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Hoofdstukk 5 

Uitt  balans: als aanpassing onmogelijk is 

Inn het vorige hoofdstuk is beschreven dat het concept 'normale veroudering' het 
uitgangspuntt is voor ouderen in het denken over gezondheid op latere leeftijd. Hoe acties 
enn percepties ten aanzien van vermindering van gezondheid met elkaar verbonden worden 
blijktt uit de uitspraken van ouderen. Maar uit die gesprekken blijkt ook dat mensen niet 
allee veranderingen zonder meer accepteren en dat aanpassing soms onmogelijk is. In dit 
hoofdstukk ga ik hierop in; waarom kunnen sommige ouderen bepaalde problemen die te 
makenn hebben met achteruitgang niet accepteren? 

Onverwachtee veranderingen kunnen het verwachtingspatroon doorkruisen en leiden 
tott gevoelens van discontinuïteit. Op het gebied van lichamelijk functioneren zijn het 
onderr meer gebeurtenissen waarvan niet duidelijk is of ze wel bij 'normale' ouderdom 
horen.. Er is te weinig algemene kennis aanwezig waaruit mensen kunnen putten om hun 
perceptiess en acties aan te spiegelen. Verlies van functioneren, onzekerheid en angst voor 
dee toekomst veroorzaken gevoelens van discontinuïteit. Die discontinuïteit is niet direct 
omm te zetten in aanpassing. Gevoelens van discontinuïteit uiten zich onder meer in 
spanningg en conflict. 

Inn dit hoofdstuk licht ik het gebruik van de term discontinuïteit toe. Tevens 
problematiseerr ik het concept van 'normale' veroudering en betoog dat in veel gevallen 
onduidelijkk is wat precies bij normale veroudering hoort en wat men moet accepteren. 
Naastt specifieke klachten wordt de onzekerheid beïnvloedt door aannames over leeftijd en 
dee reacties van de omgeving. De wisselwerking tussen individu en de omgeving speelt een 
grotee rol in de ervaring vann discontinuïteit. Ook zal ik laten zien dat discontinuïteit mede 
afhangtt van de wijze waarop mensen hun eigen persoonlijkheid beschouwen. 

Continuïteitt  en discontinuïteit 

Hoewell  zich vele veranderingen voordoen op latere leeftijd, maken oudere volwassenen 
steedss opnieuw aanpassingskeuzes om een continue gevoel van zelfidentiteit te handhaven 
enn te bewaren. Die aanpassingskeuzes zijn tot op een bepaalde hoogte verbonden met de 
structuurr van de ondersteunende instituties en met de beperkingen in die structuur 
(Atchley,1989).. Het is een dynamisch proces waarin mensen zowel een innerlijk 
psychologischh gevoel van continuïteit nastreven als een naar anderen gerichte sociale 
continuïteit. . 

Beckerr (1997) beschrijft hoe mensen omgaan met lichamelijke veranderingen die 
hunn vertrouwde wereld verstoren. Hierbij beschrijft ze mensen die te maken hebben met 
onvruchtbaarheid,, midlife crisis, herseninfarct en veroudering. Ze hanteert twee 
begrippen:: continuïteit en discontinuïteit. Discontinuïteit betekent een verstoring van het 
normalee leef- en verwachtingspatroon van mensen. Ze laat zien hoe mensen proberen een 
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zekeree continuïteit te bewerkstelligen door zaken te herdefiniëren. In de vorige 

hoofdstukkenn is beschreven op welke wijzen ouderen in dit onderzoek aan een begrip als 

gezondheidd een andere betekenis gaan toekennen en hoe zij door middel van het bijstellen 

vann prioriteiten trachten een gevoel van controle te houden. 

Discontinuïteitt is een begrip dat op verschillende manieren wordt gebruikt. Er zijn 

meerderee niveaus te onderscheiden. Allereerst kan onder discontinuïteit de objectief 

waarneembaree (meetbare) veranderingen verstaan worden die een verandering of 

verstoringg van het levenspatroon geven. Deze veranderingen zijn veelal negatief in de zin 

datt ze een verstoring betekenen van het vertrouwde, bijvoorbeeld het overlijden van een 

partner,, een verhuizing, een ziekte of degeneratieve aandoening, of een vermindering van 

hett functioneren. 

Tenn tweede is er een verschil is tussen objectieve verandering en de subjectieve 

belevingg daarvan. Of veranderingen ook inderdaad als discontinuïteit worden ervaren, 

hangtt af van wat mensen en hun omgeving als 'normaal' zien en of zij in staat zijn hun 

situatie,, rol, of verwachtingen te herdefiniëren, 'zichzelf aan te passen en een nieuw 

evenwichtt te vinden. In dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Frans de verhuizing naar een 

verzorgingshuiss als positief ervaren heeft, terwijl Henrietta (zij wordt in dit hoofdstuk 

beschreven)) hetzelfde als heel negatief ervaart. 

Inn all societies, the course of life is structured by expectations about each phase of life, and 
meaningg is assigned to specific life events and the roles that accompany them. When 
expectationss about the course of life are not met, people experience inner chaos and 
disruption.. Such disruption represents loss of the future. Restoring order to life necessitates 
reworkingg understanding of the self and the world, redefining the disruptions and life itself' 
(Becker,, 1997: 4) 

Inn de gesprekken met ouderen blijkt continuïteit vooral te bestaan uit een gevoel van 

'zichzelf'' zijn en blijven. Het heeft een relatie met verschillende aspecten zoals een eigen 

identiteit,, opgebouwd in het verleden, ervaren in het heden en ideeën over zichzelf in de 

toekomst.. Het handhaven van een gevoel van eigenwaarde speelt een belangrijke rol, net 

alss de handhaving van belangrijke individuele normen en waarden. Deze laatste zijn ook 

algemeenn sociaal-culturele normen en waarden, maar de keuze van wat men voor zichzelf 

specifiekk acht is individueel. Hiernaast beschrijven mensen karaktereigenschappen die 

menn essentieel acht voor de eigen identiteit en belangrijke interesses, dagelijkse 

bezighedenn en sociale rollen die verbonden zijn met bovenstaande aspecten. 

Alss derde niveau kunnen we verschillende aspecten van 'zelf onderscheiden die te 

makenn hebben met het ervaren van discontinuïteit. Ewing (1990) wijst op het verschil 

tussenn het gevoel van mensen 'zichzelf te zijn, én het feit dat mensen verschillende 

beeldenn (representaties) van zichzelf laten zien afhankelijk van de context. Als voorbeeld 

vann dit laatste beschrijft ze een jonge Pakistaanse vrouw die haar helpt met haar veldwerk. 

Dezee vrouw probeert aan verschillende verwachtingspatronen in haar samenleving te 

voldoen.. Ze wil een goede en gehoorzame dochter voor haar ouders zijn, een goede 
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echtgenotee en een goed moslim, en bovendien een student die zich voorbereidt op een 

wetenschappelijkee carrière. Deze rollen blijken in bepaalde opzichten tegenstrijdig met 

elkaar.. Zo is het doel van zelfstandigheid en eigen keuzes maken ten opzichte van de 

carrièree strijdig met de rol van gehoorzame en goede dochter. Ze wil een goede 

echtgenoott zijn maar de keuze van een echtgenoot niet overlaten aan haar ouders. Ewing 

betoogtt dat in alle culturen sprake is van meerdere, inconsistente 'zelfirepresentaties' van 

mensen. . 

II  argue that self-concepts are constructed and maintained by means of a similar process in 
alll  cultures, and that the presence of a particular self-representation, though experienced and 
projectedd as whole and timeless, may be quite fleeting. The inconsistencies in these 
projectedd selves may often be associated with inconsistencies within the cultural system 
itself.... (Ewing, 1990:252). 

Hiermeee verzet ze zich tegen psychoanalisten als Kohut die menen dat 'elk normaal 

functionerende,, gezonde volwassene over een begrensd (afgebakend) en samenhangend 

'zelff  beschikt'. Bovendien is ze het oneens met studies die een onderscheid maken tussen 

hethet westers concept van een autonoom, gede-contextualiseerd 'zelf en het concept van 

'zelff  zoals het in andere culturen is gevonden. Het idee van één onafhankelijk 'zelf is 

volgenss haar een illusie. 

Butt if the notion of the unitary self is illusory, how can the experience of personal 
continuity,, which informants claim, be explained? We need a model that accounts for the 
importantt phenomenon of the experience of wholeness and self-continuity without falling 
intoo the error of reifying a unitary self. 
[...]]  An experience of wholeness and coherence is encapsulated in a self-representation, in 
aa semiotic process that highlights and organizes certain fragments of experience. I argue 
that,, although such wholes are actually fleeting, they are experienced as timeless (Ewing, 
1990:: 263). 

Volgenss Ewing construeren mensen een zelfbeeld en idee van onveranderlijk 'zelf door 

tee putten uit verschillende herinneringen, identificaties met belangrijke personen en 

reactiess op vroegere situaties. Mensen houden er verschillende referentiekaders op na die 

zee in verschillende situaties en interacties met anderen toepassen. Zolang die geen 

onderlingg conflict opleveren en passen bij de situatie ervaren mensen, volgens Ewing, een 

gevoell  van continuïteit. Discontinuïteit ervaart men als de referentiekaders niet meer 

voldoenn of met elkaar in conflict komen. 

Whenn an individual is faced with having to make a decision or take action that involves 
conflict,, as was Shamin with respect to education and work, he or she strives to achieve a 
lostt sense of wholeness while avoiding painful or threatening self-constitutions or 
representations.. One strategy for restoring this lost sense of wholeness when faced with 
conflictt is to create more adequate self-representations, a process that requires an effort of 
synthesiss and integration (Ewing, 1990.:270). 
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Dee visie van Ewing is een aanvulling op hetgeen Becker stelt. Mensen geven individueel 
eenn invulling aan continuïteit. De culturele context is geen homogeen, samenhangend 
geheel,, maar er is sprake van veranderingen en verschil in meningen, bijvoorbeeld over 
hett belang van religie. Mensen kiezen zelf wat voor hen meer of minder belangrijke 
normenn of waarden zijn. Hiermee is ook continuïteit een persoonlijk construct. Een nadere 
beschouwingg van dit begrip maakt duidelijk waarom en op grond waarvan mensen 
specifiekee acties ondernemen, zich verzetten of conflict ervaren. 

Accepterenn dat je ouder  wordt? 

Hett verhaal van Anna laat zien hoe lichamelijke veranderingen aanzetten tot conflict en 
verzett tegen een, in haar ogen, onjuiste beoordeling van lichamelijke klachten en verband 
tussenn ziekte en 'normale' ouderdom. 

Annaa is een actieve vrouw die zichzelf als succesvol omschrijft op haar 85e. 
Haarr man werkte bij de Universiteit van Leiden en Anna was huisvrouw, iets waar ze trots 
opp is omdat dit volgens haar "ook een kunst is". Ze is gescheiden van haar man toen haar 
driee kinderen volwassen waren en benadrukt dat de scheiding in een goede 
verstandhoudingg is verlopen. De band met familie en vrienden staat centraal in haar 
belevingg van een succesvol leven. Door de jaren heen heeft ze opgepast op opgroeiende 
kleinkinderenn en de band onderhouden met de familie van haar ex-man, de ex-vrouw van 
haarr gescheiden zoon en studenten die bij haar op kamers hebben gewoond. Een paar jaar 
geledenn kreeg een van haar dochters kanker. Anna heeft haar verzorgd tot ze overleed. 
Doorr haar scheiding en de stervensbegeleiding van haar dochter is Anna, volgens eigen 
zeggen,, bewuster gaan opkomen voor zichzelf dan in haar jeugdperiode. Ze zegt dat ze 
well  zelfstandiger móest worden na haar scheiding. Op het sterfbed van haar dochter heeft 
zee deze moeten beloven dat ze niet 'bij de pakken zou gaan neerzitten, en voor zichzelf 
zouu opkomen'. Voor haar gevoel komt ze deze belofte na. 

Annaa woont alleen in een groot huis met een flinke tuin. Naast piano spelen is 
tuinierenn een belangrijke hobby. Ze is er trots op dat ze dit nog kan dankzij haar goede 
conditie.. Anna ziet zichzelf als bevoorrecht ten aanzien van leeftijdsgenoten, waaronder 
eenn paar goede vriendinnen, die problemen hebben met hun gezondheid. Anna heeft met 
haarr kinderen een afspraak gemaakt dat ze zolang mogelijk in haar huis blijf t wonen maar 
datt als het lichamelijk functioneren achteruitgaat, haar kinderen een andere woonvorm 
voorr haar uit zullen zoeken. Het is een plan voor de toekomst. Anna vindt het 
geruststellendd dat haar kinderen dan de verantwoordelijkheid in zekere mate zullen 
overnemenn en ze is ervan overtuigd dat haar kinderen de juiste beslissing zullen nemen. 
Opp haar 85e lijkt die beslissing echter nog ver weg want ze voelt zich in een prima 
conditie. . 

Ja,, wat dat betreft ben ik natuurlijk zeldzaam gezegend. Ik heb een lichaam dat reageert op 
allerleii  mogelijke toestanden, maar heel veel dingen rangschik ik onder 'het-gaat-wel-over 
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kwaaltjes'.. Af en toe gebeurt er wel eens wat, maar niet veel. Ik heb smakken gemaakt en 
iederr fatsoenlijk mens breekt dan zijn heup, maar bij mij verschuiven er dan wat wervels en 
datt doet pijn. Och ja, en ik ben wat kleiner geworden. Maar ik stap toch weer op de fiets. 

Opp haar 86e gebeurt er echter iets dat haar uit haar evenwicht brengt. Op een dag krijgt ze 
lastt van benauwdheid en hartkloppingen. 

Lcc zat de krant te lezen hier om zeven uur en opeens sloeg mijn hart op hol. De heb het 
vroegerr ook wel eens gehad, maar nu stopte het niet. Het ging niet over. 

Annaa gaat met een taxi naar haar huisarts. Deze kan niets vinden en verwijst haar door 

naarr het ziekenhuis. Er vindt een bloedonderzoek plaats en men maakt een ECG en een 

röntgenfoto.. Ook in het ziekenhuis kan men geen oorzaak vinden voor haar klachten. 

Annaa krijgt medicijnen die de hartslag omlaag moeten brengen. Die helpen echter niet en 

dee volgende ochtend neemt ze opnieuw een taxi naar de EHBO van het ziekenhuis. 

Dee ben intussen wel weer naar de huisarts gegaan. En die had waarschijnlijk net bericht 
vann het ziekenhuis gekregen. En die (huisarts) heeft me weer even bekeken. En ik kom er 
all  jaren. En nu zei die tegen mij, en daar ben ik zo van geschrokken: "Mevrouw, moet u 
eenss luisteren. Er is niks aan de hand. Maar u moet nou eindelijk eens inzien dat u oud 
wordt!" " 
Datt was het laatste dat ik van mijn huisarts heb gehoord. Toen dacht ik: "Krij g nou wat! 
Ikk kom niet meer bij jou." 

Dee reactie van de huisarts maakt Anna kwaad en onzeker. 

AA De moet daar vanaf! Dat vertel ik ook aan mijn vrienden. 
MM U moet daar vanaf? 
AA Van die huisdokter. 
MM Waarom heeft u het gevoel dat u van de huisdokter af moet? 
AA Omdat ik er niets aan heb. üc kan er wel weer heen gaan, maar dan zegt ie weer: " U 

mankeertt niks, u moet eindelijk eens inzien dat u oud wordt!". De ben daar kwaad om. 
MM Ja. Maar kunt u dat niet tegen hem zeggen? U kent hem al zo lang. 
AA Ja, vind ik zo zielig voor die man. 

(( kijkt naar me en lacht) " Jij bent ook gek" denkt u nou. 
MM Nou, ik denk niet "U bent gek". De denk alleen " Nou snap ik het even niet meer", want u 

bentt boos. U wilt eigenlijk bij hem weg. 
AA Ja. 
MM Maar u wilt het ook niet tegen hem zeggen, want u vindt dat zielig voor hem. 
AA Ja, het zit gek in elkaar. Nou zielig.. 

Maarr toen ik het aan mijn vrienden vertelde, zeiden die ook: "Je moet een andere huisarts 
hebben.. En dan bel je een andere arts op en die zetje naam erbij en dan maak je een 
afspraak.. En dan later schrijf je een briefje naar je huisarts en je zegt: "Zo en zo. En ajuus". 
Ikk heb het niet beloofd hoor, want het was een beetje een geintje, maar ik dacht erover na. De 
denk:: "Nou krijg ik een hele moeilijke klus te doen". Eerlijk gezegd, vind ik het zielig voor 
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mezelff  dat ik dat allemaal recht moet breien. Toen mijn moeder zo oud was, toen kwam de 
dokterr iedere dag bij haar. Nou verwacht ik dat niet nu, maar dat ik het zelf zo moet 
uitrafelen,, van "die dokter of die dokter", om een klein beetje zorg te hebben. Dat vind ik 
gewoonn raar! Voor een mens van zesentachtig, (lacht) Vind ik gek. 

MM U vindt het raar dat u het allemaal zelf moet uit zoeken? 
AA Ja, maar ook een scheiding maken van 'wie is een beetje aardig?'. Dat ik van zo'n man die 

tochh zijn praktijk lang, mijn huisarts is geweest, op zo'n manier afscheid moet nemen. Ik 
vindd het zo raar als wat![..,] 

MM Waarom zou de huisarts dat tegen u gezegd hebben? Heeft u enig idee? 
AA Wist ik het maar. Je gaat natuurlijk ontzettend jezelf na, he? Hoe ben je, en hoe doe je je 

voor,, en de reacties van andere mensen. Nou ben ik misschien wel een lastig mens maar 
tochh ook weer niet zo erg! Niet gekker dan een ander. Misschien wel wat meer betrokken bij 
hett wereldgebeuren. [...] 

MM Het lijkt net of de dokter nou wil zeggen; " Ja, u moet maar accepteren dat u 
gezondheidsproblemenn kan krijgen" 

AA Ja, dat bedoelde die natuurlijk ook. Dat ik niet kan accepteren datje dat soort lasten krijgt. 
MM Ja. Maar is dat ook zo? 
AA Nee! Dat voel ik zo niet. Want het is als ik echt ziek zou worden, dan onderga ik dat 

natuurlijkk en dat is gebruikelijk. Ja, want ik ben toch bevoorrecht! Alles werkt nog zo goed, 
maarr dat vind ik gewoon een cadeau! Mijn zus en broer zijn hartstikke doof, nou dat is een 
verschill  hoor. 

Annaa heeft moeite om precies te bedenken wat ze wil . Haar dochter heeft al heel vaak 

gezegdd dat ze een andere huisarts moet nemen. Een die ook een stuk dichterbij woont. 

Annaa is het wel met haar dochter eens, maar durft de stap toch niet goed te zetten. Ze 

bedenktt allerlei uitvluchten (zoals de aardige doktersassistente die ze dan niet meer kan 

zien),, geeft zelf aan dat het smoesjes zijn, maar geeft als reden: "De heb ook tijd nodig om 

tott een beslissing te komen". Terwijl ze nadenkt over de aanpak van dit probleem, 

probeertt ze ondertussen zélf een oplossing te vinden voor haar lichamelijke klachten. 

Enn toen ben ik gaan nadenken over "Wat doe ik nou verkeerd? Ligt het aan iets dat ik 
verkeerdd doe? Wat kan de reden zijn dat dat hart zo gek doet?" En ik voelde me ook af en 
toee doodziek. Afijn, vragen. 
Enn ik heb me op dieet gezet. Een periode van dit niet, van dat niet. Geen alcohol. Maar dat t 
wass het ook niet. Het hielp allemaal niets. Toen dacht ik: "Verrek, dat inhaleren elke 
ochtend.. Zou dat wel goed zijn?" Want mijn huisdokter had daar nooit iets over gezegd. En 
omdatt ik niet terugging (voor controle) wat natuurlijk stom was, heb ik nooit gevraagd of 
datt wel goed was. Dt denk: "Als het nou zo is dat er iets inzit wat ik niet nodig heb. Wat zich 
daarr ophoopt en zo. Ik had het gevoel dat er van alles zat op plaatsen waar het niet hoorde. [ 
...]]  Ik heb nu twee pillen die ik in het begin in de ochtend nam. Nu neem ik er één 's 
morgenss en één 's middags. Lijkt me ook beter, want ze zijn zwaarder dan in het begin. 

Zee begint met het observeren van haar lichaam en 'zelfoplossend' gedrag voor haar 

benauwdheidd en hartkloppingen. Ze gaat haar medicijnen kritisch bekijken en brengt 

veranderingenn in het gebruik aan. Ze gaat op dieet met als reden dat haar lichaam in de 
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loopp van de tijd kleiner is geworden, meer ingezakt. Hierdoor is er minder ruimte tussen 

ribben,ribben, maag en buik. " Alles is meer opgepropt". Misschien helpt het als ze wat gewicht 

kwij tt raakt waardoor er meer "ruimte ontstaat" zodat het hart makkelijker zijn werkk kan 

doen.. Het hart, eerst een onderdeel van het lichaam waar geen aandacht aan werd 

geschonken,, komt nu naar voren in haar verhalen als een object dat een eigen leven is 

gaann leiden. Anna probeert het hart onder controle te krijgen. 

Laterr worden de klachten minder, al is niet duidelijk hoe dat komt. Anna neemt een 

tuinmann aan zodat ze zelf het zware werk in de tuin niet meer hoeft te doen. De 

hartkloppingenn betekenen een verandering in het levenspatroon. 

Hett is niet meer dat ik denk: "Oh, ik ga vandaag maar eens boodschappen doen, want 
morgenn weet je maar nooit" Want dan opeens dan voelde ik weer iets en dan komt het in de 
buurtt van ja hart en dan krijg je dat gevoel weer. En dan durf je weer niks en dan wil je ook 
niemandd zien. Dan kan je niet normaal je gang gaan. 

MM Wat verandert er dan als u dat gevoel krijgt? 
AA Dan hou ik me koest en dan hoefik niet zoveel mensen te zien. Het is angstig. Altij d als je 

hartt natuurlijk zich ergens mee bemoeit. 
MM Welke angsten heeft u dan? 
AA Toen als het echt zo hard ging, nou dan gaan de raarste gedachten door je hoofd van "als ik 

nouu neerval, nou ja, dan zien ze het wel". Maar daar kun je weinig aan doen. En ook, zou het 
nogg niet eens zo erg zijn als iemand me vindt, als het maar niet in een compromitterende 
houdingg is. (lacht) 
Hett is ook niet zo dat ik denk dat ik het eeuwige leven heb. [...] Maar daar hebben de 
mensenn misschien een verkeerd idee over. Dat ik dus heel oud wil worden, maar dat is 
helemaall  niet zo! Ik wil alleen niet dat er iets gebeurt waarvan ik totaal geen idee heb over 
hett hoe en waarom. Kimt u zich dat voorstellen? 

Watt Anna het liefste wil is een arts die haar serieus neemt en die aardig is. Na een paar 

maandenn geeft ze aan dat ze op zoek wil naar een andere huisarts en een andere specialist. 

Inn een regionaal blad heeft ze een artikel gelezen van een gerontoloog die zegt dat niet alle 

ziektenn bij de ouderdom horen en waarschuwt voor leeftijdsdiscriminatie. De gerontoloog 

iss verbonden aan een ander ziekenhuis en Anna wil daar naartoe omdat ze denkt dat deze 

artss haar serieus zal nemen en ze de juiste zorg kan krijgen. Haar dochter gaat mee naar de 

huisartss en regelt dat Anna bij een andere specialist en huisarts komt. Ook die blijken niet 

aann Anna's verwachtingen te voldoen. Opnieuw zoeken ze een andere huisarts en 

eindelijkk komt ze, ruim eenjaar later, voor het eerst bij de gerontoloog uit de krant. 

Watt is hier aan de hand? De plotselinge benauwdheid en hartkloppingen van Anna 

betekenenn een verstoring van het dagelijkse evenwicht. Die verstoring leidt tot gevoelens 

vann angst en onzekerheid. Anna kan de verschijnselen niet plaatsen in een voor haar 

bekendd referentiekader van 'normale' veroudering. Vanuit haar perspectief zijn de 

benauwdheidd en hartkloppingen verschijnselen die onderzocht moeten worden en waar 

ietss aan moet gebeuren, het is niet 'normaal'. Wanneer haar percepties met die van de 
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artsenn verschillend blijken, onderneemt ze twee verschillende soorten actie: ze gaat haar 

lichaamm observeren in de reactie op veranderingen die ze aanbrengt in medicatie en dieet 

enn ze gaat op zoek naar een arts die haar kan helpen. 

Annaa beschouwt de ontkenning van haar lichamelijke probleem tevens als een 

signaall  dat ze als persoon niet serieus genomen wordt. In haar beleving is er wel degelijk 

ietss mis met haar lichaam, al weet ze niet precies wat dat is. Het is een 'embodied 

knowledge'' die niet door de arts erkend wordt. Het leidt tot angst. De angst voor een 

plotselingee en onverwachte dood. Het lichaam, en met name het hart veranderen in een 

grotee onbekende factor waarover ze geen controle heeft. 

Inn het verhaal van Anna zijn veel tegenstrijdige emoties aan te wijzen. Anna 

presenteertt zichzelf als iemand die hecht aan vriendschappen en sociale relaties. Maar nu 

wordtt haar van verschillende kanten aangeraden om het contact met deze huisarts te 

verbreken.. Dit valt moeilijk te rijmen met het beeld wat ze van zichzelf heeft als 'goede' 

kennis.. Ze vindt het raar dat ze met iemand die ze al zolang kent de band moet verbreken. 

Tegelijkertijdd is ze boos. Ze vindt dat ze als patiënt de uitspraak niet hoeft te 

accepteren.. Ze presenteert zich ook als iemand die geleerd heeft om op te komen voor 

haarr belangen. Maar liever zou ze dit ook niet willen doen. In haar rol als patiënt ervaart 

zee ook gevoelens van onmacht. Ze verzet zich tegen de in haar ogen suprematie van de 

geneeskundee waarvan ze zich afhankelijk voelt. Voor haar gevoel is het probleem bij haar 

zelff  neergelegd. Dit vindt ze vervelend en "zielig voor haarzelf'. Ze maakt ook de 

vergelijkingg met de rol van de huisarts voor haar moeder toen die zo oud was. Voor haar 

moederr was de huisarts een bron van ondersteuning. Tegelijk weet Anna ook dat de rol 

vann de huisarts is veranderd. De huisarts verwacht van zijn patiënten dat zij zélf initiatief 

tonenn en met vragen zullen komen. Of zoals een huisarts het zegt, 

Maarr de oudere mensen die opgezocht wórden? Dat is nog een beetje de paternalistische 
visie,, van de huisarts is een van de autoriteiten, die moet me nalopen dan hoefik zelf niet 
zoveell  te doen. Daar is tegenwoordig een ommekeer in, dat we zeggen: " Nou nee, je bent 
zelff  verantwoordelijk voor je eigen lichaam. Je moet zelf aangeven wanneer je iets ziet, " hé, 
datt klopt niet". Dat moetje niet wegmoffelen maar zelf aangeven. Dus terugspelen naar de 
eigenn verantwoordelijkheid en de eigen zelfstandigheid staat meer in het vaandel. 

Tochh zijn er net als Anna meer mensen die op grond van hun leeftijd verwachten dat de 

artss meer aandacht zal geven. Dit komt niet alleen door een vergelijking met vroeger, 

maarr ook doordat de medische wereld juist de kwetsbaarheid van ouderen benadrukt. Zo 

krijgenn bijna alle ouderen een griepprik omdat ze vanwege hun leeftijd tot de 'risico-

groep'' behoren. 

Dee leeftijd van Anna speelt een belangrijke rol. Anna is een goed verzorgde en 

gekledee vrouw die jonger lijk t dan ze is en een vitale indruk maakt. Hoewel ze daar 

enigszinss trots op is, ziet ze het ook als nadeel. Het lijk t alsof een vitale indruk nu tegen 

haarr werkt, alsof ze zou ontkennen dat ze ouder wordt. Het algemene beeld van ouderen is 

datt zij hun ouder zijn accepteren. Dominant is de verwachting dat gezondheidsproblemen 
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geaccepteerdd moeten worden ais onderdeel van 'normale veroudering' en dat ouderen 
moetenn accepteren dat hun leven eindig is. Anna's uitstraling van assertieve oudere werkt 
inn deze situatie in haar nadeel omdat ze zich niet neerlegt bij de bevindingen van de 
artsen.. Hiermee voldoet ze ook niet aan de norm van de patiënt die de diagnose van de 
artss accepteert. Assertiviteit wordt weliswaar gezien als positieve eigenschap maar dit 
hangtt af van de situatie. Ingaan tegen algemene verwachtingen zoals die voor ouderen 
gelden,, is snel 'eigenwijs', hetgeen negatieve associaties oproept. Anna vraagt zich af of 
zee 'lastiger' is dan haar leeftijdsgenoten maar presenteert zichzelf ook als iemand die daar 
niett zo veel van verschilt. 

Annaa verwijst vaak naar haar leeftijd maar vanuit steeds wisselend perspectief: in 
dee verwachting en hoop op hulp en medische steun, net als indertijd bij haar moeder. Als 
bronn van onbegrip bij hulpverleners waartegen ze zich verzet, als mogelijke oorzaak van 
eenn veranderd lichaam (ingezakt) en soms als helemaal niet relevant vanwege haar 
klachtenn die ze niet wijt aan dee ouderdom maar aan iets anders. 

Dee ongelijke machtspositie van arts en patiënt speelt een rol. Want wie bepaalt 
wanneerr wat geaccepteerd moet worden? Huisartsen en ouderen overleggen dit samen. 
Bijvoorbeeldd bij Johan en Ank (hoofdstuk 3) zijn er afspraken gemaakt over grenzen en 
mogelijkhedenn met betrekking tot de benauwdheid van Ank. Ook komt het voor dat 
ouderenn zich al neerleggen bij een probleem, terwijl de huisarts denkt dat acceptatie nog 
niett nodig is, bijvoorbeeld omdat door een operatie het probleem te verhelpen is. Een 
mevrouww heeft zich op advies van haar huisarts laten opereren aan haar heup. Ze heeft dit 
echterr een lange periode uitgesteld omdat ze tegen een operatie opzag. Achterafis ze blij 
omdatt ze, niet meer gehinderd door pijn, weer mobieler is geworden. In het geval van 
Annaa is er echter geen communicatie meer, ze verbreekt de relatie met de huisarts. De 
reactiee van de huisarts maakt dat Anna zichzelf een jaar niet meer 'succesvol' vindt. 
Angstt en onzekerheid staan op de voorgrond. Een gevoel van discontinuïteit overheerst. 
Dee acties van Anna zijn niet alleen een zoektocht naar de oorzaak, maar tevens een 
zoektochtt naar het hervinden van een gevoel van continuïteit. Ze wil af van de 
onzekerheid. . 

Onduidelijkheidd over  'normale veroudering' 

Inn hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van de lichamelijke problemen waarvan bekend is 
datt ze vaker voorkomen op oudere leeftijd of juist optreden tijdens een hoge leeftijd. Het 
zijnn aandoeningen die ook ouderen als inherent aan veroudering beschouwen. Toch zijn er 
lichamelijkee problemen waarvan niet duidelijk of zij met normale veroudering te maken 
hebben.. Wat hebben bijvoorbeeld benauwdheid en hartkloppingen of vallen te maken met 
eenn hoge leeftijd? To ( hoofdstuk 3) ondergaat op haar 86 nog een hartoperatie. Ze krijgt 
eenn bypass. Hier herstelt ze goed van en ze heeft na de operatie beduidend minder 
klachten.. Bij anderen worden hartklachten toegeschreven aan ouderdom. Dit maakt dat 
'normalee veroudering' een onduidelijk referentiekader is. In hoeverre hoort pijn bij 
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lichamelijkee achteruitgang? Waar ligt de grens tussen acceptatie en niet kunnen 
accepteren? ? 

Dee huisarts heeft misschien niet meer dezelfde status als vroeger, hij of zij is nog 
steedss een bron van zekerheid en een belangrijk referentiekader als het 'normale' 
verouderingg betreft. Veel ouderen geven aan dat indien er problemen zijn zowel op 
lichamelijkk gebied als op psychosociaal vlak de huisarts dan als vertrouwenspersoon kan 
dienen.. Mijn inschatting is dat hoewel ook ouderen kritischer zijn gaan kijken naar de 
huisarts,, het een heel serieus probleem moet zijn, eer zij overgaan tot het zoeken van een 
anderee huisarts. 

Uitt dit onderzoek blijkt dat het zeer belangrijk is dat de oudere zich serieus 
genomenn voelt door de huisarts. Het ingaan op klachten, beperkingen, onduidelijkheden 
enn mogelijkheden blijkt belangrijker dan het zorgen voor een oplossing. Jannie (hoofdstuk 
6)) krijgt in een weekend opeens last van een opgezette pijnlijke knie. Ze kan haast niet 
meerr lopen. Geschrokken belt ze een waarnemend arts op. Die komt en zegt tegen haar: 
"Datt is gewoon arthrose, wilt u me daar in het vervolg niet meer voor bellen?". Jannie is 
boos,, ze wist wel dat slijtage bij ouderdom hoort maar niet dat de pijnlijke knie een teken 
vann arthrose of 'slijtage' was. Ze geeft aan haar kinderen door dat ze deze huisarts niet 
meerr aan haar bed wil als er iets gebeurt. Wanneer ouderen het gevoel hebben dat zij niet 
serieuss worden genomen door een huisarts leidt dat tot een openlijk of verborgen conflict. 

Zess van de 27 mensen geven aan dat dit bij hen het geval is. In de relatie met de 
huisartss komen dan drie patronen naar voren: allereerst kan bij een conflict het contact 
tussenn patiënt en arts verbroken worden. De patiënt zoekt zélf een andere oplossing voor 
hett probleem. Een voorbeeld hiervan is beschreven in het verhaal van Anna. 

Dee tweede mogelijkheid is dat arts en patiënt samen verder zoeken, bij voorbeeld 
doorr verwijzing naar een specialist, regelmatige controle van huisarts etc. In het LUMC is 
eenn polikliniek voor ouderen. Ouderen worden hiernaar toe doorverwezen door de 
huisarts.. Dit kan gebeuren op initiatief van de huisarts of de patiënt. Op de 'Geriatrische 
Poli'' duurt een consult een uur. Dit is aanzienlijk meer dan bij de huisarts, die gemiddeld 
tienn minuten per patiënt heeft. Toch komt niet iedereen met onduidelijke klachten op de 
Geriatrischee Poli voor een specifieker onderzoek. Na observatie van een spreekuur op 
dezee poli, besprak ik met de geriater bij welke klachten mensen doorverwezen worden en 
hoee mensen hun klachten verwoorden tegen de arts. De geriater waarschuwde mij: "Besef 
datt de mensen die hier komen niet representatief zijn. Het zijn mensen die assertief zijn en 
niett direct genoegen nemen met uitspraken van de huisarts." Ook een aantal huisartsen 
bevestigtt het beeld van de assertieve oudere patiënt die geen genoegen neemt met 
onduidelijkee klachten. Op een bijeenkomst over zorgvoorzieningen voor ouderen sprak 
eenn huisarts van een "mogelijke tweedeling"27 in de gezondheidszorg voor ouderen: één 
voorr ouderen die assertief zijn (of assertieve kinderen hebben) en één voor ouderen die dit 
niett zijn. Met andere woorden: wie meer aandacht eist, krijgt die ook. 

Eenn derde patroon is dat de patiënt niet verder zoekt maar ook niet tevreden is 
mett het oordeel van de arts. Er ontstaat een vaak onuitgesproken conflict en de situatie 
verandertt niet wezenlijk. Wel zeggen mensen dan minder snel naar hun huisarts te gaan. 
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Eenn voorbeeld is te zien in hei vernaai van het echtpaar Fred en Ria. Fred heeft ai jaren 

hartproblemen.. Ria zorgt intensief voor hem. Ze zijn niet tevreden met de huisarts en 

voelenn zich niet serieus genomen. 

RR Het is niet de beste uit Leiden 
FF Ze zal nooit eens uit zichzelf komen. Ze moet toch wel eens komen kijken: "Hoe gaat het 

mett u? Je bent tenslotte hartpatiënt!" 
RR "Je moet toch ergens aan dood gaan" zei ze een keer tegen mij. 
FF Ja, voor een dokter! 
RR Ik kreeg ineens van een lage bloeddruk, een hoge bloeddruk. Toen zei ik: "Jee", en toen 

moestt ik nog een keer terugkomen, dan zou ze het nog een keer nakijken. Daar gaf ze 
piastablettenn voor. En toen zei ik: "Goh, ik was er wel van geschrokken als je altijd lage 
bloeddrukk hebt en opeens hoge bloeddruk". Toen zegt ze:" Ach, je moet toch ergens aan 
doodgaan" " 

FF Dat is toch geen manier! 
RR Dat is mijn dokter! 

Hett echtpaar interpreteert deze uitspraak als een teken van desinteresse. De huisarts gaat 

namelijkk niet in op de ongerustheid over de verandering in de bloeddruk, maar maakt zich 

err met deze opmerking 'vanaf. Het echtpaar haalt andere voorvallen aan die, naar hun 

gevoel,, ook op die desinteresse wijzen. Het liefst zouden ze een andere huisarts nemen, 

maarr dan moeten ze een huisarts zoeken buiten de regio waarin ze zitten. Door afspraken 

vann huisartsen onderling is het niet mogelijk naar een collega een stukje verderop te gaan. 

Hett echtpaar durft het niet aan om een huisarts verder weg te gaan zoeken en blijven dus 

bijj  deze. 

Hunn 'oplossing' voor het probleem bestaat eruit dat ze bij ernstige klachten 

wachtenn tot hun eigen huisarts geen dienst meer heeft, zodat ze een waarnemer kunnen 

bellen.. De afspraken van huisartsen onderling over de aanname van patiënten beperkt in 

ditt geval de mogelijkheid van het individu: ze beïnvloeden de vrije keuze mogelijkheid. 

Uitt de voorbeelden blijkt hoe belangrijk uitspraken van huisartsen zijn voor ouderen. 

Dezee worden positief dan wel negatief geïnterpreteerd, maar altijd onthouden. 

Dee onduidelijkheid over wat bij ouderdom hoort, leeft ook onder huisartsen. De huisarts 

moett een afweging maken tussen de aard van de klacht en de mogelijkheden om deze te 

behandelen.. Bij een aantal klachten zoals moeheid, chronische aandoeningen, vallen en 

pijnn kan het voor huisartsen moeilijk zijn om "grip te krijgen" op wat er aan de hand is en 

watt de mogelijkheden voor behandeling zijn. Vier van de tien huisartsen waarmee is 

gesproken,, gaven aan niet altijd zicht te hebben op deze complexe of onduidelijke 

problematiek.. In een aantal specifieke zaken, zoals medicatie bij verschillende 

aandoeningenn tegelijk, vinden ze ondersteuning gewenst. 

Watt is wijsheid bij sommige mensen? Wat kun je het beste doen? Dat mis ik. Er zou een 
beteree nascholing moeten komen. Want mensen met hartklachten die ouder worden... Ja, 
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volgenss mij moet er ook een cardioloog voor ouderen komen. Je kan mensen niet eenvoudig 
evenn op consultatie verwijzen naar een specialist. Gaan maanden overheen. 
Overlegg met de huisarts over oudere mensen en veel medicatie en hoe je dat begeleidt is er 
niet.. Er zou een meer integraal iets moeten komen, denk ik. 

Speeltt leeftijd een rol bij de behandeling van ouderen? De huisartsen zeggen bijna 

allemaall  dat leeftijd niet het belangrijkste criterium is in de afweging van een 

behandeling.. Toch blijkt uit de analyse dat het indirect wél een grote rol speelt. Men 

hanteertt een aantal criteria die gerelateerd zijn aan leeftijd, zoals de levensverwachting, 

hett cognitief functioneren van de oudere, verwachte risico's van behandeling gerelateerd 

aann de veronderstelde kwetsbaarheid op hoge leeftijd. Verder blijkt de algemene indruk 

diee de patiënt voor zijn leeftijd maakt, 'vitaliteit' of 'fitheid', een belangrijke norm die 

beslissingenn beïnvloedt. Vitaliteit is een vage norm. Het houdt, volgens een aantal 

huisartsen,, verband met sociaal actief zijn, interesses hebben, en de wijze waarop de 

patiëntt met problemen om kan gaan. Hiernaast is voor sommige huisartsen het 

wetenschappelijkk bewezen 'nut' van medische behandelingen en interventies (Evidence 

Basedd Medicine) een belangrijk referentiekader in het afwegen van behandelingen. Over 

dee mate en de flexibiliteit waarmee Evidence Based Medicine gehanteerd moet worden 

verschillenn de huisartsen onderling van mening. 

Mett betrekking tot lichamelijke klachten bij ouderen stelt Izaks (2001) het 

gebruikk van de term 'normale veroudering' ter discussie. Volgens de gehanteerde definitie 

bestaatt normale veroudering uit lichamelijke veranderingen die geen toename van de 

sterftekanss veroorzaken. Volgens Izaks zijn de onderzochte veranderingen in cognitief 

functioneren,, bloeddruk, het hemoglobinegehalte en het lymfocytengehalte in het bloed 

well  degelijk het gevolg van ziekte of processen die vergelijkbaar zijn met ziekte en 

beïnvloedenn zij de sterftekans. Hij concludeert dat normale veroudering geen bruikbaar 

conceptt is. Gerontologen moeten zich, volgens hem, richten op het bestuderen van 

lichamelijkee veranderingen, los van de discussie of deze veranderingen wel of niet 

normaall  zijn. Bovendien moeten artsen in de klinische praktijk, lichamelijke 

veranderingenn bij oude mensen niet als normale verandering accepteren (Izaks, 2001: 

85)28. . 

Angstt  voor  ziekte en afhankelijkheid 

Aging,, like illness and death, reveals the most fundamental conflict of the human condition: 
thee tension between infinite ambitions, dreams, and desires on the one hand, and vulnerable, 
limited,, decaying physical existence on the other- between self and body. This paradox 
cannott be eradicated by the wonders of modern medicine or by positive attitudes toward 
growingg old. (Cole in: Manning, 1991: 41) 

Sindss de dood van haar man, vijfjaar geleden, heeft het leven voor Bea zijn 

aantrekkelijkheidd verloren. Gedurende de jaren van het onderzoek komt het regelmatig ter 
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sprakee ais we het hebben over het onder worden, het begrip succesvol oud en afname van 

gezondheid. . 

Beaa is bijna zestig jaar getrouwd geweest. Ze heeft haar man op haar zestiende 

lerenn kennen. Ze waren buren. In hun huwelijk kregen ze drie kinderen waarvan er een 

overledenn is. Voor Bea is dit nog steeds een groot verdriet waar ze niet over kan praten. 

"Ik"Ik ben een binnenvetter" zegt ze over zichzelf. Gedurende de oorlogsjaren en daarna 

heeftt ze samen met haar man een zaak gehad. Mede door hun gezamenlijke hobby, het 

bridgen,, hadden ze een druk sociaal leven. Toen haar man longproblemen kreeg 

(emfyseem)) zijn ze naar Leiden verhuisd om dichter bij hun dochter en het ziekenhuis te 

wonen.. Helaas overleed haar man binnen eenjaar na de verhuizing. Bea bleef wonen op 

dee flat in een nieuwbouwwijk waar ze weinig contact heeft met buren. Bea is een 

zelfstandigee vrouw die veel belang hecht aan die zelfstandigheid. 

BB Je moet altijd zorgen dat je de boel de baas blijft . 
MM Hoe kunje dat dan doen? 
BB Hoe je reageert daarop. 
MM Maar wat is dan de beste manier van reageren? Of wat is dan de manier van reageren om 

tee laten merken dat mensen je niet aan de kant moeten zetten omdat je ouder bent of wat 
dann ook? 

BB Nou, ji j hebt dat liedje niet geleerd vroeger, maar dan zeg ik altijd... Wij hebben vroeger 
geleerd:: "Eigen meester, niemands knecht." En dan zeg ik altijd: "De ben mijnn eigen 
meesterr en ben niet van julli e knecht, ik ben mijn eigen baas." 

Haarr dochter komt bijna elke dag langs en ook een kleinzoon komt wekelijks bij zijn oma 

opp bezoek. Hoewel Bea het heerlijk vindt dat haar dochter zo vaak langs komt, voelt ze 

zichh ook schuldig. Ze wil geen belasting zijn voor haar kinderen. Ze probeert daarom zo 

minn mogelijk een beroep op ze te doen en haar dochter te stimuleren om iets voor zichzelf 

opp te pakken. Bea vertelt weinig over haar gevoelens aan haar dochter (zie hoofdstuk 6), 

zoalss dat ze haar man mist en tobt over haar gezondheid. Ze heeft een verklaring van de 

Nederlandsee Vereniging voor Vrijwillig e Euthanasie (NWE) aangeschaft waarin ze 

aangeeftt vrijwillig e euthanasie te willen wanneer gezondheidsproblemen haar nog meer 

beperkenn en haar onafhankelijkheid bedreigen. 

Beaa heeft al een paar jaar het idee dat het leven op oudere leeftijd weinig zinvol meer is. 

Maarr op die leeftijd van ons... Wat heb je nou nog... Ja, ik heb niet te klagen hoor, zo bedoel 
ikk het niet. Maar voor mezelf heb ik het gevoel; je bent eigenlijk nutteloos. Zo'n gevoel heb 
ik. . 
Nouu heb ik een geluk. Mijn kleinzoon komt hier nogal veel, en dan komt die nog wel eens 
eten.. Voor mij is het wel prettig. Want als die werkt (in de buurt), als die wil, dan komt hij 
hierr eten. Dan heb je nog wat om voor te zorgen, dan heb je nog wat te doen. Dus dat vind ik 
well  lekker. Maar als dat wegvalt dan ben je enkel nog maar tot last. Het heeft helemaal geen 
zinn meer. 
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Watt houdt het voor Bea in dat het leven geen zin meer heeft? Er spelen verschillende 

aspecten.. Het ontbreken van een zinvolle toekomst, de angst voor ziekte en 

afhankelijkheid,, het gevoel niet meer nodig te zijn voor anderen en het gemis van haar 

man. . 

BB Ik bedoel maar, wat kan ik nou nog verwachten van het leven? Laten we het daar nou eens 
overr hebben. Wat kan ik nou nog verwachten? 

MM Is het ontbreken van toekomst wat het zo maakt? 
BB Ja, er is toch niks voor mij, wat voor mij... 
MM Waarde heeft? 
BB Ja. Ja. Kijk de kinderen, zijn het huis uit, die zijn volwassen. Hebben zelf al kinderen. Dus 

dan,, dat gaat allemaal, dat is allemaal verzorgd, hebben ze mij niet bij nodig. Ik kan toch 
nikss doen, daar gaat het niet om. En je mag niks doen, want je mag je niet met een anders 
gezinn bemoeien. Dus eh... 

MM Het klinkt alsof u zegt; eigenlijk zou ik dat wel willen. Eigenlijk zou ik gewoon wel 
willen... . 

BB Dat je nodig was. Dat je nodig was. Ja. Maar, ja, niemand heeft me nodig. Mijn kinderen 
niet,, want die hebben geen oppas meer nodig. En hun kleinkinderen, daar passen vader en 
moederr wel op. Vragen ze mij, trouwens ik kan het nou niet eens meer, want dan zou ik 
beterr moeten lopen, eh.. en die hebben mij niet meer nodig! Dus wat, wat voor zin? Mijn 
mann is er niet meer. Als m'n man er nog was geweest, dan was het een heel ander kapittel 
natuurlijk. . 

MM Dan was het verhaal 180 graden anders geweest ( Bea heeft dit eerder zelf zo gezegd). Dat is 
hett meest essentiële,, he? 

BB Ja, dat is het meest essentiële, ja. Elke dag mis ik hem nog. Elke dag. 

Eenn zinvolle toekomst houdt voor Bea in dat ze nodig is. Het overlijden van haar man en 

dee zelfstandigheid van de kinderen maken dat ze voor haar gevoel niets meer heeft om 

voorr te zorgen. Ambivalente gevoelens over 'niks kunnen doen', 'niets mogen doen' maar 

eigenlijkk wel 'willen doen' spelen een grote rol. Bea vindt dat ze haar kinderen vrij moet 

latenn in hun ontwikkeling, ze mag zich niet met hun leven bemoeien, dat is haar norm van 

eenn goede moeder zijn. Maar die norm is tegengesteld aan haar wens, in feite zou ze 

ontzettendd graag deel uitmaken van het leven van haar kinderen al ziet ze niet hoe dat kan. 

Zee ziet zichzelf eerder als een belasting voor haar kinderen vanwege haar verminderde 

mobiliteit.. Ze is niet meer in staat om te helpen, maar heeft zelfhulp nodig. In feite komen 

hierr de twee essentiële vragen naar voren over wat het 'nut' van oude mensen is voor de 

omgeving,, en omgekeerd, wat maakt het leven voor ouderen met beperkingen waardevol? 

Tegenstrijdigee gevoelens over 'normaliteit' van veranderende relaties met opgroeiende 

kinderen,, autonomie en zinvolheid botsen met elkaar. Bea kan zichzelf niet meer als 

waardevoll  zien nu ze afhankelijk is geworden en voor haar gevoel niets meer kan 

bijdragenn aan de relatie met haar kinderen. Haar lichaam beperkt haar in haar 

mogelijkheden.. Bea's visie reflecteert maatschappelijke opvattingen dat mensen meer 

waardd zijn als ze iets kunnen bijdragen aan de maatschappij of het welzijn van anderen. 

Mensenn die alleen ontvangen, tellen nauwelijks meer mee. 
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Ikk ben dankbaar voor wat ik heb, maar ik kan zelf niets meer doen. Ik had vroeger, als mijn 
dochterr vroeger niet lekker was, dan dacht ik: "Ik ga er even naar toe" he? Maar je zit nou, 
jee kan niet doen watje wil! 

Sindss het overlijden van haar man heeft het leven zijn glans verloren. Het huis is leeg en 

dee dagen duren lang. Af en toe gaat ze, om de tijd door te komen, met haar scootermobiel 

naarr het winkelcentrum vlakbij, hoewel ze er net nog net met haar dochter is geweest om 

boodschappenn doen. 

BB Kijk, als ik mijn man nog had gehad, had de zaak heel anders gelegen natuurlijk. Dat is iejs 
datt eh... Nou, ja, dat is alles eigenlijk. Het hart is eruit. [...] 

MM Hm. "Lijden aan het leven" (leest tekst van NWE artikel dat Bea heeft gegeven). Lijdt u 
aann het leven? 

BB Ja soms wel, dan heb ik er genoeg van. Ik heb niks te klagen en niks te zorgen maar toch heb 
ikk er genoeg van. Ik vind er gewoon geen lol meer aan. Er is toch geen lol meer aan? Lachen 
en.... (stilte) Er is toch geen lol meer aan? 

MM En dat is lijden, dat er geen lol meer aan is? 
BB Er zit toch geen lol meer aan? 
MM Hm. De 'sjeu' is eruit? 
BB Ja. Ja. Vroeger kon je gieren en lachen, soms om niks, maar goed dat had je toch maar. Dan 

voeldee je dat je leeft, maar dat voel je nou niet. Je voelt niet dat je leeft... (Stilte). Nee. 
MM Dat schijn dan zo kan bedriegen he? Want ik vind u juist een levendig iemand. 
BB Ja, maar omdat ik niet levendig genoeg kan zijn. Die levendigheid van mij wordt een dooie 

boel. . 
(Stilte)) Het is iets dat van binnen niet werkt. Het is iets hoe zal ik het zeggen? Ik weet 
niett hoe ik het naar voren zal brengen. (Stilte. Bea zoekt naar woorden) 
Neemm nou zo'n mooie roos. Als die open bloeit he? Dan is van binnen prachtig, he? Ik zit 
mezelff  ook wel eens te analyseren, dan denk ik: wat ben ikk voor een mens? Maar... En dan 
bloeitt die bloem en dan denk je: wat prachtig is dat van binnen. Maar nou gaat die bloem 
afzakkenn en dan gaat ie dicht. En dan is dat mooie van binnen weg. Dat zie je niet meer. 

MM Als die bloem uitgebloeid is dan... 
BB Dan gaat dat weg. Dat mooie van binnen zie je niet meer. 
MM Is dat het gevoel? Dat dat toegedekt is? 
BB Ja, dat mooie is weg. Het hart is eruit. Ja. Zo voel ik dat. [... ] Neem nou die bloemen he, 

diee daar staan. Wat een prachtig gezicht is dat he? Als je die hartjes ziet. 
MM Ja. 
BB Maar kom je over drie, vier dagen dan is het bij elkaar gegaan. Dan is het verwelkt, dan zie 

jee het niet meer. Dan is het mooie weg. En zo is het bij mij ook. Het mooie is weg van het 
leven.. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet drukken. En dan zeggen ze wel tegen je: "Ja, 
maarr je hebt toch kinderen en kleinkinderen?" Ja, natuurlijk dat weet ik wel. 

MM Wie zeggen dat? 
BB Nou de kinderen en kennissen van mij ook die wel eens komen. Ja, ik zeg het niet altijd als 

ikk ergens last van heb hoor. Maar eh.. "Nou ji j hebt het toch maar fijn, want ji j hebt zus en 
zo". . 
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Ja,, dat is waar, maar zij voelen toch niet wat ik voel. En dat kan ook geen mens voelen. Dat 
voell  je alleen zelf. 

Voorr Bea is de mooiste tijd van het leven voorbij. Volgens haar eigen norm kan ze als 
persoonn niet meer 'levendig genoeg' zijn. Ondanks het feit dat er positieve dingen 
gebeurenn in haar leven zoals de geboorte van een achterkleinkind, en anderen hierop 
wijzen,, kan dit het gevoel van verlies niet goed maken. Ze gebruikt hett beeld van een 
verwelktee bloem om aan te geven wat ze bedoelt met "het hart is eruit". Het hart staat 
voorr de essentie van leven: de spirit, blijheid, het gevoel te leven. Er is geen plezier meer 
enn de sociale contacten kunnen datt niet compenseren. Bea portretteert zich als alleen in 
haarr gevoel. Het is iets wat anderen niet kunnen invoelen omdat er rationeel en objectief 
tochh positieve aspecten te ontdekken zijn aan haar huidig bestaan. 

Dee metafoor van de verwelkte bloem staat voor verschillende dingen: de tijd is 
voorbij,, het leven geleefd, de bloem is verwelkt en kan weggegooid worden want hij heeft 
zijnn tijd gehad. Veel ouderen in dit onderzoek gebruiken de bloem als metafoor voor 'het 
iss mooi geweest'. 

Dee dood op oudere leeftijd heeft een andere betekenis dan die van mensen op 
jongeree leeftijd die 'in de bloei van hun leven' sterven. In onze maatschappij vinden we 
stervenn op hoge leeftijd minder erg dan het overlijden van een kind. Sterker, dood hoort 
bijj  ouderdom, niet bij andere levensfasen. In onze samenleving proberen mensen het 
verdriett bij het overlijden van een ouder iemand te relativeren door opmerkingen die 
verwijzenn naar de tijd dat iemand heeft kunnen leven of de wijze waarop de persoon is 
gestorvenn en lijden beperkt of gespaard is gebleven. 

Lijdenn is iets dat bijna meer beangstigt dan de dood. Dit geldt ook voor Bea. Nu de 
mooistee tijd van het leven voorbij is, vreest Bea dat het alleen nog maar minder mooi kan 
gaann worden. Ze vreest een toekomst met toenemende afhankelijkheid. Beelden over 
ouderenn op de televisie versterken haar angst. Ze ziet mensen die afhankelijk zijn en die 
spijtt hebben van hun verhuizing naar het verzorgingshuis. Bea wil het liefst dat ze niet 
geconfronteerdd zal worden met verdere achteruitgang en meer afhankelijkheid. Het beeld 
vann de lineaire levensloop en chronologische leeftijd gekoppeld aan achteruitgang staat 
centraall  in haar toekomstperspectief. De angst voor afhankelijkheid is geworteld in de 
behoeftee om zelfstandig te blijven. Zelfstandigheid, denkt ze, levert haar respect op van 
anderen.. Bovendien behoudt ze respect voor zichzelf. 

Watt Bea als discontinuïteit ervaart, hangt af van wat zij als continuïteit ziet. Het 
iss iets dat door iedereen anders ingevuld wordt. Voor Bea is het belangrijk eigen baas te 
zijn,, controle over haar leven te kunnen uitoefenen. De culturele normen over autonomie 
enn zelfstandigheid zijn al van jongs af aan belangrijk voor haar geweest. Teruggang in 
vermogenss ervaart ze als niet passend bij haar identiteit en zelfbeeld. Liever geeft ze 
dingenn op dan dat ze slechter presteert dan ze van zichzelf gewend is. Een voorbeeld 
hiervann is dat ze gestopt is met bridgen omdat ze met een andere bridgepartner minder 
puntenn haalde dan met haar man. Hoewel ze dolgraag bridge speelt en de contacten mist, 
will  ze niet 'onder haar niveau spelen'. Die instelling tekent haar huidig leven. 
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Autonomiee over  het eigen levenseinde 

Hett toekomstperspectief van nog meer afhankelijkheid maakt dat Bea graag zou willen dat 

err voor die tijd een eind aan het leven komt. Het liefst zou ze zien dat de zogenaamde 'pil 

vann Drion'29 via de huisarts verstrekt wordt aan mensen die er behoefte aan hebben. 

BB Ja, ik heb eens gelezen, in België kan je ze wel vrij kopen. Of het iets is weet ik niet, en ja, 
hoee kom ik in België? 

MM Als u eraan zou kunnen komen, zou u dat doen? 
BB Ja. Weet niet of ik het nou zou gebruiken, maar ik moet wel weten dat het goed lukt 

natuurlijk. . 

Inmiddelss is Nederland het eerste land ter wereld waar euthanasie gelegaliseerd is. Voor 

tegenstanderss gaat deze wet te ver, voor anderen nog niet ver genoeg. In de wet staan de 

zorgvuldigheidseisenn waaraan de arts moet voldoen en in welke situaties euthanasie 

geoorloofdd is. De patiënt moet herhaaldelijk en nadrukkelijk zijn wens om euthanasie of 

hulpp bij zelfdoding kenbaar maken en in een uitzichtloze situatie verkeren van ondraaglijk 

lijden.. Over de 'uitzichtloze situatie' en het 'ondraaglijk lijden' is veel discussie. Want 

watt moet men daaronder verstaan? Valt geestelijk lijden zonder lichamelijke aandoening 

err ook onder en waar liggen dan de grenzen? Voor Bea is het duidelijk. 

MM ... in de wet is omschreven dat het mag bij ondraaglijk lijden, maar boe definieer je nou 
ondraaglijkk lijden? 

BB Ja, dat heb ik wel eens meer, daar heb ik het wel eens met de dokter over gehad, maar dat is 
alss je in een terminale staat bent. Dan is het ondraaglijk lijden. En dan gaan ze je een spuitje 
gevenn en dat is twee dagen voor je dood gaat 

MM Maar in deze discussie nu, met die Brongersma30 zaak, daar ging de discussie over: was het 
nuu ondraaglijk lijden of was het ondraaglijk geestelijk lijden. 

BB Ja, geestelijk ja. Net zo erg ja. 
MM Maar hoe kun je nou... 
BB Dat moet je aan mensen zelf overlaten op die leeftijd. Daar hoeft een ander niet over te 

beslissen. . 
MM Nee. Maar een huisarts moet daar wel over beslissen want die moet... 
BB Ja, maar dan moet een huisarts... Als je nou bij een huisarts komt, en dan moet je de leeftijd 

inn aanmerking nemen, niet natuurlijk een jongere leeftijd nemen, neem mij nou 88, ik word 
89,, nou wat heb ik dan nog om voor te leven? Misschien één jaar, misschien twee jaar. De 
hebb er genoeg van, ikk zie het niet meer zitten en ik vraag aan de dokter: "Kunt u mij daarbij 
helpen?""  Nou ik vind dan moet ie dat doen. Vind ik van wel. (stilte) 

MM Omdat u zegt: "De ben het zat". 
BB Ik ben het zat, en het gaat toch over mij, het is toch mijn lichaam? En ik vind het genoeg, 

dann heeft hij toch niet te bepalen dat hij het niet genoeg vindt? Ik heb er genoeg van, en dan 
kann hij er niet over beslissen of ik het genoeg vind of niet. 
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Voorr Bea staat het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu op de voorgrond. Haar 

lichaamm is haar eigendom waarover zij zelf over wil beslissen. Haar lichaam is niet alleen 

eenn lichaam, het is tevens haar identiteit. 

MM Maar het is natuurlijk moeilijk. Want je hebt ook mensen die hechten aan het leven. 
BB Ja, nou ja. Dus daarom moet je zélf de keuze maken. Je hebt mensen die willen. En je hebt 

mensen..... ik zie ook wel eens die ouderenprogramma's ook. Nou er zit er een bij, (een 
mevrouww in het programma Barend & Witteman, over de zaak Brongersma) dat mens wil 
ookk dol en dolgraag dat er een eind aan kwam. En er zit een ander naast, tenminste die is een 
paarr jaar jonger, een dame en die zegt: "Nee ik hoef nog niet". Nou dan hoefje toch niet? 
Nouu dan is het goed. Maar als mensen dat nou wél willen, nou dan moeten ze daaraan 
toegeven.. Dat andere mens wil niet, nou ook goed, het hoeft toch niet? Maar dan net zoals 
zee zeiden: "Je wordt op de wereld gezet waar je niet om gevraagd hebt. Maar dan moeten ze 
jee wel de kans geven om eraf te gaan als je dat wilt" . 

Hiermeee richt Bea zich tot de politiek en de artsen die ze aanduidt met 'ze'. Die moeten 

zorgenn dat mensen zelf over hun eigen lichaam mogen beslissen. Een goede kwaliteit van 

levenn is in haar ogen iets dat alleen zijzelf kan ervaren, net zoals zijzelf wil beslissen 

wanneerr het genoeg is geweest en de kwaliteit van het leven niet meer voldoende is. Het 

iss paradoxaal dat juist een groot gedeelte van die 'kwaliteit van leven' afhangt van 

anderen.. De huisarts bijvoorbeeld. Deze gaat niet mee in haar wens tot het beëindigen van 

hett leven maar geeft aan dat hij wel bereid lijden te verkorten indien er sprake is van een 

lichamelijkk lijden. 

Elkee samenleving heeft ideeën en idealen over een juiste of onjuiste wijze van 

stervenn (Marshall & Levy, 1990). Afwegingen over wat een goede dood is, worden 

grotendeelss door de sociaal-culturele context bepaald. Hoewel in Nederland de autonomie 

overr het eigen lichaam het startpunt vormt van de discussie over levensbeëindiging vinden 

velenn ook dat autonomie over het eigen lichaam grenzen heeft. Deze grenzen hebben te 

makenn met 'grenzen' van anderen zoals levensovertuigingen en juridische, professionele 

off  politieke verantwoordelijkheid31. 

Inn de discussie over 'De Pil van Drion' maakt men onderscheid tussen 

depressievee en niet-depressieve ouderen als criterium bij 'levensmoeheid'. Tegenstanders 

leggenn de nadruk op betere zorg en meer aandacht voor ouderen. Vooral psychosociale 

begeleiding,, een herwaardering van ouderdom en verbeteren van dee 'kwaliteit van leven' 

doorr het voorkomen van eenzaamheid en depressie ziet men als voornaamste doel. Bij 

niet-depressievee ouderen zou de wens voor levensbeëindiging anders gewaardeerd moeten 

worden.. Sommige deskundigen wijzen erop dat depressie onderkend kan worden en dat 

eenn goede behandeling de wens om te sterven kan weghalen. Een onderzoek onder 

ouderenn in de stad Eindhoven (Pop & van Nierop,1999) toont echter aan dat hoewel 

depressiee op zich zelf de belangrijkste risicofactor is voor suïcide en doodswens, dit 

moeilijkk te meten is32. 
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Beaa Heelt volgens de UÜS geen score die wijst op depressieve gevoelens. Ook 
hett cijfer op Cantril's ladder blijf t een ruim voldoende. Niettemin wenst zij dat zij kan 
levenn én sterven op de manier die zij het beste bij zichzelf vindt passen. 

Afhankelijkhei dd en beperking in een verzorgingshuis 

Iemandd die zichzelf wel een 'onvoldoende' geeft op Cantril's ladder omdat ze niet 
tevredenn met haar leven is, is Henrietta. Ze voelt zich vanwege haar gezondheid niet 
succesvol.. Haar gezondheidsklachten verhinderen haar om haar onafhankelijkheid te 
behoudenn en te doen wat ze wil. 

Henriettaa is geboren in Duitsland. Haar moeder overlijdt wanneer zij tien jaar oud 
is.. Ze vertelt dat ze niet goed kon opschieten met de tweede vrouw van haar vader. 
Wanneerr ze negentien is schrijft een vriendin die in Nederland als dienstbode werkt: 
"Waaromm kom je ook niet naar Nederland?" Hierop besluit ze Duitsland te verlaten om in 
Nederlandd een baan te zoeken33. Henrietta omschrijft het nu als een 'vlucht', ze had het 
nooitt hadd gedaan als haar moeder nog had geleefd. Wanneer zij met haar vriendin in 
Leidenn naar de bioscoop is geweest, ontmoet ze na afloop van de film haar aanstaande 
man.. Hij is weduwnaar en heeft twee kinderen. Ze trouwen en krijgen nog een zoon en 
eenn dochter. Jarenlang is er nauwelijks contact met haar familie in Duitsland, haar vader 
komtt ook niet over voor haar huwelijk. Wanneer haar jongste kind is geboren gaat ze op 
bezoekk in Duitsland. De verhoudingen herstellen zich. 

Dee Tweede Wereldoorlog is voor Henrietta een verwarrende tijd; zij ervaart niet 
meerr problemen dan andere Leidenaren, maar staat ambivalent tegenover 'de bezetter*  die 
uitt haar geboorteland afkomstig is. Enerzijds kan ze niet achter het Nazi-regime staan, 
anderzijdss voelt ze zich verbonden met haar familie in Duitsland. Na de oorlog herneemt 
hett leven weer zijn gewone gang. Henrietta gaat in de huishouding werken om geld bij te 
verdienen,, haar man is loodgieter. 

Ondankss het feit dat ze vanaf 1932 in Nederland woont, spreekt Henrietta nog 
steedss met een Duits accent. Haar opvoeding en jeugd zijn volgens haar bepalend geweest 
voorr de normen die zij als volwassene aanhoudt. Ze omschrijft zichzelf als: "niet 
gemakkelijkk en koppig", hierdoor botste het vaak met haar stiefmoeder. Maar ook is ze 
"trotss en precies". Haar wens om alles schoon en netjes te houden wordt beïnvloed 
doordatt haar moeder hier ook belang aan hechtte, maar ook door haar slechtziendheid: ze 
iss snel bang dat iets niet goed schoon is en dat anderen dat zullen opmerken. Hierdoor 
heeftt ze altijd extra aandacht besteed aan haar huishouden, kleding en kapsel. Ze heeft in 
dee loop van de tijd vaste gewoontes gekregen met betrekking tot de wijze van 
schoonmakenn en werkindeling van de dag. 

Henriettaa vertelt bij het eerste bezoek dat zee gaat verhuizen naar een 
verzorgingshuis.. Ze heeft problemen met het krijgen van een vaste huishoudelijke hulp en 
zee is na een val bang geworden om de trap naar haar slaapkamer op te gaan. Daarom heeft 
zee in overleg met haar kinderen besloten naar eenn verzorgingshuis te verhuizen omdat ze 
verwachtt daar verzekerd te zijn van hulp, mocht haar gezondheid achteruit gaan. Ze kan 
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nogg veel zelf en dat wil ze ook zolang mogelijk blijven doen. Haar zoon zorgt voor 

aanpassingenn in haar kamer en ze maakt afspraken met de verzorging over wat ze wel en 

niett zelf kan doen. 

All  snel heeft Henrietta spijt van haar verhuizing. De verwachte hulp blijkt, mede 

doorr personeelsgebrek, tegen te vallen. In de eerste maand na de verhuizing krijgt ze een 

darmonderzoekk omdat ze bloed heeft bij de ontlasting. Voor het onderzoek krijgt ze 

laxantiaa die ze met veel water moet innemen. 

Daarr ben ik erg ziek van geweest. Want ik zat op de wc, en toen gaf die zuster nog het 
laatstee glas. Ik kwam er niet vanaf (van de wc) En al dat gedoe. Ik kan natuurlijk slecht zien: 
oppassenn dat er niets op de grond ligt. He? Dat is ook bruin. En al die dingen meer. Ja, ze 
kwamenn af en toe wel kijken, maar verder ook niks. De moest alles zélf doen (schoonmaken). 

Inn het ziekenhuis constateert men darmpoliepen. De huisarts adviseert de poliepen te laten 

verwijderenn maar Henrietta is dit niet van plan. Het risico van een operatie lijk t haar te 

groot,, bovendien is ze niet te spreken over de benadering in het ziekenhuis. 

Naa het onderzoek heeft Henrietta blijvend last van buikpijn, incontinentie van 

ontlastingg en winderigheid. Hiernaast krijgt ze een blaasontsteking. Henrietta loopt veel 

naarr de wc. Ze is extra gespitst op het schoonhouden van haar kleding en de badkamer en 

durftt nauwelijks de kamer af. Ze gaat zichzelf vergelijken met de andere mensen die op 

dezelfdee gang wonen. Henrietta heeft het gevoel dat er meer voor de andere bewoners 

wordtt gedaan dan voor haar. 

Maarr vanmorgen zag ik dat ze daar aan het stoffen waren, en verderop ook. Want dat ruik je. 
Dann gebruiken ze olie voor de meubels. De denk: "Waarom doen ze dat bij mij dan niet?" De 
hebb enkel afgesproken dat ik zelf ga douchen en zelf mijn bed ga verschonen. Nou ja, 
tussendoorr ga ik zelf wel een beetje met de stofdoek, maar nou ik niet goed ben durf ik dat 
niet. . 

Zee vraagt niet aan de verzorging hoe het nu precies geregeld is maar probeert zich aan te 

passenn aan de dagelijkse routine. Maar omdat de dagelijkse routine wisselt, is dit steeds 

eenn bron van onzekerheid en irritatie. Henrietta zegt van zichzelf dat ze opstandig is. 

Jee kan niet uit de voeten en gewoon wat ik gewend was. De kan me slecht overgeven en een 
hoopp laten. Dat is het ook. Was ik maar makkelijker. 

Inn de jaren die volgen blijken er steeds opnieuw lichamelijke klachten te zijn; ze zakt door 

haarr benen en heeft er een poos geen gevoel meer in, haar rechterknie is opgezet, ze heeft 

opnieuww een blaasontsteking of darmklachten, dan een liesbreuk, een opgezette enkel, 

huiduitslag,, een flinke griep en tenslotte een hevige rugpijn die maakt dat ze maanden 

nauwelijkss kan zitten en lopen. Haar huisarts wijt dit laatste aan 'slijtage' en ze krijgt 

pleisterss met pijnmedicatie. Haar eetlust vermindert en ze wordt magerder. 
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Henriettaa is steeds opnieuw aan haar kamer gebonden, ze is vaak nerveus en 

voeltt zich 'opgesloten'. In het begin bezocht ze de kerkdienst of gezamenlijke 

bijeenkomsten,, maar dit durft ze niet meer. Het lijk t een vicieuze cirkel, door de 

lichamelijkee klachten voelt ze zich beperkt en kan ze letterlijk en figuurlijk 'niet uit de 

voeten*,, het beïnvloedt haar stemming. Ze voelt zich afhankelijk van de verzorging. Door 

haarr nervositeit en irritatie is het moeilijk voor haar om zaken te relativeren. Iedere vorm 

vann miscommunicatie en alles wat mis gaat ervaart ze als een tegenslag die haar verder uit 

haarr evenwicht brengt. 

Henriettaa windt zich erg op over de basisvoorzieningen in het huis zoals het 

verzorgenn van het wasgoed (veel spullen raken kwijt of worden aan de verkeerde persoon 

gegeven),, het eten (ondanks haar dieet krijgt ze dingen die ze niet mag hebben) en de 

huishoudelijkee zorg. Ze is ontevreden over de regelmaat en de wijze waarop wordt 

schoongemaakt. . 

Ikk ruim altijd alles uit de douche, alleen die stoel niet ( hier kan ze op zitten tijdens het 
douchen).. Maar die wordt ook niet afgenomen, niks. Die wasbak niet, die hoek daar, en 
eronder,, niks. Ik zeg (tegen de hoofdzuster) "Moet u eens kijken, noemt u dat 
schoonmaken?""  Dat is helemaal aangekoekt aan de zijkanten van de wastafel en daaronder 
makenn ze ook niet schoon. Nou, dat vind ik smerig, dat ben ik niet gewend. Nou hoeft ze dat 
niett elke week te doen, maar ook dat zuigen (gebeurt niet goed), ze laat alles zo staan, en de 
randenn zuigt ze niet. Dat hoeft ze niet elke week te doen, maar eens in de twee, drie weken 
tochh wel? Anders moet ik mijn zoon vragen om een keer een stofzuiger mee te brengen om 
eenn keertje goed te zuigen, dat is toch tee gek! Dat kan toch niet? 

Dee hoofdzuster legt uit dat het vakantie is waardoor er minder personeel is. Hierdoor 

bestedenn ze minder tijd aan het schoonmaken. De hulp is niet blij met de kritiek. 

Ja,, dat vinden ze vervelend natuurlijk. En nou spreekt ze niet meer tegen me. Ze kijkt je aan. 
Wantt ik ben wel zo opgevoed dat als ik voorbij ga, dat ik dan groet. Maar ze kijkt je aan en 
looptt verder. 

Opp een dag als ik haar bezoek vertelt Henrietta dat ze erg nerveus is. Ze vertelt wat er de 

dagg ervoor is gebeurd. Tijdens haar werk reageert de schoonmaakhulp stug. Henrietta 

vraagtt wat er aan de hand is en de hulp reageert volgens haar met "U denkt toch zeker niet 

datt we het leuk vinden om bij u te komen? TJ bent nooit eens vriendelijk, geeft nooit eens 

eenn complimentje" Henrietta is hierdoor uit het veld geslagen en weet niet wat ze moet 

zeggen.. Tegen mij zegt ze: 

Maarr ik kan toch ook geen complimentjes geven als ik het niet meen? Ik heb altijd snoepjes 
voorr hun klaarliggen of zoiets. Maar ik kan niet slijmen zoals anderen hier dat doen. Ik weet 
bestt dat dan de portemonnee klaar ligt, maar dat doe ik niet. Dat vertik ik. 
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Hett is een voorbeeld van de vele ergernissen die het leven van Henrietta beïnvloeden. Ze 
heeftt spijt van haar verhuizing. Haar toekomstverwachting waarin ze zichzelf voorstelde 
alss iemand die omringd zou worden met liefdevolle aandacht en zorg komt niet uit. 

Henriettaa presenteert zich als een vrouw die hygiëne en reinheid hoog in het 
vaandell  heeft staan. Bovendien creëert ze het beeld van een onafhankelijke vrouw die 
weett wat ze wil en volgens haar normen het gelijk aan haar kant heeft. Hierdoor kan en 
will  ze niet 'slijmen' maar de waarheid zeggen onder alle omstandigheden. Een totaal 
anderr beeld dat ze creëert is dat van iemand die niet moeilijk wil doen, die zich wil 
aanpassen,, maar niet weet hoe. Heel vaak vraagt ze aan mij: "Hoe doen anderen dat dan?" 
Wanneerr ik op bezoek ben, zie ik een vrouw die probeert vriendelijk te zijn wanneer er 
eenn zuster of iemand anders binnenkomt. Er worden wel algemene opmerkingen 
uitgewisseldd maar Henrietta lijk t niet op haar gemak. Ze uit haar ergernissen vaker tegen 
hett bezoek dan tegen de verzorging. 

Bijj  Henrietta overheerst een gevoel van discontinuïteit. Het liefst zou ze opnieuw 
verhuizen.. Er is geen sprake van evenwicht of het overzien van de situatie. Aan de ene 
kantt probeert ze aan de algemene norm van aanpassing te voldoen; ouderen moeten blij 
zijnn met de verzorging die ze in het verzorgingshuis krijgen. Daarom verzucht ze 'Was ik 
maarr makkelijker'. Ouderen moeten zich neerleggen bij een situatie van afhankelijkheid 
enn meegaand, makkelijk en vriendelijk zijn. Tegelijk verzet ze zich hiertegen. Ze wil en 
kan,, net als Bea, bepaalde normen en ideeën niet veranderen. Ze wil geen 'water bij de 
wijnn doen' ten opzichte van zaken als hygiëne. Dit ziet ze als een goede eigenschap van 
zichzelf,, het is een aspect van haar identiteit geworden. 

Conclusie e 

Gezondheidsproblemenn verstoren de balans. Ouderen proberen het evenwicht te herstellen 
doorr zich aan te passen. Maar dit lukt niet altijd. Uit de bovenstaande verhalen blijkt dat 
eenn gevoel van discontinuïteit niet alléén bepaald wordt door gezondheidsproblemen. De 
reactiee van de sociale context, aannames over 'goed gedrag' en individuele normen spelen 
eenn net zo belangrijke rol. Bij gezondheidsproblematiek komen tegenstrijdige normen en 
paradoxalee verwachtingen naar voren. Normen en algemene verwachtingen ten aanzien 
vann ouderen benadrukken aanpassing, 'niet moeilijk doen', en neerleggen bij de situatie. 
Inn deze normen zijn leeftijd en ideeën over 'normale' veroudering het uitgangspunt. 
Ouderenn daarentegen, hebben zich jarenlang de norm van zelfstandigheid en autonomie 
eigenn gemaakt die men koppelt aan 'volwassenheid'. Nu, op grond van hun leeftijd en de 
situatie,, wordt verwacht dat ze deze norm gaan loslaten. Voor mensen bij wie 
zelfstandigheidd en autonomie een heel belangrijk kenmerk van de identiteit is, zoals Bea 
enn Henrietta, levert dit problemen op. 

Dee factor tijd speelt in de bovenstaande verhalen een grote rol. Voor Bea is het 
onmogelijkk te overzien in welk tijdsbestek zich veranderingen gaan voordoen. Maar zij 
verwachtt dat de toekomst alleen maar achteruitgang met zich zal meebrengen. Anna 
gebruiktt de tijd om oplossingen te zoeken. Zij vergelijkt haar situatie met de situatie van 
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haarr moeder vroeger. Ook bij Henrietta speelt het verleden een grote rol. Deze is van 
grotee invloed geweest op haar huidige normen, die ze nu niet kan en wil aanpassen. Bij 
allee mensen in dit onderzoek zijn normen van nu, van vroeger en verwachtingen over de 
toekomstt met elkaar verweven. Een andere mevrouw vertelt dat het in herinnering terug 
gaann naar het verleden een strategie vormt om even uit de werkelijkheid te ontsnappen 
wanneerr de problemen haar teveel worden. 

Dee mensen voor wie geloof door de jaren heen een belangrijk referentiekader is 
gebleven,, moeten bij gezondheidsproblemen steeds opnieuw afwegingen maken over 
hetgeenn ze als God's wil of eigen verantwoordelijkheid zien34. Bea geeft aan dat ze graag 
zouu willen geloven, omdat dit" het misschien makkelijker maakt". Henrietta is gelovig 
maarr het geloof biedt haar geen houvast om tevreden te kunnen blijven en de situatie te 
accepteren.. Er zijn vele onderzoeken geweest naar de positieve relatie tussen religie en 
welbevinden.. Koenig (1994) spreekt over 'religious coping' en stelt dit de kans op 
depressiee vermindert en bijdraagt aan succesvolle veroudering. Hoop, vertrouwen en 
anderee positieve attitudes leiden de personen af van de negatieve gebeurtenissen waarover 
zee weinig controle kunnen uitoefenen. Dat dit niet altijd het geval is, blijkt niet alleen bij 
Henriettaa maar ook bij andere ouderen in dit onderzoek. Naar mijn mening is het positieve 
beeldd dat Koenig beschrijft onvolledig. Hij besteedt geen aandacht aan een veranderde 
invullingg van het geloof door de tijd heen en innerlijke conflicten over in welke mate men 
negatievee verandering kan of moet accepteren. 

Bijj  lang niet alle ouderen leiden objectief meetbare factoren als 
gezondheidsklachtenn en verhuizing tot persoonlijk conflict en onzekerheid. Dat dit bij 
sommigee mensen wél gebeurt, hangt af van wat zij als essentiële waarden zien voor 
zichzelf.. Wanneer die in het gedrang komen leidt dit tot conflicten tussen rollen en 
persoonlijkee normen en tot verzet tegen algemene normen. Gevoelens van macht en 
onmachtt om de situatie te beheersen ofte veranderen spelen een rol. Door het conflict 
gaann mensen nog meer nadenken over lijden, dood, zin van het leven, autonomie en 
afhankelijkheid.. Ouderen pogen de controle over hun leven te behouden ofte hervinden. 
Waaromm verstoring van het evenwicht leidt tot heel verschillende ervaringen van 
discontinuïteit,, hangt mede af van 'de identiteit' die gevormd is in de gehele levensloop. 

Aanpassingg aan 'normale ouderdom' is moeilijk omdat 'normale ouderdom' 
geenn duidelijk referentiekader is. Meningen van artsen onderling, en ouderen en artsen 
kunnenn hierover verschillen. Het idee dat ouderen 'normale ouderdom' moeten 
accepteren,, lijk t vooral te worden bepaald door de medische kennis en therapeutische 
mogelijkhedenn om de problemen te behandelen. Problemen met acceptatie houden ook 
verbandd met de reacties van anderen over wat geaccepteerd moet worden. Verder komt uit 
ditt onderzoek komt naar voren dat de sociale consequenties van fysieke achteruitgang 
minstenss zo belangrijk zijn. 
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