Onderr invloed van het begrip 'normale veroudering' accepteren ouderen veel zaken die 
mett achteruitgang van functioneren te maken hebben. Vera is haar hele leven gewend om 
bovenn op de slaapkamer te ontbijten. Nu kost het trap lopen haar moeite. Toch ontbijt ze 
nogg steeds boven op haar kamer. Ze vertelt: 

Ikk maak in de keuken een dienblad klaar met mijn kopje thee en een paar beschuitjes. Dat 
kann ik net naar de trap brengen met mijn rollator. Dan zet ik het blad op de vierde tree. Ik zet 
mijnn voeten op de eerste trede. En dan til ik het blad iedere keer een tree hoger, terwijl ik 
treee voor tree naar boven klim. Het kost tijd, maar ik kom er wel! En dan boven aan de trap 
kann ik het blad meenemen naar mijn kamer. Daar staat ook een rollator. 

Voorr Vera is het dus belangrijk om te kunnen blijven doen wat ze wil, ook al is het met 
aanpassingen.. Ze kan, al is het op een andere manier, continueren hetgeen ze belangrijk 
vindt.. Continuïteit en discontinuïteit spelen een rol bij de ervaring van verminderde 
gezondheid.. Continuïteit is vooral verbonden met het gevoel 'zichzelf te kunnen zijn' en 
bestaatt uit meerdere aspecten. Wanneer mensen in staat zijn een gevoel van continuïteit te 
hervindenn ofte behouden is er een relatie met gevoelens van tevredenheid. In de 
aanpassingenn met betrekking tot discontinuïteit richt men zich op het herstellen van 
continuïteit.. In de verhalen van Frans en Reinier zien we dat ze de veranderingen in een 
kaderr kunnen plaatsen van eigen centrale normen en waarden. Ook bij Vera zien we dat 
aanpassingenn aan 'normale veroudering' tot tevredenheid leiden. Bij Bea is dit echter niet 
hett geval. Zij heeft er moeite mee om zichzelf te plaatsen in een toekomstbeeld van 
achteruitgangg en misschien wel afhankelijkheid. Het is dus niet zo dat ouderen 'normale 
veroudering'' altijd accepteren. Er is ook veel onduidelijkheid over wat geaccepteerd moet 
worden.. In het volgend hoofdstuk wordt deze kant van het concept 'normale veroudering' 
verderr uitgewerkt. 

Conclusie e 

Vanuitt het perspectief van ouderen krijgt gezondheid in ouderdom een andere betekenis. 
Inn Nederland associeert men ouderdom vooral met zwakte, verlies en achteruitgang. Dit 
heeftt als gevolg dat noties over een kwetsbaar lichaam een grote rol spelen in het denken 
overr gezondheid op oudere leeftijd. Nog voor er daadwerkelijk problemen optreden, 
anticipeertt een gedeelte van de deelnemers al op verwachte verandering. Dit anticiperen 
wordtt over het algemeen positief gewaardeerd door de sociale context en beïnvloedt door 
morelee codes over individuele verantwoordelijkheid, de voorkeur voor zekerheid in plaats 
vann afwachten en onzekerheid, voorbereid zijn op de toekomst en algemene ideeën over 
'normalee veroudering*. 

Aanpassingg en verwerking van gezondheidsproblemen vormen de centrale norm 
bijj  de grootste groep ouderen. Het vraagt om allerlei soorten 'werk' waarin perceptie en 
praktijkk verweven zijn. Ouderen gaan de begrippen gezondheid en ziekte op oudere 
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leeftijdd herdefiniëren. Hoewel ouderen aanpassing als individuele verantwoordelijkheid 
zien,, is duidelijk dat de sociale context een grote rol speelt in de vorming van percepties 
enn uitvoering van acties. Aanpassing houdt verband met de algemene sociale verwachting 
naarr ouderen toe. Het is juist door de sterke associatie van ouderdom met achteruitgang in 
onzee samenleving, dat ouderen een groot belang hechten aan het concept van aanpassing 
inn relatie tot welbevinden en dat zij aanpassing tot een centraal aspect maken in 
succesvollee veroudering. In zekere zin biedt het construct 'normale veroudering' een 
kaderr om achteruitgang te accepteren en zo het gevoel van een zekere tevredenheid te 
behouden.. Aan de andere kant leidt het construct tot ambiguïteit en onduidelijkheid, zoals 
hett volgende hoofdstuk laat zien. 
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