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Hoofdstukk 6 

Wikkenn en wegen: gezondheid in relatie tot sociaal functioneren 

Gezondheidsproblemenn hebben invloed op het sociaal functioneren, maar de reactie van 
dee sociale omgeving is mede bepalend voor de mate van acceptatie en verwerking van die 
gezondheidsproblemen.. Sociale relaties blijken een belangrijke invloed te hebben op het 
welzijn,, zeker bij gezondheidsproblematiek, maar ze zijn complex en ambigue van aard. 
Dezee complexiteit en ambiguïteit komen naar voren in wat ouderen vertellen over hun 
socialee relaties in samenhang met gezondheidsproblematiek. 

Inn dit hoofdstuk zal ik weergeven welke ideeën ouderen hanteren met betrekking 
tott sociale relaties en gezondheid. Aspecten van betrokkenheid en distantie kenmerken 
dezee relaties. Dit geldt voor verschillende soorten relaties, zoals die met kinderen, 
leeftijdsgenotenn en professionele zorgverleners. Ouderen zien het als hun eigen 
verantwoordelijkheidd om de sociale contacten te behouden en daarmee eenzaamheid te 
voorkomen.. Daarvoor hanteren ze verschillende strategieën. Wanneer gezondheid 
achteruitgaatt en afhankelijkheid dreigt, trachten ze te voorkomen dat zij als 'belasting' 
wordenn ervaren. Culturele normen spelen een grote rol in percepties van belasting en 
klagen.. Ouderen zetten zich aftegen stereotiepe beelden van 'klagende ouderen' en 
houdenn de norm in stand dat er niet geklaagd mag worden over gezondheidsproblemen op 
hogee leeftijd. De strategieën zijn verbonden met gedachtes over reciprociteit, het behoud 
vann zelfrespect en respect van anderen. 

Terminologiee van sociale steun en relaties 

Verschillendee begrippen en maatstaven worden gebruikt bij onderzoek naar de relatie 
tussenn gezondheid en sociaal functioneren bij ouderen. Begrippen zoals: sociaal 
functioneren,, sociale steun of support, mantelzorg, netwerkomvang, sociale relaties en 
inter-generationelee solidariteit hebben verschillende betekenissen en uitkomsten van 
onderzoekenn zijn hierdoor moeilijk te vergelijken. Antonucci stelt daarom voor om 
'socialee relaties' niet als eenduidig concept maar als een 'paraplu begrip' te gebruiken. 
Verderr geeft hij aan dat een lange termijn of levensloop perspectief noodzakelijk is om 
socialee relaties te begrijpen. Sociale relaties zijn niet statisch maar dynamisch en 
interactief,, ze veranderen net als het individu zelf. Dat betekent dat stabiliteit en 
verandering,, groei, ontwikkeling van zowel het individu als zijn of haar sociale relaties de 
focuss moeten zijn van onderzoek. Er is onderzoek nodig naar sociale relaties op zowel 
individueell  niveau als op macroniveau om te weten hoe sociale relaties verband houden 
mett gezondheid en welbevinden (Antonucci, 1990:219). 

Bijj  ouderen die in gezondheid achteruit gaan, is op een bepaald moment hulp of 
ondersteuningg nodig. Hulp gegeven door sociale relaties wordt sociale steun of 
mantelzorgg genoemd. Dit blijkt echter een multi-dimensionaal concept te zijn met vele 
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determinantenn en consequenties (Antonucci, 1990:205). In het geval van kwaliteit versus 

kwantiteitt van ondersteuning, ligt het verschil in de individuele beoordeling, inschatting 

enn tevredenheid en adequaatheid van de sociale relaties versus het aantal relaties. Sociale 

contactenn en sociale steun zijn twee verschillende dingen. Sociale contacten betekenen 

niett per definitie ook steun. Onder sociale steun wordt zowel praktische hulp als 

psychischee steun verstaan. 

Sociall  support can be defined as what social network members or supportive others actually 
doo for the individual. This could be instrumental support, like cleaning the house; affect or 
emotionall  support, such as making them feel loved or liked; or affirmation, communicating 
thatt we understand one's problem or perhaps that we share the individuals attitude and 
valuess ( Antonucci, 1990:208). 

Verschillendee mensen uit de sociale context kunnen verschillende vormen van sociale 

steunn geven, afhankelijk van de relatie die ze hebben met de persoon die hulp nodig heeft. 

Hierdoorr komen relationele aspecten en normen over 'goed' of gewenst gedrag van 

zorgontvangerr en zorgverlener naar voren. Zorg ontvangen is niet altijd vanzelfsprekend. 

Inn onze samenleving is, door de grote nadruk op zelfstandigheid, ontvangen van zorg 

misschienn wel moeilijker dan het geven van zorg. Veel ouderen proberen daarom zorg 

'terugg te betalen' en hun sociale relaties aan zich te binden door middel van reciprociteit 

enn strategieën om 'belasting' van sociale relaties te voorkomen. Uit de gegevens van dit 

onderzoekk komt vooral het complexe karakter en de waarde van sociale relaties bij oudste 

ouderenn naar voren. Het zijn aspecten die moeilijk te meten zijn in het kwantitatieve deel 

vann de Leiden 85-plus Studie. 

Sociaall  functioneren en de kwaliteit van sociale contacten 

Vanuitt biomedisch perspectief is gezondheid allereerst een voorwaarde om sociaal te 

kunnenn functioneren. In het gehanteerde perspectief op succesvol oud van Rowe en Kahn, 

ligtt de nadruk op criteria van optimaal fysiek en optimaal sociaal functioneren. Optimaal 

sociaall  functioneren is gedefinieerd als het sociaal actief en productief zijn. Het lijk t 

hierdoorr een pleidooi voor de activiteitentheorie35 die stelt dat naarmate ouderen actiever 

zijn,, ze ook gelukkiger zijn (e.g. Rowe & Kahn, 1997; Havighurst, 1963). Tevens gaat 

menn er binnen gerontologisch onderzoek van uit dat sociale steun een positieve relatie 

heeftheeft met gezondheid. Sociale steun kan de kans op ziekte en overlijden verminderen. 

Bovendienn zou sociale steun als 'buffer' functioneren wanneer ouderen problemen 

ondervindenn zoals achteruitgang van gezondheid of overlijden van een partner. De sociale 

steunn zou gevoelens van welbevinden positief beïnvloeden (e.g. Antonucci, 1990; Deeg & 

Hoeymans,, 1997; Rowe &Kahn, 1987,1997; Seeman et al, 1995; Strawbridge et al, 1996; 

vanTilburg,, Aartsen & Knipscheer, 2000). Andere onderzoekers stellen echter deze 

'bufferfunctie'' ter discussie (e.g. Antonucci, 1990; Bengtson, 2001; Lefrancois et al. 

2000)36. . 
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Inn de Leiden 85-plus Studie werd optimaal sociaal functioneren als een voorwaarde 
beschouwdd om aan de criteria van succesvol oud te voldoen (zie hoofdstuk 3). Sociaal 
functionerenn is in het biomedisch gedeelte gemeten met een vragenlijst over tijdsbesteding 
(TSP).. In totaal tien activiteiten, zoals ontvangen van visite, telefoongesprekken en 
participatiee in vereniging, kerk of club maakten deel uit van de vragenlijst. Optimaal 
sociaall  functioneren was gedefinieerd als het hebben van regelmatige activiteiten (dit was 
dee beste TSP score, namelijk het 33ste percentiel of hoger). 

Uitt de eerste cross-sectionele analyse (Von Faber & Bootsma, et al., 2001) blijkt 
datt niet alle ouderen optimaal functioneren. In totaal 40% van de 599 ouderen hadden een 
off  twee sociale activiteiten, voornamelijk het krijgen van bezoek of telefonisch contact 
eenss per week of per twee weken (hetgeen een lage score betekende). De groep die het 
meestt sociaal actief was bestond uit 218 personen. Zij hadden regelmatig verschillende 
socialee activiteiten zoals visite ontvangen of op bezoek gaan, regelmatig telefonisch 
contact,, deelname aan clubs en kerkbezoek. Er is dus een groep die volgens de criteria 
optimaall  functioneert in sociaal opzicht maar de grootste groep van de 85 jarige mensen 
heeftt niet zoveel sociale activiteiten. Verder bleek uit de andere vragenlijsten dat 16% van 
dee ouderen zich op 85 jarige leeftijd eenzaam voelde, en 20% depressieve kenmerken had. 

Inn de teamdiscussies is kritisch naar de vragenlijst en het criterium voor optimaal 
sociaall  functioneren gekeken. De 'gewone' sociale activiteiten voor mensen van 85 jaar, 
zoalss een praatje maken met de buren of een winkelier, kwamen niet voor in de 
vragenlijst.. Daarom zijn deze activiteiten in het tweedejaar toegevoegd. Verder was er 
geenn onderscheid in de vragenlijst tussen de kwaliteit en de kwantiteit van sociale 
contactenn en activiteiten. Sommige ouderen waren tevreden met een paar sociale 
activiteitenn en hadden helemaal geen behoefte om 'actief te zijn op allerlei terreinen. Dat 
dezee mensen een lagere score op de TSP kregen, werd door sommige onderzoekers als 
onjuistt gezien. Het belang van activiteiten tegenover contacten werd ter discussie gesteld. 

Uitt het antropologische onderzoek blijkt dat ouderen de kwaliteit van sociale contacten 
benadrukken.. Dat het aantal sociale activiteiten zoals op vakantie gaan of vrienden 
bezoeken,, terugloopt ten gevolge van verandering in functioneren accepteert men als 
inherentt aan het ouder worden. Daar tegenover staat dat met name de kwaliteit van sociale 
contactenn uitermate belangrijk blijft . Contacten die men als waardevol ervaart zijn niet 
alleenn de kinderen en kleinkinderen, ook vrienden, kennissen en buren spelen een 
belangrijkee rol. In de TSP vragenlijst is de partner niet als een 'sociaal contact' 
meegenomen,, toch beschouwen ouderen deze juist als belangrijk 'contact' omdat met de 
partnerr gesproken, ervaringen en herinneringen worden gedeeld. 

Veell  ouderen vinden sociale contacten een voorwaarde voor succesvol oud zijn. 
Hett behoud van deze contacten voorkomt volgens ouderen eenzaamheid. Een aantal 
ouderenn maakt dan ook heel bewuste keuzes. Cora, een vrouw van 85 jaar die in De 
RembrandtRembrandt3737 woont, vertelt over de contacten die ze heeft gezocht nadat haar man was 
overleden n 
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Ikk heb zijn overlijden gewoon aanvaard. De ben 52 jaar getrouwd geweest dus... Maar ja, 
dann sta je alleen. 
Toenn ben ik clubjes gaan zoeken om te kaarten en heb ik ook mensen thuis gevraagd. Met 
zo'nn clubje vrouwen, de ene week bij die, de andere week bij die. En zo ben ik er 
doorgekomen.. De heb zelf afleiding gezocht. Mijn man wou nooit naar een club toe, dan zei 
die:: "We gaan niet bij die oude mensen zitten" Hij vergat dat hij zelf 71 was. (lacht) Maar 
toenn hij weg was ben ik wel naar clubs gegaan. Dat was heel moeilijk. Je moet een drempel 
over,, dat was moeilijk. Dan kom je bij vreemden en dan laten ze je in het begin zo zitten. 
Dann kijken ze de kat uit de boom. Maar later kom je er vanzelf in. Maar dan moet je wel 
doorzetten.. Dat was het moeilijkste voor mij, wat er geweest is. 

Coraa zoekt bewust contact met leeftijdsgenoten om eenzaamheid te voorkomen. Ze heeft 

tweee zoons en twee dochters die haar regelmatig bezoeken. Maar Cora wil niet alleen 

afhankelijkk zijn van haar kinderen, ze heeft andere contacten nodig. 

Hett is moeilijk om als buitenstaander een goed idee te krijgen over de aard van sociale 

contactenn en sociale steun. Scores op vragenlijsten geven een beperkt inzicht. Uit de 

analysee van dit onderzoek blijkt dat niet alle contacten dezelfde 'waarde' hebben. Zo kan 

hett verlies van een contact meer betekenen dat het behoud van vele andere contacten. Ik 

zall  dit toelichten met het voorbeeld van Theresa. Zij heeft vier kinderen, twee dochters en 

tweee zonen. Tijdens een conflict tussen haar man en een zoon, een aantal jaren geleden, 

heeftt zij indertijd bewust de kant van haar man gekozen. Sinds die tijd is het contact met 

diee zoon verbroken. Hoe belangrijk dit voor haar is, blijkt als ik Theresa, ze is dan 85 jaar, 

vraagg of ze zichzelf succesvol oud vindt. 

Succesvoll  oud is iemand die veel bereikt heeft en veel betekent voor anderen, zoals Moeder 
Theresaa (uit India). Zelf vind ik me niet succesvol oud. Het onsuccesvolle zit in de relatie 
mett mijn jongste zoon. Natuurlijk heb ik ook veel bereikt in mijn leven. De heb ook geholpen 
omm dingen op te bouwen (ze was mede-oprichtster van een schoolopleiding) en het is fijn als 
mensenn zeggen dat ze blij zijn als je er bent. Maar toch noem ik me niet succesvol oud. Ten 
opzichtee van mijn jongste zoon ben ik als moeder tekortgeschoten. 

Tweee jaar later overlijdt de echtgenoot van Theresa. Twee weken na de begrafenis vraag 

ikk aan Theresa of ze nog contact heeft gehad met haar jongste zoon. 

Hijj  was er natuurlijk tijdens de verdeling van de erfenis. Toen hebben we weer contact 
gehad.. Verder niet. [...] Het blijf t een constant verdriet. Voor hem ook. Waarschijnlijk. 
Maarr hij kan er niet overheen komen en ik kan mijn man niet afvallen. Dat zijn dus twee 
dingenn die niet kunnen. En dat is een kloof. Maar verder gaat het best. De bedoel, we hebben 
geenn contact, maar als er iets nodig is, als ik bijvoorbeeld weer naar de notaris moest, dan 
kwamm hij me halen en bracht hij me. 
Duss als er iets heel ergs zou zijn, dan kan ik toch altijd op hem rekenen! Daar ben ik van 
overtuigd.. Maar contact hebben we niet. We horen van elkaar via mijn kleindochter. 

115 5 



Misschienn hoort hij zo ook wel van mij. De weet het niet. De hoop het. Misschien heeft ie ook 
geenn belangstelling. Ik zal wel zien... Of ik zal het niet zien, maar ik zal het wel merken. (is 
evenn in gedachten) Ik denk niet dat ik het merk. Nee. Ik denk niet dat hij er overheen kan 
komen. . 
Nouu ja, dat zijn dingen die niet kunnen in het leven en die moetje accepteren. Dan moetje 
gewoonn verder leven en zeggen: "Het kan niet!" 

MM Tja, ik vroeg me af of het nu veranderd was nu uw man overleden was, of dat dingen anders 
gemaaktt had. 

TT Ja. Ik had dat ergens ook gehoopt, maar... (stilte) Hij wilde toch dat we het met hem eens 
warenn en dat kon ik toch echt niet zijn. 

Ditt fragment laat zien hoe tegenstrijdige gevoelens en persoonlijke grenzen een rol spelen. 

Hett verleden en de herinneringen zorgen voor een 'kloof die naar het idee van Theresa 

onoverbrugbaarr is. Bepaalde gebeurtenissen kunnen tegenstrijdige emoties oproepen die 

jarenn blijven bestaan. Theresa is van mening dat ze als echtgenote de juiste keuze heeft 

gemaakt,, maar het botst met haar idee van een goede moeder die, wat er ook gebeurt, de 

bandd met haar kind niet verbreekt. Ondanks de verbroken relatie leeft ze met haar zoon 

mee,, maar het contact moet via de kleinkinderen verlopen. De hoeveelheid sociale 

contactenn die Theresa wél heeft, zorgen voor een goede score op de TSP. Toch blijf t het 

gebrekk aan contact met deze zoon een belangrijk gemis, ondanks alle andere goede 

contactenn met kinderen en kleinkinderen. Dit fragment toont de complexiteit van 

begrippenn als sociale contacten en sociale steun. 

Bijj  het beantwoorden van vragenlijsten als de TSP ligt de nadruk op het aantal 

aanwezigee contacten. De vragenlijst gaat niet in op de betekenis van contacten en belicht 

hierdoorr maar een bepaald aspect van de sociale relaties. Hetzelfde is te zien bij de 

eenzaamheidsvragenn die deel uitmaken van het domein welbevinden. In het biomedische 

deell  van de studie is eenzaamheid gemeten met de De Jong-Gierveld vragenlijst. Er is een 

verschill  te zien tussen wat ouderen in gesprekken vertellen en de scores op de vragenlijst. 

Inn vergelijking met de interviews, vindt er een soort 'onderrapportage' plaats in de 

vragenlijstt over eenzaamheid. Mogelijk is dit te verklaren door de formulering van de 

itemss waarbij ouderen moeten aangeven of ze het gedeeltelijk of helemaal mee eens zijn 

off  oneens. Een van de items uit de eenzaamheidsvragenlijst is bijvoorbeeld de stelling: Er 

zijnzijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen. In geval van 

narigheidd kan uitgelegd worden als: in geval van een noodsituatie. Mensen kunnen bij 

zichzelff  nagaan of de contacten die ze hebben, hen te hulp zullen schieten als de nood 

hoogg is, ook al is het contact matig. Theresa is er zeker van dat haar jongste zoon, net als 

haarr andere kinderen, haar zal helpen in geval van nood, ondanks dat ze geen goed contact 

hebben.. Ouderen focussen op de aanwezige contacten. Ze 'wegen' hun antwoorden. 

Ouderenn kunnen de uitspraken als: Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen, 

of,, Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel, positief beantwoorden, 

denkendd aan de kinderen die toch regelmatig komen en die hen niet in de steek zullen 

laten.. In gesprekken geven dezelfde mensen wel aan dat ze zich soms eenzaam voelen 

omdatt er een discrepantie is tussen de gewenste en feitelijke situatie of beschikbaarheid 
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vann contacten en de inhoud van contacten, maar deze punten zijn niet terug te vinden in de 
scoress van de vragenlijsten. 

Verschillendee methodes leveren verschillende of aanvullende gegevens op. 
Aspectenn van kwaliteit van de relaties, of gewenste in plaats van aanwezige contacten 
komenn eerder naar voren in diepte-interviews. Er is meer tijd en 'ruimte' beschikbaar om 
hieroverr te praten. De wijze waarop relaties zich in de tijd hebben ontwikkeld, 
herinneringenn en positieve en negatieve aspecten kunnen makkelijkerr worden verteld dan 
bijj  het beantwoorden van gesloten vragen. 

Soortenn sociale contacten 

Dee sociale contacten zijn onder te verdelen in: kinderen en kleinkinderen, overige 
familieleden,, buren, vrienden, kennissen en professionele hulpverleners. De Indiase 
antropologee Ganesh kenmerkt sociale relaties in Nederland als 'compartimenten'. Kringen 
vann vrienden, familie en professionele zorgverleners zijn aparte kringen, die uit oogpunt 
vann 'privacy' gescheiden blijven (Spiering, 2001). Soms zijn kinderen niet op de hoogte 
wiee de vrienden, vroegere collega's of zorgverleners zijn van hun ouders. 

Inn de eerste analyse van alle 599 ouderen van de Leiden 85-plus Studie blijkt dat 
844 % van de mannen en vrouwen op 85 jarige leeftijd één of meer kinderen heeft 
(Gussekloo,, de Craen & Westendorp, 2000: 474). 

Aantall  deelnemers 

Aantall  kinderen (in leven) 
0 0 
1-2 2 
33 of meer 

mannenn (n=202) 

16% % 
42% % 
42% % 

vrouwenn (n=397) 

16% % 
38% % 
46% % 

Vann de 27 ouderen in het antropologisch onderzoek hadden zes mensen geen kinderen 
(waaronderr Frans, Reinier en To uit de hoofdstukken 3 en 4). Zij hadden wel regelmatig 
contactt met familieleden zoals de kinderen van broers of zussen. Wat opvalt is dat ook 
nevenn en nichten een belangrijke sociale relatie kunnen zijn. Een mevrouw zonder 
kinderenn heeft jarenlang samengewoond met haar zus. De kinderen van de zus zetten, 
nadatt hun moeder is overleden, de zorg voor hun tante, zowel financieel als emotioneel, 
voort.. Dit betekent dat deze mevrouw niet hoeft te verhuizen. Alleen kan ze namelijk de 
kostenn van de grote tweepersoonskamer in de serviceflat niet betalen. Vaak gaat ze ook 
bezoekk bij haar neven en nichten en logeert er dan een weekend. Ook buren en kennissen 
vervullenn een grotere rol in de sociale contacten wanneer ouderen geen kinderen hebben. 
Slechtss één persoon (Reinier) heeft nauwelijks contact met familieleden. 

Vann de 21 ouderen met kinderen had één echtpaar geen enkel contact meer met 
hunn enige nog in leven zijnde zoon. Twee ouderen hadden alleen in tijden van 
noodzakelijkk overleg contact met hun kinderen. De overige ouderen gaven aan regelmatig 
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contactt (wekelijks of maandelijks) te hebben met hun kinderen, en beoordeelden hun 
relatiee met de kinderen veelal als 'goed', hoewel er uiteraard verschillen waren. De 
meestee ouderen gaven aan dat hun kinderen een grote steun voor hen betekenden en dat 
zijj  blij zijn met de relatie. Bij één echtpaar hebben de kleinkinderen na een conflict, buiten 
medewetenn van hun moeder, het contact met hun grootouders hersteld. Uit de gesprekken 
komtt naar voren dat het contact met kleinkinderen wisselend is. Soms hebben grootouder 
enn kleinkind een emotionele band, wat resulteert in regelmatig bezoek, persoonlijke 
gesprekken,, etentjes, vervoer of uitjes. Met anderen beperkt het contact zich tot een 
verjaardagskaartt of een jaarlijks bezoek38. 

Bengtsonn (2001) onderscheidt verschillende dimensies aan solidariteit tussen 
ouderss en kinderen, grootouders en kleinkinderen39. Op grond van longitudinaal 
onderzoekk verdelen zij de relaties in vijf typen. Ze spreken van de 'tight-knit' relaties 
waarinn men een hechte emotionele band heeft, vlakbij elkaar woont, frequente interactie 
heeftt en veel support uitwisselt. Als 'sociabel' worden die relaties omschreven die veel 
affectiee vertonen, het delen van dezelfde normen en waarden. Er is regelmatig contact 
maarr geen uitwisseling van hulp. Als 'intimate but distant' worden relaties onderscheiden 
waarinn veel emotioneel support en affectie worden uitgewisseld maar die minder vaak 
contactt hebben. Vervolgens zijn er 'obligatory' relaties waarin verplicht contact is maar 
emotionelee afstand. Ten slotte zijn er 'detached' relaties waarbij contact, affectie en 
supportt uitwisseling afwezig zijn. Uit zijn onderzoek blijkt dat een op de vijf relaties 
gekarakteriseerdd is door ernstige conflicten of verlies van contact. Volgens Bengston 
(2001:12)) is conflict een belangrijke dimensie van ouder-kind relaties en zou dit aspect 
meerr onderzoek behoeven. 

Hett onderzoek van Bengston werpt een reëel licht op de verhoudingen tussen 
ouderss en kinderen. Wat duidelijk wordt in zijn onderzoek is dat zowel afstand en 
nabijheid,, een rol spelen. Niet alleen geografisch maar ook in de emotionele zin. Ik zou 
dann ook willen spreken van gevoelens van afstand en betrokkenheid. Aanvullend wil ik 
stellenn dat die gevoelens van afstand en betrokkenheid niet alleen gelden in 
familierelaties,, maar ook in relaties met buren, vrienden en kennissen. In de volgende 
paragrafenn zal ik dit met voorbeelden onderbouwen. 

Familierelaties s 

Gevoelenss van 'afstand1 en 'betrokkenheid" kenmerken de relaties tussen ouders en 
kinderen. . 
Nett zo min als kinderen alles aan hun ouders vertellen, vertellen ouders alles aan hun 
kinderen.. De ouderen in dit onderzoek vinden dit ook normaal. Een veel voorkomende 
uitspraakk is "Ze mogen wel alles eten, maar hoeven niet alles te weten". Kinderen zijn 
opgegroeidd en rond het bereiken van de volwassen leeftijd volgde er een periode van 
scheidingg van de ouders en verzelfstandiging (Komter & Schuyt,1994: 23). Ze hebben een 
'eigenn leven' opgebouwd. Ouderen in dit onderzoek geven aan dat zij zich niet te veel met 
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hunn kinderen en hun gezin moeten bemoeien daar dit anders ten koste gaat van de relatie. 
Dee autonomie van kinderen staat voorop. Dit is de algemene verwachting en norm. 

Dee kinderen van deze groep ouderen zijn veelal zelf rond de pensioengerechtigde 
leeftijd.. De meeste zijn opa of oma en passen regelmatig op hun eigen kleinkinderen, voor 
dee overgrootouders is hierbij geen duidelijke taak meer. Veel kinderen hebben zelf 
lichamelijkee problemen zoals reuma, hartklachten of psychische problemen. Dan zijn de 
'normalee rollen' omgedraaid. Kinderen zijn niet in staat zorg aan hun ouders te verlenen 
enn ouderen voelen meer behoefte om te 'zorgen', hetgeen niet altijd mogelijk is vanwege 
lichamelijkee beperkingen. Van vijf ouderen in dit onderzoek is een kind of kleinkind op 
volwassenn leeftijd overleden aan kanker. Ook hier gaat de 'normale' verwachting niet op 
datt ouders voor hun kinderen zullen overlijden. Bovendien is het voor de meeste ouderen 
eenn verlies dat ze moeilijk kunnen verwerken. 

Watt opvalt in dit onderzoek is dat alle relaties tussen ouders en kinderen 
gekenmerktt kunnen worden door een 'mix' van afstanden betrokkenheid. Ik zal drie 
voorbeeldenn geven van verschillende relaties, waarbij afstand of betrokkenheid overheerst 
off  beide in evenwicht lijken. Ik begin met een casusbeschrijving van Maartje. Bij haar valt 
dee hechte familieband op. 

Maartje Maartje 

Maartjee komt uit een arbeidersgezin. In haar jeugd moest ze met haar broers en zussen 
meehelpenn om geld te verdienen. Ze vertelt graag over de tijd dat ze met het hele gezin 
bonenn aan het doppen was voor de conservenfabriek; je had dan wel geen vakantie maar 
hett was wel gezellig. Na driejaar lagere school gaat ze werken als hulp in de huishouding. 
Zee trouwt en krijgt vier kinderen maar blijf t tot haar 64e werken. Haar man werkt als 
cipierr in een gevangenis. Na zijn 65* wordt hij dement en Maartje bezoekt hem dagelijks 
inn de instelling waar hij verblijft. Als Maartje 69 is, overlijdt haar man. Ze woont nu al 19 
jaarr alleen in een huurflat op de eerste verdieping. 

Eenn goede familieband is voor Maartje het allerbelangrijkste in een succesvolle 
veroudering.. Ze is trots op het feit dat ze ondanks alle problemen het contact met de 
kinderenn heeft weten te behouden en een goede moeder heeft kunnen zijn. Het bewijs 
hiervoorr ziet ze in de dingen die de kinderen voor haar doen. Ze heeft een dochter in 
Canadaa wonen die ze erg mist ondanks het wekelijks telefonisch contact. Een aantal keren 
hebbenn de kinderen in Nederland geld bij elkaar gelegd zodat haar dochter en schoonzoon 
haarr konden opzoeken. Wat betrokkenheid praktisch inhoudt, kan ik observeren bij een 
bezoekk aan Maartje als ze 86 jaar is. 

[dagboekk notitie] 

Ikk bel aan en meld me via de intercom. Maartje doet open, maar vertelt meteen bij de deur dat ze 
zichh niet lekker voelt. Ze ziet bleek. Ze heeft last van hartkloppingen en benauwdheid. De twijfel 
even,, moet ik weggaan of niet? Als ik het haar vraag, zegt ze dat ze graag wil dat ik blijf, ze is bang. 
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Ikk trek mijn jas uit en haal een glass water voor haar in de keuken. Op dat moment gaat de voordeur 
open.. Een kleindochter komt binnen. Ze stelt zich voor en vertelt dat ze als alpha-hulp werkt. Ze is 
doorr haar moeder gewaarschuwd en heeft een afspraak afgezegd om naar oma te gaan, want "mijn 
omaa gaat voor". Na vijf minuten arriveert een zoon van Maartje. Hij vertelt dat hij zeven 
boodschappenn vond op zijn mobiele telefoon waarop stond dat moeder niet lekker was. Hij is zo 
snell  mogelijk gekomen. De hele familie is inmiddels op de hoogte want Maartje heeft voor mijn 
komstt een schoondochter gebeld die vervolgens anderen is gaan bellen. Het lijk t een privé 
alarmcentrale. . 

Hett gesprek dat zich vervolgens ontspint gaat over Maartjes grootste wens om te 
verhuizenn naar een zorginstelling vlakbij haar dochter. Maartje geeft de volgende argumenten: in de 
buurtt waar ze nu woont kan ze niet alleen naar buiten en ze heeft er weinig contacten. In de 
instellingg zou ze mobieler zijn en meer mensen ontmoeten. Haar zoon vraagt zich af of het werkelijk 
veell  verschil zou maken: "Ze stapt toch niet zelf op mensen af. Maar goed, als ze het zo graag wil, 
dann proberen we het wel". Het belangrijkste is dat Maartje meer bij haar dochter op bezoek zou 
kunnenn gaan. Daar zijn ze het alledrie over eens. In het gesprek probeert de zoon zijn moeder te 
betrekkenn bij leuke familieaangelegenheden zoals uit eten gaan. Maartje houdt de boot af, ze wil 
niett dat anderen dan met haar rekening moeten houden. Er worden van beide kanten grappen over 
gemaakt.. In overleg met Maartje en haar familie, blijf ik nog een uur. Maartje knapt langzaam weer 
op.. De zoon en kleindochter gaan weer aan het werk. 

Eenjaarr later woont Maartje nog steeds in haar flat. Ze heeft moeite met het onthouden 

vann haar leeftijd, wie ik ben en welk onderzoek het betreft.40 Ik vraag haar hoe het met 

haarr inschrijving gaat, maar ze lijk t niet meer te weten dat ze bij haar kinderen in de buurt 

will  wonen. Herhaaldelijk zegt ze: "Al s je maar niet denkt dat ik hier weg ga hoor, ik heb 

zo'nn mooi huisje en mijn zoon zorgt goed voor me. Ik hoef mijn huis toch niet uit he?" 

Naa het bezoek neem ik contact met de zoon op, daar hij anders wellicht 

geconfronteerdd wordt met bezorgde verhalen van zijn moeder over iemand die heeft 

gesprokenn over een verhuizing. De zoon vertelt: "Moeder is teleurgesteld. Ze heeft zich 

tienn of twaalf keer ingeschreven voor de instelling, maar iedere keer was ze tweede. Toen 

heeftt ze de hoop opgegeven en gezegd: "Dan blijf ik hier". De inschrijving verloopt via de 

gemeentee en GGD. De zoon klinkt gefrustreerd. Elke keer heeft hij de gemeente opgebeld 

maarr kreeg dan een antwoordapparaat waarop de toewijzing van de woningen was 

ingesproken.. Persoonlijk contact met iemand was er niet. " Volgens mij moet je gewoon 

eenn kruiwagen hebben" zegt bij boos. Hij zou graag willen dat zijn moeder dichter bij 

kwamm wonen, maar gelukkig gaat het nog met behulp van professionele hulp en 

mantelzorg. . 

Nuu Maartje vergeetachtiger is, hebben de kinderen de mantelzorg uitgebreid. Ze 

hebbenn formele zorg ingeschakeld die Maartje komt helpen met het wassen en aankleden, 

zelff  kopen ze kleding, boodschappen en alles wat Maartje zegt nodig te hebben en zelfs 

meerr dan dat. De mantelzorg richt zich niet alleen op instrumentele hulp, zoals de 

boodschappen,, verzorging van kleding, kapsel en administratie, maar ook op sociale steun 

enn contact. Maartje brengt veel ochtenden televisie kijkend door. Met name soaps en 

sportprogramma'ss zijn favoriet. "Ik ben een sportvrouw" zegt ze lachend. Elke ochtend 
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beltt ze met haar dochter (die ook deze programma's volgt) en praten ze samen over wat ze 
gezienn hebben. 

Maartjee vertelt haar kinderen niet dat ze zich vaak eenzaam voelt omdat ze weet 
datt die niet vaker kunnen komen dan ze al doen. Van hun kant nemen de kinderen 
Maartjess wens om te verhuizen serieus en maken er werk van, al geloven ze niet echt dat 
dee situatie erdoor zal verbeteren. De relatie tussen Maartje en haar familie kan 
gekarakteriseerdd worden als een van grote betrokkenheid. 

Relatiess kunnen echter ook heel anders zijn. Bij Elizabeth valt op dat de 
familieverhouding,, met name met haar dochter, meer gekarakteriseerd wordt door de 
vermijdingg van conflicten. 

Elizabeth Elizabeth 

Opp de televisie staat een foto met een lachende Elizabeth van een paar jaar geleden. Het 
contrastt tussen de foto en de vrouw die tegenover me zit tijdens gesprekken is groot. 
Elizabethh lacht nooit, ze straalt onzekerheid uitt en er hangt een droevige trek over haar 
gezicht t 

Elizabethh is 85 en woont in een mooie serviceflat aan de rand van Leiden. Ze is 
hierr vier jaar geleden met haar man komen wonen. Vanuit Lisse is het echtpaar naar 
Leidenn verhuisd in verband met de gezondheid van Elizabeth. Ze had een kunstheup die in 
januarii  1994 vernieuwd zou worden. Dit zou in een Leids ziekenhuis gebeuren. Helaas 
kreegg ze enkele maanden voor de operatie last van angina pectoris. 

Enn toen ik uit Lisse, de laatste keer bij de orthopeed geweest ben, dat was in september, in 
'93,, toen zei die: "Ik schrijf u op voor januari, voor een nieuwe heupoperatie". Maar toen is 
alless zo plotseling gegaan dat we hier terechtkwamen, omdat ik angina pectoris kreeg. Ik 
zaktee iedere keer weg, ik mocht niet meer zelfstandig lopen. Nou, in Lisse en omgeving was 
nietss te vinden. Niet één huis, overal waren we te oud voor, want ik was 80. Kwamen we 
niett meer in. Dus, dit was vrij, je doet het tegen de zin van de kinderen in zelfs, ook 
eigenlijkk tegen onze zin zelf in. Maar je was geholpen. 

Hett blijkt al snel dat Elizabeth toch niet geopereerd wordt vanwege de angina pectoris 
klachten.. Ze is gedesillusioneerd. Volgens haar zit haar heup los en veroorzaakt veel pijn. 
Dann overlijdt haar man plotseling en blijf t ze alleen achter in de serviceflat. Elizabeth zegt 
vann zichzelf dat ze depressiefis en dat ze haar man en kinderen mist. Vier kinderen zijn 
overleden.. Ze heeft nog wel contact met een schoondochter en een schoonzoon, partners 
vann haar overleden kinderen. Verder heeft ze een zoon die in het buitenland woont en een 
getrouwdee dochter die een drukke zaak heeft. 

Dee relatie met haar kinderen en haar kleinkinderen is voor Elizabeth van groot 
belang.. Haar zoon belt geregeld vanuit het buitenland om te informeren hoe het met haar 
gaatt en komt een paar maal per jaar op bezoek. Elizabeth omschrijft hun band als goed. 
Hett contact met haar dochter is ongemakkelijk. Met name na het overlijden van haar man 
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iss het verslechterd. Dat komt omdat het karakter van haar dochter 'moeilijk' is. "We doen 
allebeii  ons best maar we begrijpen elkaar niet goed". Bij een van mijn bezoeken vind ik 
haarr in tranen. Ze heeft ruzie gehad met haar dochter. Die had bij haar laatste bezoek iets 
meegenomenn uit de flat dat Elizabeth na haar overlijden voor een kleinkind had bestemd. 
Zee had hier iets van gezegd en haar dochter was boos vertrokken. Sindsdien heeft ze niets 
meerr van haar dochter gehoord. Na anderhalve maand belt Elizabeth op. De relatie wordt 
weerr hersteld, zij het met enige afstandelijkheid. 

Inn de periode die volgt ga ik vaak met haar mee naar het ziekenhuis als ze voor 
controless naar de oogarts, het laboratorium of de internist moet41. Behalve de alpha-hulp is 
err niemand die mee zou kunnen naar het ziekenhuis. De kinderen, schoonzoon en 
schoondochterr wonen ofte ver weg of kunnen geen vrij nemen van hun werk. Praktisch 
gezienn ben ik niet nodig: Elizabeth kan zelf haar zaken goed regelen: taxivervoer, 
declaratiee van de taxi kosten en nieuwe afspraken. In de gesprekken met artsen neemt ze 
hett initiatief. Het voordeel voor Elizabeth is dat ze nu iemand heeft om mee na te praten 
wantt ik luister. 

Ondankss alle lichamelijke problemen zijn haar sociale contacten het 
allerbelangrijkstee voor haar. Wanneer ik vraag wat ze het liefst zou willen als ze iets kon 
veranderenn aan haar situatie, vertelt ze dat zee het liefst de relatie met haar dochter en 
schoonzoonn beter zou willen hebben. Op de tweede plaats zou ze meer sociale contacten 
willenn hebben, mensen die haar graag mógen, en iemand om mee te praten. Als derde punt 
noemtt ze gezondheid, ze zou minder pijn willen hebben, en beter kunnen slapen, zien en 
lopen. . 

Maarr ja het is het alleen zitten. Dat is het grootste probleem. Heel groot. Daar ga ik aan 
onderdoor.. Ik ben nu 46 pond afgevallen in twee jaar. En ik voel me ook niet goed, ik hou 
mee goed en ik doe wat ik kan, maar daar houdt het ook mee op. 

Datt Elizabeth zich niet goed voelt, is te zien en te merken. Haar conditie gaat achteruit. 
Doorr de depressiviteit en het gemis van haar kinderen slaapt ze slecht. Ze zegt dat ze vaak 
middenn in de nacht in de huiskamer zit en tegen de foto's van haar man en overleden 
kinderenn praat. Het maakt haar moe en ze heeft weinig zin om iets te doen. Haar pijn in de 
heupp neemt toe en ze valt regelmatig ondanks dat ze zich verplaatst met een rollator. Nu 
eenss zit haar gezicht vol blauwe en paarse vlekken van een bloeduitstorting, dan weer zit 
haarr hand of elleboog in het verband. 

Naa eenjaar komt het onderwerp 'verhuizing' ter sprake. De kinderen vinden dat 
moederr weer terug moet naar haar oude woonplaats. Er is daar een mooi verzorgingshuis 
waarr veel van haar bekenden verblijven. In eerste instantie wil Elizabeth niet. Ze ziet op 
tegenn de verhuizing, maar durft geen 'nee' tegen haar kinderen te zeggen, uit angst dat ze 
booss zullen worden. Met name de schoonzoon is al dingen voor haar aan het regelen, 
Elizabethh weet niet hoe ze het moet tegenhouden. Na een aantal maanden verzoent ze zich 
mett het idee dat het misschien beter is om te verhuizen. Ze noemt de argumenten op die 
haarr kinderen en schoondochter hebben gegeven: het is handiger voor de kinderen als er 
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ietss met haar gebeurt. Ze kent er meer mensen dan in de serviceflat waar ze nu woont. 

Bovendienn heeft ze het in de serviceflat niet naar haar zin. En misschien krijgt ze vaker 

bezoekk van haar kinderen en kleinkinderen. 

Mijnn jongste achterkleinkind is anderhalf, maar ik heb haar nog nooit gezien. 

Naa een opnamegesprek wordt de verhuizing in gang gezet. Omdat haar dochter en 

schoonzoonn het druk hebben met de zaak, vraagt Elizabeth me te helpen met een aantal 

zaken,, zoals het verzenden van verhuisberichten en inpakken. Elizabeth is erg onzeker42 

enn heeft moeite met het overzien van alles wat geregeld moet worden. Op de laatste dagen 

voorr de verhuizing komt de zoon over uit het buitenland om te helpen. Terwijl Elizabeth 

afscheidd neemt van enkele medebewoners, vertelt de zoon dat zijn moeder altijd een 

dominantee vrouw is geweest die alles graag onder controle had. Haar dochter heeft 

hetzelfdee karakter en dit zou de reden zijn dat het vaak botst tussen moeder en dochter. 

Volgenss de zoon is het grootste probleem van zijn moeder dat zij de dingen niet meer op 

dezelfdee wijze onder controle kan hebben als vroeger. Bij ons afscheid beloof ik Elizabeth 

opp te zullen zoeken na haar verhuizing. Het komt er echter niet meer van: vijf dagen na de 

verhuizingg overlijdt ze plotseling. 

Bijj  Elizabeth valt op dat er weliswaar min of meer regelmatig contact is met de 

kinderen,, maar dat zij méér behoefte heeft aan steun en genegenheid. De kinderen vinden 

datt moeder zelf in staat is om voor zich te zorgen en een verhuizing te regelen. Met haar 

depressievee gevoelens en moeheid wordt weinig rekening gehouden. Wanneer de zoon 

haarr op een gegeven moment haar belt en ze klaagt over pijn en moeheid, reageert hij met: 

Moederr nu moet u eens ophouden met klagen, ik wil ook wel eens een vrolijke moeder 
horen. . 

Hett gevolg is dat Elizabeth probeert niet meer te klagen. Ze probeert in haar sociale 

interactiess een positiever beeld van zich te laten zien. 

Bijj  Henrietta lijken afstand en betrokkenheid meer in evenwicht. Ze krijgt hulp, 

wekelijkss bezoek of heeft telefonisch contact en ondanks dat ze veel gevoelens niet met 

haarr kinderen kan bespreken, beoordeelt ze haar band met de kinderen als goed. 

Henrietta. Henrietta. 

Inn het eerste jaar dat Henrietta (hoofdstuk 5) in het verzorgingshuis woont, komt haar 

dochterr wekelijks langs. In 1999 krijgt ze echter een hartaanval. Ze bezoekt haar moeder 

dann nog wekelijks maar wanneer ze ernstig reuma krijgt, worden de bezoeken minder 

frequent.. Henrietta belt haar dochter nu op. Haar zoon en schoondochter komen eenmaal 

inn de week langs en brengen dan boodschappen mee. Bovendien helpt de schoondochter 

mett ramen zemen en ander huishoudelijk werk. De zoon helpt met klussen zoals reparaties 

enn het installeren van hulpmiddelen. 
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Ondankss de regelmatige bezoeken van de kinderen, de telefoongesprekken met 

haarr dochter en andere familieleden heeft Henrietta behoefte om af en toe haar 'hart te 

luchten'.. Ze geeft aan lang niet alles tegen haar kinderen te vertellen. Ondanks dat ze heel 

veell  om hen geeft, is er een zekere afstand. Zeker als er zich problemen voordoen mist ze 

haarr man. Met hem kon ze de dagelijkse dingen bespreken. Met haar kinderen bespreekt 

zee dingen ook wel, maar op een andere manier. 

Henriettaa houdt haar mond als blijkt dat de kinderen het niet met haar eens zijn. 

Mett haar dochter kan ze dingen meestal wel goed bespreken maar nu die zelf kampt met 

problemenn ontziet ze haar zoveel mogelijk. Henrietta vraagt als ik op bezoek kom of ik 

bepaaldee boodschappen mee wil brengen. 

Mijnn dochter zei: "Moeder, ik weet niet of ik woensdag kom". Ik zeg: "Ik hoef niets te 
hebben". . 
Ikk heb niet gezegd dat u dat meeneemt, dat hoeven ze allemaal niet te weten. Anders gaan ze 
denken:: "Dat moet een ander weer doen". En dan zegt ze: "Ik ga wel". En dat wil ik niet. Ik 
hebb al gezegd: "Als je niet lekker bent, moetje niet komen". Als ze komt is ze altijd 
doodmoe.. Mijn dochter is net zoals ik. Dat opgeruimde, dat dóórzetten. 

Henriettaa vertelt niet altijd aan haar kinderen dat ik boodschappen meebreng. Ten eerste 

omdatt ze haar dochter en schoondochter niet wil belasten, ten tweede omdat die niet altijd 

meebrengenn waar ze om had gevraagd. Ze kopen dan andere (goedkopere) merkproducten 

diee ze eigenlijk niet wil hebben. Of ze hebben te weinig tijd, volgens Henrietta, om te 

gaann zoeken in de stad. Het gaat hier om zaken als een katoenen bloes, speciale panty's, 

gebruiksvoorwerpenn of levensmiddelen. Ze is bang dat ze haarr relatie met de kinderen 

onderr druk zet als ze niet accepteert dat zij niet precies meebrengen wat ze gevraagd heeft. 

Somss denk ik: ik zeg maar niks. Dan willen ze gelijk hebben en ik weet zeker dat het niet zo 
is.. Want achterlijk ben ik nog niet. Dat moeten ze niet denken. Want dat is nou net zo als 
mett die limonade. Ik heb al een keer zo'n bus teruggegeven (aardbeien limonadesiroop). Ik 
zei:: "Ik hoef het niet". Zij hebben toch ook dingen die ze niet lusten? En nou brengt ze het 
weer.. Ja, dan hoef ik het niet. Maar ja, ik moet oppassen met wat ik zeg hoor. [...] Nou ja, 
dann zullen ze zeggen: " Ze heeft altijd wat". Dus laten we zeggen, we gaan er niet meer 
naartoe.. Je moet op je woorden letten. 

Henriettaa kiest er voor de klachten die ze over het verzorgingshuis heeft soms wel en 

somss niet te vertellen. Haar keuze is gebaseerd op het behouden van de contacten met de 

kinderen.. Het meningsverschil wordt uit de weg gegaan. 

Somss denk ik bij mezelf: "Nou ja, kletsen julli e maar". Ja! En ik moet ook oppassen wat ik 
zeg,, want ze praten natuurlijk ook met elkaar. 
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Hett idee van Henrietta dat ze moet oppassen met wat ze zegt, komt mede doordat er 
binnenn de familie onenigheid is. Zij krijgt alle familieleden, zowel kinderen als 
kleinkinderen,, op bezoek. Ze wil echter geen partij trekken of partij zijn in het conflict. 

Err zijn dus verschillende patronen te zien in de relatie tussen ouders en kinderen. Deze 
verschillenn komen scherp naar voren wanneer zich een gezondheidsprobleem voordoet. In 
hoofdstukk 5 is beschreven hoe de dochter van Anna samen met haar moeder op zoek gaat 
naarr een nieuwe huisarts. De dochter stimuleert haar moeder om actie te ondernemen, 
steuntt haar maar onderneemt geen actie zonder de goedkeuring van haar moeder. Heel 
anderss ligt het bij Elizabeth, waar de dochter buiten medeweten van haar moeder de 
huisartss vraagt de medicatie te veranderen. Als Elizabeth hier achter komt is ze kwaad en 
voeltt zich niet serieus genomen. Een groot verschil tussen Maartje en Elizabeth is dat 
Maartjee haar wensen duidelijk kenbaar maakt aan de kinderen en Elizabeth niet. Elizabeth 
wordtt teleurgesteld in haar verwachtingen. De kinderen van Maartje delen met elkaar de 
zorgg voor hun moeder en schoonmoeder, allemaal dragen ze iets bij aan haar welzijn. Bij 
eenn probleem informeren de kinderen elkaar en kijken wie beschikbaar is om het 
probleemm op te lossen. Volgens de zoon is de zorg gebaseerd op het respect dat de 
kinderenn hebben voor hun moeder, op grond van het verleden. Dit maakt dat zij nu graag 
voorr haar zorgen. 

Normenn over afstand en betrokkenheid, de autonomie van kinderen, de 'normale 
ouderr en kind relatie' spelen een rol in de manier waarop ouderen hun relatie met 
kinderenn beschouwen. Potting (2001) laat zien dat 'de familie' een symbolische betekenis 
heeft.. Deze betekenis is in de loop der jaren door de verschillende familieleden 
geconstrueerd.. De geschiedenis van de familie en de familie-identiteit (bijvoorbeeld: niet 
pratenn maar doen) zorgen voor een richtlijn over hoe men hoort te handelen. Wanneer een 
ouderr hulpbehoevend wordt, roept dat vragen op over welke relatie men als zoon of 
dochterr met vader of moeder heeft, over welke verantwoordelijkheid men voor elkaar 
voeltt en bereid is te dragen en over de betekenis van zorg verlenen binnen de familie 
(Potting,, 2001:120). In dit onderzoek komt naar voren dat ouderen afwegen op welke 
wijzee en tot hoever zij zorg willen ontvangen. Men weegt wensen aftegen de nadelen 
zoalss een te grote 'belasting' van de kinderen. Autonomie van kinderen is een belangrijk 
elementt in die afweging, maar ook de relatie tussen kinderen onderling. Men probeert 
conflictenn te vermijden. Die hebben niet alleen een negatief effect op de relatie en de zorg, 
maarr ook op het zelfbeeld van de oudere als 'goede vader of moeder'. 

Dee voorbeelden laten zien dat de relaties tussen de generaties niet zozeer 
veranderenn door gezondheidsproblemen van de ouderen, maar dat zij eerder de aard van 
dee al bestaande relaties weerspiegelen op het moment dat de ouderen een andere behoefte 
(opp praktisch, dan wel op emotioneel gebied) hebben aan ondersteuning. De ouderen in dit 
onderzoekk verwijzen veelvuldig naar het aandeel van karaktertrekken (van zowel ouder 
alss kind) waardoor goede of minder goede relaties door de jaren heen zijn opgebouwd. 
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Relatiess met buren, vrienden en kennissen 

Inn onderzoek geeft men vooral aandacht aan dee rol van kinderen en familie. Toch zijn ook 
buren,, vrienden en kennissen belangrijke sociale contacten. Buren blijken een belangrijke 
bronn van sociale steun, zowel praktisch als emotioneel (e.g. Nocon & Pearson, 2000). 
Ookk verlenen enkele ouderen zelf steun aan buren, bijvoorbeeld in praktische zaken als 
hett halen van bibliotheekboeken, persen van sinaasappels en door als informele 
'telefooncirkePP elkaar dagelijks te bellen om te horen of alles in orde is. 

Ookk vroegere buren blijken belangrijk. Na de hartoperatie van To en de 
liesbreukoperatiee van Jan (hoofdstuk 4), is het echtpaar verhuisd naar een 
verzorgingshuis.. Ze krijgen nu regelmatig visite van hun vroegere buren. Dat hadden ze 
niett verwacht. Vooral To ervaart dit als heel belangrijk: 

Alss dat er ook niet meer zou zijn, nou dan zou het voor mij niet meer hoeven. Dan mocht 
err wat mij betreft er een eind aan komen. 

Behalvee dat het een teken van interesse is, laat het bezoek van vroegere buren ook zien dat 
menn niet helemaal met het verleden gebroken heeft. Het is een voortzetting van een 
belangrijkee sociale relatie, alleen in een andere context. 

Franss die in een verzorgingshuis woont, heeft steeds contact gehouden met zijn 
vroegeree buren. De relatie zou nu veel beter gekenmerkt kunnen worden door vriendschap 
off  een 'quasi-kin' relatie (Nocon & Pearson, 2000: 364). Eens per week krijgt hij bezoek 
vann zijn vroegere buurman. Daarnaast betrekken de vroegere buren Frans in allerlei 
activiteiten,, zoals weddenschappen ten tijde van internationale wieier- of 
voetbalwedstrijden.. Dan is er sprake van een verwoede competitie waaraan Frans veel 
plezierr beleeft. De buurman stuurt de tussenstanden van de weddenschap op in een groot 
lettertype. . 

Vriendenn hebben een gedeeld verleden waar ze over kunnen praten. Frans krijgt 
bijvoorbeeldd regelmatig drie 'weesmeisjes' op bezoek. Deze zijn inmiddels ook in de 
tachtigg en wonen in hetzelfde verzorgingshuis. Samen halen ze herinneringen op en 
volgenss Frans is het vaak een vrolijke boel, vooral omdat ze elkaar al zolang kennen en ze 
alless tegen elkaar durven zeggen. Recent onderzoek geeft aan dat vriendschapsrelaties 
veell  invloed hebben op gevoelens van welbevinden, soms meer dan familierelaties 
(Antonucci,, 1990:215). 

Ziektee of slechter functioneren heeft praktische consequenties. Ouderen 
ontvangenn in zo'n situatie vaker bezoek dan dat ze zelf mensen kunnen bezoeken. De 
familie,, vrienden en buren moeten extra tijd en energie investeren in het onderhouden van 
contact.. Een vorm van reciprociteit is dat ouderen belangstelling tonen in het wel en wee 
vann de ander tijdens het bezoek, of zelf initiatieven nemen tot telefonisch of schriftelijk 
contact. . 
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Mett kennissen wisselt men dagelijkse ervaringen uit en ze kunnen, afhankelijk 

vann leeftijd en type relatie, een referentiekader bieden met betrekking tot sociale en 

culturelee normen. Over het algemeen betekenen kennissen vooral afleiding. Men houdt 

elkaarr in de gaten maar bespreekt niet alles. Het contact is oppervlakkiger zoals ook blijkt 

uitt het volgende voorbeeld. 

Fredd (86) vertelt hoeveel plezier hij beleeft aan de wekelijkse klaverjasclub in 

Leiderdorp.. Het betekent voor hem het continueren van een belangrijke hobby en er moet 

echtt iets ernstigs aan de hand zijn, wil hij bij deze middag verstek laten gaan. Omdat ik 

nieuwsgierigg ben, ga ik een keer mee. 

[dagboekk notitie] 

Ikk arriveer in een kerkzaaltje met ongeveer 30 mensen, variërend in leeftijd van 60 tot 90 jaar. Er 
wordtt fanatiek geklaverjast en tussen de verschillende rondes is er koffie of thee. In de hoek van de 
zaall  staat een sjoelbak waar vijf dames druk bezig zijn. Tijdens de klaverjasrondes mag er niet 
gestoordd worden. Fred maakt me al snel duidelijk dat opmerkingen of vragen van mijn kant niet op 
prijss worden gesteld. Ik besluit bij de dames van de sjoelbak aansluiting te zoeken. Na een paar 
rondess sjoelen, gaan we aan tafel zitten met een kop koffie. Omdat ik geïntroduceerd ben door de 
voorzitter,, weten ze dat ik door het onderzoek contact heb met Fred. Ze vertellen blij te zijn dat hij 
err weer is. 

Hijj  is een poos afwezig geweest omdat hij ziek was. We waren wel bezorgd, want ja, je 
weett niet wat er op deze leeftijd gebeurt. Gelukkig is hij er weer. Toch ziet hij er nog 
slechtt uit, zo wit en hij is veel afgevallen. 

Wee hopen maar dat het goed gaat. Je mist hem als hij er niet is. Het is zo'n vrolijke man. 

Wee vragen niet wat er nou precies is geweest. Meestal praatje daar niet over. Dat is 
gewoonn zo. 
Dee meeste mensen willen ook niet over nare dingen praten. Je komt hier voor je afleiding 
enn de gezelligheid. Je praat niet over watje bezighoudt. 

Ikk vraag hen vervolgens waarom zij hier naartoe komen. Het motief blijkt vooral afleiding door 
socialee contacten. Dan begint een van de dames te vertellen over haar eigen leefsituatie, het 
verbrokenn contact met een zoon en het recente overlijden van een dochter. Ze begint te huilen. De 
anderee dames worden hier stil van. Ondanks dat ze elkaar zo vaak zien, wisten ze hier niets van. Ik 
praatt met de ene mevrouw. Na een poosje stopt ze met huilen. Ik breng het gesprek op succesvol 
oudd en vraag de dames naar hun mening. Hierover zijn ze eensgezind en ze geven me het advies te 
stoppenn met roken en te investeren in sociale contacten. 

Bijj  een aantal deelnemers is er een bewuste 'afstand' van groepen leeftijdsgenoten omdat 

menn bang is voor roddels43 of klagen. Frans zegt over zijn leeftijdsgenoten die regelmatig 

bijj  elkaar zitten in de recreatiezaal: 
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Dee ga niet tussen al die oude vrouwtjes zitten. Dat is niks voor mij. Ik ben ook oud, maar ik 
voell  me niet thuis bij ze. Hier in dit huis hebben ze vaak dezelfde praatjes. Ja, die mensen 
makenn niets mee en waarover moeten ze dan praten? Dan gaat het snel over hun ziektes of 
zee hebben het over anderen. De wil ookk wel eens over andere onderwerpen praten, zoals 
politiek,, sport en vakanties. 

Hett contact met kennissen zorgt voor afleiding maar ook voor teleurstelling. De vrouw 

vann Frans is in september overleden. Rond de jaarwisseling ontvangt Frans verschillende 

nieuwjaarskaarten. . 

Zekerr de helft raakte het woord "Johanna" niet aan. Zij kunnen daar toch ook wel even op 
ingaan?? Zo van "Je zal wel een naar jaar gehad hebben met het verlies van Johanna". Van 
mijnn schoonzus kreeg ik een kaart " Gelukkig Nieuwjaar 1999, je schoonzus". Nou dat vind 
ikk koud. 

Mett familieleden bestaat niet altijd een hechte band. Door de jaren heen krijgen ze soms 

dee status van kennis. Omgekeerd kunnen buren of vrienden de status van familie krijgen, 

afhankelijkk van de onderlinge betrokkenheid in de relatie. Wat relaties precies inhouden 

komtt vooral naar voren ten tijde van ziekte en problemen, maar tevens kan ziekte de eisen 

veranderenn die men aan zichzelf en de relatie stelt. Dit is ook te zien bij de professionele 

zorgverlening. . 

Relatiess met professionele zorgverleners. 

Vann alle ouderen in de Leiden 85-plus (n = 599), is op 85 jarige leeftijd 70% volledig 

onafhankelijkonafhankelijk van hulp bij de basale activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals 

wassen,, eten, aankleden en toiletgang. Het merendeel van de personen die wel afhankelijk 

zijnn van zorg, woont in een verpleeg-of verzorgingshuis (Gussekloo, de Craen & 

Westendorp,, 2001: 475). Met betrekking tot de instrumentele activiteiten van het dagelijks 

levenn (IADL ) is het beeld anders. Bijna alle ouderen (97%) geven aan dat zij voor deze 

activiteiten,, zoals zwaar huishoudelijk werk, het doen van boodschappen en verzorgen 

vann teennagels, hulp krijgen. Deze hulp wordt over het algemeen gegeven door mensen 

uitt het informele zorgsysteem: de partner, de particuliere hulp of alpha-hulp, de kinderen, 

burenn of kennissen. 

Wanneerr gekeken wordt naar de gegevens van 491 zelfstandig wonende 

ouderen,, blijkt dat zij aangeven bijna drie maal zoveel uren informele hulp als formele 

hulpp ontvangen. Per deelnemer is dit gemiddeld 5.38 uur informele hulp per week, en 1.8 

uurr formele zorg per week. 
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Figuurr 3. Zelfgerapporteerde hulp voor deelnemers niet woonachtig zijn in het verzorgings- of 
verpleeghuis. . 

Soortenn informele hulpgevers Soorten formele hulp 

Zorgg van de partner 43% Zorg bij ADL 14% 
Zorgg van de kinderen 39% Zorg bij huishouding 22% 
Particulierr hulp (inclusief alpha-hulp) 23% Verpleging 7% 

Tafeltjee Dekje 8% 

**  bron: Persoonlijke mededeling dr. Gussekloo 

Inn haar studie over mantelzorg op het platteland constateert Luijkx (2001) dat ouderen in 

haarr onderzoek vaker professionele zorg dan mantelzorg ontvangen. 67% ontvangt 

professionelee zorg en 54% mantelzorg. Luijkx stelt de verwachting van beleidsmakers en 

wetenschapperss dat professionele zorg dient als aanvulling op mantelzorg ter discussie. 

Dee cijfers die Luijkx presenteert, wijken af van de cijfers van de Leiden 85-plus Studie. 

DitDit  kan worden verklaard door andere definities van mantelzorg en professionele zorg. 

Luijkxx telt bijvoorbeeld de alpha-hulp bij de formele zorgverlening, maar deze kan ook tot 

dee informele hulp worden gerekend44. Bovendien rekent zij de partner, die een groot 

gedeeltee van de zorg op zich neemt, niet mee in de cijfers van mantelzorg45. Luijkx stelt 

datt ouderen een voorkeur hebben voor professionele zorg. Maar wensen zijn vaak anders 

dann de praktijk. Volgens de richtlijnenn is professionele zorg pas geïndiceerd als blijkt dat 

err geen of onvoldoende mantelzorg aanwezig is. Professionele zorg is niet altijd 

beschikbaarr vanwege een toenemend personeelstekort. In principe moeten ouderen in 

vrijheidd kunnen kiezen voor steun van kinderen of professionele hulpverlening (Dykstra, 

1990:: 213), maar er is sprake van dwang indien ouderen een beroep moeten doen op 

familieledenn wegens gebrek aan faciliteiten op het gebied van huisvesting, 

gezondheidszorg,, inkomen en vervoer. Ook in dit onderzoek komt naar voren dat ouderen 

somss meer professionele hulp willen dan beschikbaar is. Nog schrijnender is dat mensen 

vaakk geen idee hebben over hoe zorg en financiering geregeld zijn. De mensen die 

professionelee hulp hebben, zoals de alpha-hulp, klagen over de bureaucratie, de 

onduidelijkheidd van regels en de steeds veranderende regels van betaling. 

UitUit  de gesprekken komt ook naar voren dat de relaties van ouderen met 

professionelee zorgverleners verschillende patronen hebben: (1) men heeft alleen een 

functionelee band met de professionele hulpverlener, (2) de functie van hulpverlener raakt 

opp de achtergrond omdat men de hulpverlener meer als sociaal contact beschouwt, (3) de 

professionelee hulpverlener wordt wel als hulpverlener gezien maar de oudere gaat ervan 

uitt dat hij /zij daarnaast een persoonlijke band heeft die van invloed is op de relatie en 

zorgverlening.. Factoren die deze relaties beïnvloeden zijn de persoonlijke verwachtingen, 

wensen,, en andere mogelijkheden tot sociale contacten van de oudere. 

Eenn voorbeeld van het eerste patroon is te zien bij Elizabeth. De relatie tussen de 

alpha-- hulp en Elizabeth is functioneel. Dit komt enerzijds doordat ze regelmatig een 
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discussiee hebben over de werkindeling. Elizabeth wil graag dat de alfa-hulp boodschappen 

voorr haar haalt bij een supermarkt in de stad die goedkoper is dan het winkeltje in de 

serviceflat.. Hierdoor kan zij dan meer geld overhouden om voor haar kinderen te sparen. 

Dee alfa-hulp is dit echter niet van plan en houdt voet bij stuk dat het doen van 

boodschappenn niet tot haar takenpakket hoort46. Een ander aspect komt naar voren tijdens 

eenn gesprek. Elizabeth betwijfelt de zinvolheid van haar leven nu ze beperkt is door haar 

gezondheid.. Ik vraag haar of ze dan niet op een andere, minder praktische manier iets 

voorr mensen kan betekenen. Elizabeth wendt zich dan tot de alpha-hulp en vraagt haar 

watt zij voor haar betekent. De alpha-hulp is overrompeld door die vraag. 

EE U vraagt nou wat kan ik voor anderen betekenen? Maar Marie wat beteken ik voor jou? 
(Stilte) ) 
Watt beteken ik voor jou? 

AA (lacht een beetje) Mijn werk! 
EE En gaat er verder niks van jou naar mij uit? 
AA Nee, want mensen worden zo oud, en als ik me ga hechten aan al die mensen waar ik werk, 

dann krijg ik alleen maar verdriet. Want u bent 85, ik heb gewerkt bij iemand van 93. En ja... 
soms,, de een is lief, de ander is... waar je voor... Op een gegeven moment heb ik tegen u 
gezegd:: u moet maatschappelijk werk hebben, want ik kan het niet natuurlijk voor u doen als 
alpha-hulp.. En ik kan natuurlijk nooit zo van oudere mensen houden als van mijn eigen 
ouderss of je opa of oma. Eigen is altijd belangrijker volgens mij. En je kan je niet gaan 
hechtenn aan mensen die al heel oud zijn en waar je werkt. Dus eh... 

EE Nou ja, kijk, het zal toch met jou ook zo zijn, net als bij andere mensen, bij die kom je 
graag,, bij die kom je minder graag en bij die kom je liever helemaal niet. 

AA Ik zie het gewoon als mijn werk om hier te komen. [...] De krijg namelijk iedere vrijdag heel 
veell  van u te horen over ziektes en narigheid. En op een gegeven moment dacht ik: ik sluit 
mee er behoorlijk voor af, want ik kan dat niet mee naar huis nemen. 

EE Dan mag je óók tegen mij zeggen: U moet erover ophouden. 
AA Ja maar, zolang ik het kan aanvaarden. Maar u wilt praten, ik laat u praten. Maar u luistert 

heell  moeilijk als ik iets vertel. Ik praat hier ook wel eens over mezelf... 
EE Maar ji j mag dat gerust zeggen, want daarmee maak je mij erop attent. 
AA Ja maar... ik kom eens in de week en ik zeg heel vaak tegen u: "Daar moet u uw dochter 

voorr hebben. Daar moet u uw zoon in Frankrijk, die zal heel graag veel voor u willen doen". 
Maarr uw dochter, daar heeft u laatst weer die ruzie mee gehad. (Tegen mij) En dan kom ik 
hier,, en dan is ze helemaal van streek, en dan denk ik: hier is hulp nodig! Eigenlijk moet ik 
dee gezinsverzorging waarschuwen. 

EE Maar die kan dit ook niet verhelpen, dat is het hem juist 
AA Maar ik kan dat helemaal niet! En u verwacht van mij heel veel dingen vaak. 

Datt Elizabeth dit vraagt, komt als een complete verrassing voor de alpha-hulp die het 

liefstee afstand bewaart. Elizabeth wil het liefste horen dat zij iets betekent voor de hulp, 

maarr dit gebeurt niet. De alpha-hulp benadrukt de formele relatie die tussen hen bestaat, 

ookk doordat Elizabeth weinig naar haar luistert. 

Bijj  Reinier staat de sociale relatie met de hulpverlener voorop. Gezien het feit dat 

hijj  geen of nauwelijks contact heeft met familie, hij door het gebruik van diuretica 
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(piastabletten)) niet meer aan de kaartclub deelneemt of naar de stad kan, is de 

hulpverlenerr het belangrijkste sociaal contact geworden. Dit blijkt vooral als zijn oude 

hulpp na tien jaar weggaat en hij een nieuwe krijgt. Reinier heeft last van een hoge 

bloeddrukk en wijt dit zelf aan het feit dat hij gespannen is over de nieuwe hulp die hij zal 

krijgen: : 

Jee voelt je onzeker. Je weet niet hoe het zal gaan. Je moet je toch weer aan elkaar aanpassen, 
hett is toch weer een heel ander mens. Ander karakter en mentaliteit enzo. Je moet afwachten 
inn hoeverre ze spraakzaam zijn of zo. 
Dee bedoel als je een hulp hebt, die d'r werk goed doet en waar je niks op aan te merken hebt, 
maarr die nooit eens praat... die nooit een wat vertelt of zegt hoe het met de kinderen gaat of 
wiee dan ook, dan eh... 
Ja,, ik weet niet, dan sta je er altijd buiten. Dan heb je wel wat aan die hulp, maar dan is het 
hetzelfdee als een computer, zogezegd. En dat moet je juist niet hebben. Dat je een beetje 
contactt hebt en met elkaar praat, zodat je nog eens wat hoort, weet hoe de familie in elkaar 
zit,, en hoe ze zelf in elkaar zit, handelt, dingen koopt en zo. Dat zijn dingen waar je over 
kuntt praten. Dan leer je elkaar beter kennen. 

Dee hulp doet niet alleen huishoudelijk werk, Reinier is ook van haar afhankelijk voor het 

kopenn van nieuwe kleding zoals overhemden en sokken, het opnemen van geld en het 

doenn van boodschappen. Ze is ook de enige persoon die wekelijks komt en waarmee hij 

eenn gesprek voert. Ziekte kan ook sociale voordelen bieden zoals regelmatig contact en 

aandachtt Ook bij andere professionele zorgverleners, zoals de praktijkverpleegkundige 

vann de huisarts kan het sociaal contact op de voorgrond staan47. 

Eenn voorbeeld van een relatie waarbij het professionele en persoonlijke veelal 

doorr elkaar lopen is die met de huisarts. Veel ouderen in deze studie wegen af met welke 

klachtenn ze naar de huisarts gaan en verwachten dat deze hen serieus zal nemen omdat hij 

off  zij hen 'kent' en weet dat ze niet onnodig klagen. Andere voorbeelden zijn de relaties 

mett zorgverleners in instellingen zoals de bejaardenverzorgster of ziekenverzorgster. De 

relatiee met de zorgverleners is anders dan Henrietta had gehoopt en verwacht voor ze naar 

dee instelling kwam (zie hoofdstuk 5). Ze heeft kritiek op de werkwijze en het gebrek aan 

persoonlijkee belangstelling. Tijdens vele bezoeken kan ik observeren dat ze wel 

vriendelijkk doet tegen het personeel, maar het klinkt geforceerd. Het personeel reageert 

beleefdd en zakelijk, maar stelt geen verdere vragen naar haar persoonlijk wel en wee. Dit 

inn tegenstelling tot het personeel in de instelling van Frans. Net als bij Henrietta komt er 

tijdenss de gesprekken vaak een zuster binnen voor het zalven, druppelen en schoonmaken 

vann de ogen. Maar bij Frans informeren ze ondertussen naar een laatste doktersbezoek, 

klachten,, dagelijkse bezigheden of vertellen iets over het eigen leven. Frans ervaart de 

zorgg en medeleven van de zorgverleners als steun bij zijn gezichtsverlies en het verwerken 

vann zijn verdriet over de dood van Johanna (zie hoofdstuk 4). 

Inn het begin kwamen ook die verzorgers. Schoven ze even een stoel bij. Dan hadden ze 
malingg aan al dat werk. Ja, dat was hun natuurlijk ook ingepompt he? Maar de meeste 
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hebbenn dat gedaan hoor! Dan gingen ze eventjes met je praten. Van "U moet er toch 
doorheen",, "Wij steunen u met alles", "Als u wat hebt, als u wilt dat wijj  even komen praten, 
dann bel je gewoon als je daar behoefte aan hebt". Dus ze hebben alles gedaan om het mij zo 
aangenaamm mogelijk te maken en daar heb ik waardering voor. 

Franss maakt gebruik van het aanbod om te bellen wanneer hij op een nacht een vreselijke 

huilbuii  heeft en zich vertwijfeld afvraagt of hij de juiste beslissing heeft genomen omtrent 

hett overlijden van Johanna. De verzorgster blijf t een hele poos bij hem tot hij weer in staat 

iss om te slapen. In feite wil Henrietta deze steun en aandacht ook, maar krijgt die niet. 

Ookk relaties tussen professionele hulpverleners en ouderen kunnen zo 

gekenmerktt worden door 'afstand en betrokkenheid'. Aspecten als sympathie maar ook 

hett belang van het contact spelen een rol. Een (professionele) afstand tussen ontvanger en 

verlenerr van zorg kan bevorderlijk zijn voor goede zorg maar ook een belemmering 

(Potting,, 2001:26). Het hangt ervan af hóe en op grond waarvan afstand wordt gecreëerd 

enn wat de verwachtingen zijn van de ouderen. Huisartsen vervullen een aparte rol. Van de 

huisartss wordt over het algemeen verwacht dat hij of zij de persoonlijkheid van de oudere 

kann inschatten, ook al is er weinig contact (zie hoofdstuk 4). Ouderen streven ernaar het 

contactt met de huisarts zo optimaal mogelijk te houden. 

Strategieënn van ouderen om contacten te behouden 

Dee meeste ouderen hopen dat de sociale contacten met kinderen, vrienden en familie 
behoudenn blijven op oudere leeftijd. Vera (hoofdstuk 4) zegt: 

Jee sociale contacten zijn belangrijk. Die moetje zelf al eerder moeten opbouwen voor je oud 
bent.. En dan is het te hopen dat je dat dan later ook weer terug krijgt van die mensen. 

Opvallendd is dat ouderen behoud van contacten vooral als de eigen verantwoordelijkheid 

zien.. Eenzaamheid door verbroken relaties met de kinderen is iets dat ouderen zelf moeten 

zienn te voorkomen. Bea (hoofdstuk 5) en Corrie zeggen bijvoorbeeld: 

Kijkk je moet niet in een ander leven bedisselen, dat mag je niet doen. Ik denk altijd hoe ik 
hett zelf zou willen. Maar meestal vergeten ze (andere ouderen) hoe ze het zelf gedaan 
hebbenn of zouden willen. 

Alss ze (andere ouderen) niet meer de kinderen zien, dan denk ik ook wel eens: "Zou dat dan 
niett een beetje aan jezelf liggen?" De moet ook wel eens tot tien tellen als ze wat zeggen (de 
kinderen).. Dan zitten ze hier te praten en dan loop ik maar even naar de keuken. 

Juistt bij lichamelijke problemen proberen alle ouderen in dit onderzoek hun contacten te 

behouden.. Het is een actief proces waarin ouderen een aantal strategieën handhaven. Uit 

dee uitspraken van de ouderen in deze studie blijkt dat de dimensie van gezondheid sterk 

verbondenn is met de sociale contacten. Vooral als gezondheid verder achteruitgaat dan 
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vergtt het, voigens ouderen, aanpassing in het sociaie domein om relaties in stand te 

houden.. Zelfs ouderen die nog geen last hebben van problemen en zelfstandig kunnen 

functionerenn geven dit al aan. Het is dus niet zo dat deze afweging pas gaat spelen op het 

momentt dat zich problemen voordoen. Ouderen geven aan dat men moet zorgen anderen 

niett teveel te 'belasten'. Maar wat houdt 'belasten' in vanuit het perspectief van ouderen 

enn hoe willen ze 'belasting' voorkomen? 

HetHet voorkomen van 'belasting' van de sociale relaties 

Wanneerr gezondheid achteruitgaat geven veel ouderen aan hun kinderen niet te willen 

belastenbelasten met hun problemen. In de afweging over de 'belasting' speelt de conditie van de 

kinderenn mee, zoals te zien in het verhaal van Henrietta die haar dochter liever 'ontziet' en 

haarr schoondochter liever niet vraagt naar bepaalde boodschappen. Ouderen vullen voor 

hunn kinderen of kleinkinderen in hoe druk die het hebben met hun eigen leven, en hoe 

zwaarr de belasting wel niet is. Anna (hoofdstuk 5) is na haar hartkloppingen onzeker 

geworden.. Ze denkt na over het feit dat ze plotseling zou kunnen overlijden. Omdat ze 

alleenn woont, is er niemand die haar in de gaten houdt. Ze is bang dat ze dagen dood in 

haarr huis zou kunnen liggen voor iemand haar vindt. Ze wil dus voorzorgsmaatregelen 

nemenn zoals een alarmapparaat maar bespreekt dit liever niet met haar kinderen. 

AA Ik wil de kinderen niet ongerust maken, want dat kunnen ze nu niet gebruiken. Mijn zoon is 
overspannenn en mijn dochter is net genezen van kanker. De hou al jarenlang rekening met 
hunn gezondheid. En dit kunnen ze niet gebruiken. Ze zouden schrikken, stel dat ze me 
zoudenn vinden. Dat lijk t me verschrikkelijk. 

MM Maar hoe u het ook regelt, u kan niet voorkomen dat ze schrikken. Of u een alarmapparaat 
omm heeft, of niet. Met de mensen die u opgeeft moet u bespreken, van: " Het kan zijn dat je 
gebeldd wordt en misschien wel midden in de nacht en dan heb je de sleutel en moet je 
komenn kijken wat er aan de hand is". 

AA Ja, maar die persoon zoek je uit, en dat is dan iemand die dat aankan! En die zich niet, zoals 
jee eigen kinderen zich wezenloos schrikken.[...] Als Jan (vriend) dat zou willen doen, dan 
denkk ik dat is voor die kinderen een soort voortzetting want het is een keer eerder gebeurd, 
(hijj  heeft haar al eens eerder naar het ziekenhuis gebracht). Dus dat begrijpen ze wel. Het 
ideee dat je in benauwdheid dood gaat en dat kinderen je zo vinden vind ik verschrikkelijk. 
Enn het leven van mij en mijn kinderen zit zo elkaar dat moeder groot aandeel in de zorg voor 
henn heeft. Ik zie op tegen de omgekeerde wereld dat ze voor mij moeten zorgen. Dat hebben 
zee nooit hoeven doen. 

Annaa ziet er tegenop om haar angst voor plotseling overlijden en het aanschaffen van een 

alarmapparaatt te bespreken met haar kinderen. Ze wil haar kinderen er niet mee belasten. 

Driee factoren beïnvloeden het idee van belasting. Ten eerste de ernst van de situatie, de in 

dee tijd gegroeide rolverdeling tussen moeder en kinderen en de huidige conditie van haar 

kinderen.. Uiteindelijk overlegt Anna toch met haar kinderen over de aanschaf van het 

alarm.. Later heb ik een gesprek met de dochter van Anna. Ik vraag haar hoe zij haar rol 
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ziett en spreek over het feit dat haar moeder opziet tegen een 'omgekeerde wereld' van 

zorgg verlenen. De dochter geeft met voorbeelden aan dat de kinderen moeder al vaker 

geholpenn hebben, onder andere na de scheiding. Maar zegt ze 

Ikk vind het wel goed dat mijn moeder zich presenteert als een zelfstandige vrouw. Want hoe 
meerr je het gevoel hebt datje zelfstandig bent, hoe beter dat is voor je gevoel van 
welbevinden. . 

Dee dochter vindt het normaal dat kinderen nu zorg verlenen aan hun moeder. De moeder 

heeftt in het verleden ook heel vaak de kinderen geholpen. En dat kinderen nu meer zorgen 

voorr hun moeder hoort volgens haar bij het leven. 

Hett bespreken van het idee 'belastend te zijn' gebeurt weinig tussen ouders en 

kinderen,, soms ook uit angst dat contacten minder zullen worden. Het toont hoe 

ingewikkeldd de relaties zijn. De dochter van Bea laat niet na te benadrukken hoeveel ze 

omm haar moeder geeft. Ze geeft cadeautjes met lieve briefjes, gaat met haar moeder 

boodschappenn doen, komt dagelijks langs of belt op. Bea is bang dat ze dit contact 

verliest. . 

BB Mijn dochter komt elke dag langs. Alleen s'maandags komt ze niet. Want dan heb ik mijn 
hulp.. Maar dat vind ik een belasting voor haar. Ja, dat vind ik. Ik denk: dat kind moet haar 
eigenn leven leiden, maar niet elke dag "Ik moet naar mijn moeder toe". Dat is een druk. Dat 
legtt een druk op haar. 

MM Maar bespreekt u dat ook met haar? Over wat zij nou een belasting vindt en wat u denkt dat 
datt is? Het kan best zijn dat u daar allebei een verschillend idee over heeft. 

BB Ja, nou, dat durf je niet zo goed, he? Dat vind je naar om daar over te praten met haar. Gek 
he? ? 

MM U heeft juist zo 'n goede band met haar. 
BB Ja, ik heb een goede band. Ja, ik heb het wel eens gezegd, dan zegt ze wel; "Nee, daar moet 

jee het niet over hebben". Ik heb het er wel eens over gehad. Ja, ik weet niet hoe ik het 
zeggenn zal.... Ik weet het zelf, maar ik durf het niet te zeggen. Ik zou het ook niet willen 
zeggen,, want ik vind het heel erg als ze niet meer komt! 

MM U bent er een beetje dubbel in. 
BB Ja. Ik voel... dat denk ik, dat het voor haar een belasting is. En je durft er niet over te 

beginnen,, want dan denk ik: "Dan komt ze niet meer". En dat zou ik verschrikkelijk vinden. 

Hett is de vraag of de dochter van Bea inderdaad niet of minder zou komen. Wellicht 

onderschatt Bea haar dochter en overschat ze haar eigen 'belasting'. Feit is dat Bea het 

heell  moeilijk vindt om het onderwerp dat haar zo bezig houdt te bespreken. Ze omschrijft 

zichzelff  ook als iemand die moeilijk over haar gevoelens kan praten. Dit is altijd al zo 

geweest.. Zelfs als Bea ziek is vanwege een ontsteking in haar maag en slokdarm en een 

darmafsluitingg weten haar kinderen niet hoe ziek zij zich voelt tot de acute opname in het 

ziekenhuis.. Ze portretteert zichzelf beter dan ze in feite is. 
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BB Maar wat dat betreft ben ik erg gesloten hoor. Ze wisicu uici eens dat ik ziek was, heb ik 
altijdd verstopt 

MM Had u dat niet gezegd? Was u bang dat u ze er mee 'belastte'? 
BB Nou, dat je denkt: "Wat een gezeur, he? Mensen op die leeftijd hebben altijd wat". Ze 

hebbenn niet geweten dat ik zo ziek was. Want als ze dan kwamen, dan hield ik me nog een 
beetje.... voor de rest lag ik voor pampus. Maar als ze dan kwamen, probeerde ik zoveel 
mogelijk.... dan zei ik wel: "ik voel me niet lekker" maar liet niet merken hoe erg het was. 

Beaa relateert ideeën over ziek zijn aan haar leeftijd. De uitspraak "Mensen op die leeftijd 

hebbenn altijd wat" verwijst naar stereotiepe denkbeelden over gezondheid bij oudere 

ouderen.. Of haar kinderen die denkbeelden delen blijf t onduidelijk, omdat ze het niet 

bespreekt.. Hetzelfde geldt voor Bea's verwachtingen ten aanzien van de huisarts. 

BB Ik kom nooit bij een dokter. Altij d heel weinig bij een dokter geweest. Maar als je op die 
leeftijdd komt en je gaat zoals ik toen met dat hart, elke twee, drie weken naar de dokter. 
Dann denken ze: "Oh, daar heb je dat mens weer. Dat is de ouderdom, dat is de leeftijd. Dat 
krijgg je: "Nou ja, je bent al zo oud hoor". Nou dat weet ik zelf ook wel, daar heb ik geen 
menss bij nodig. 

MM Maar wordt dat dan gezegd, of denkt u dat zij dat denken? 
BB Nou, je zegt het zelf ook wel eens. Maar zo wordt er toch over gedacht? Vaak wel. 

Niett bij alle ouderen speelt dit idee van belasting in deze mate. Sommige mensen leggen 

zichh erbij neer dat ze hulp nodig hebben. Johan (hoofdstuk 3) is na twee jaar in een veel 

slechteree conditie. Hij heeft prostaatkanker gekregen. Johan zorgde eerst voor zijn vrouw, 

maarr is nu snel moe en kan een aantal huishoudelijke taken niet meer volbrengen. De 

kinderenn hebben professionele hulp geregeld en een schoondochter haalt nu 

boodschappen.. Ze hebben hun leven ook wat meer aangepast. De schoondochter vertelt: 

Ja,, daar word je opeens mee geconfronteerd dat er een punt bereikt is, blijkbaar, waar de 
energiee gaat opraken en dat ga je merkbaar zien. En dat heeft een paar praktische dingen 
waarr we rekening mee houden. We... Ja, dat klinkt een beetje egoïstisch, maar je gaat niet 
meerr zomakkelijk een paar dagen weg. Je doet het nog wel eens maar je houdt er rekening 
meee (gaan minder ver weg op vakantie zodat ze binnen een dag terug kunnen zijn). Meestal 
komtt er ook wel iedere dag even iemand langs. Ja, niet om te controleren of zo, want je 
komtt gewoon uit jezelf voor een kletspraatje ... nou, ja , het houdt je wel bezig. 

Johann en Ank zijn hier dankbaar voor en ervaren het als steun. Ze zien het niet zozeer als 

belasting.. Johan zegt: 

Kijkk je weet natuurlijk wel dat je een bepaalde belasting vormt, maar zo sterk hebben wij dat 
nogg nooit gehad en dat zal mede ook verband houden met de verstandhouding. Een goede 
verstandhoudingg maakt het veel gemakkelijker. 
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Dee aard van de relatie speelt volgens hem een belangrijke rol. Maar ook bij andere relaties 

diee als 'goed' worden omschreven, zijn ouderen toch bang voor belasting. Wat bij Johan 

enn Ank opvalt is dat bovenstaande uitspraken gedaan worden in het bijzijn van de 

schoondochter.. Er is geen angst om 'belasting' te bespreken met elkaar. 

Maartjee heeft de zorg voor haar gezondheid helemaal overgegeven aan haar zoons. 

Dee contacten met de huisarts verlopen via een zoon, de kinderen zorgen voor de financiën 

enn wat er ook maar nodig is. Maartje ziet juist deze zorg als teken van genegenheid van de 

kinderen.. Wel is ze af en toe bang 'lastig' te zijn. Haar zoon vertelt: 

Ikk had een keer zes plantjes voor haar gekocht waar ze erg van hield. Vervolgens heeft ze 
zichh twee dagen lang zorgen gemaakt over wat mijn vrouw ervan zou vinden! 

MaartjeMaartje hoopt maar dat er geen conflict ontstaat door haar toedoen. Ze weet dat de 

kinderenn regelmatig op bezoek komen, maar zou meer contact willen. Ze probeert te 

relativeren. . 

'ss Avonds voel ik me vaak eenzaam. Dan loop ik door mijn huis en dan denk ik: "Ja, oud 
zijn...". zijn...". 
Ikk loop dan in mijn kamer en ga maar vroeg naar bed. Maar dan zeg ik ook tegen mezelf: " 
Jee moet niet zo zeuren, er zijn mensen die dag en nacht op bed liggen. Hou er mee op, je 
moett dankbaar zijn voor watje krijgt, er zijn er zoveel die veel eenzamer zijn dan jij" . Dan 
zegg ik tegen mezelf " ouwehoer" en dan moet ik weer lachen. 

Corriee omschrijft zich ook als iemand die niet lastig wil zijn. Ze heeft zes kinderen, drie 

dochterss en drie zonen 

Dee ben heus niet teveel bij mijn kinderen. Maar je mag gerust weten, die jongens vragen me 
nooitt (op bezoek). En toch ben ik niet lastig, want ik zit in mijn stoel en dan droog ik af. En 
alss ik eet, ik ben niet lastig met eten of wat ook. Kijk die jongens komen en dat is altijd 
goed.. Ze helpen me. Zoals met mijn keukentrap, was een schroefje uit. Hij maakt het. "Heb 
moederr nog meer?". Dan zegt ie: "Oh ja, even kijken of er nog post is waar ik naar moet 
kijkenn of zo". Hij doet de financiën. Maar ze vragen me nooit op visite. Dan zegt ie: "Je kan 
tochh wel eens een keertje komen?". Ik zeg: "De kom niet uit mijn eigen want als julli e jonge 
mensenn op visite hebben, voel ik me teveel". Ik zeg tegen hem: "Jij zegt: moeder kan ook de 
telefoonn oppakken en zeggen ik kom naar je toe. Maar ji j kan óók die telefoon oppakken en 
vragen:: "Moeder heb je zin om vanmiddag een uurtje naar ons toe te komen? Dan eet je bij 
onss en pakt de taxi terug". De bedoel maar, dat wil ik graag dat ze doen. 

Dee angst van ouderen dat ze een belasting vormen is niet typisch Nederlands maar ook 

niett 'universeel' (Antonucci, 1990:218; Minichiello et al, 2000:265). Vatuk (1990) 

vergelijktt de angst om kinderen te belasten in India en de Verenigde Staten en verwijst 

naarr de verschillende normen over reciprociteit. In India maken ouders al heel vroeg 

duidelijkk aan hun kinderen dat zij verwachten dat de kinderen voor hen zullen zorgen op 

hunn oude dag. Dit is geen wens maar ouderen beschouwen het als hun recht (op.cit.: 84). 
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inn tegenstelling tot Amerika is men trots ais men zorg ontvangt en vergroot dit het 

zelfrespect.. In Ghana is de situatie vergelijkbaar: hoe meer zorg men krijgt, hoe 

succesvollerr men lijkt . Het idee dat ouderen hun kinderen 'tot last' zijn vindt men absurd 

(vann der Geest, 1998). 

Dee grootste angst van de Indiase ouderen is echter dat de kinderen hun deel van 

'dee verplichting' niet na zullen komen. Daarom hecht men aan het behoud van respect van 

dee kinderen en als voorwaarde hiervoor ziet men gezondheid zodat men nog enigszins bij 

kann dragen in de huishouding. In Nederland is de norm 'voor wat, hoort wat' meer van 

toepassing.. Ouderen en kinderen accepteren tot op zekere hoogte wel dat de 'rollen 

omgedraaidd worden', maar er moet wel wat tegenover staan. Acceptatie, niet-klagen, 

'gezelligheid',, humor en interesse in de kinderen. Lange termijn reciprociteit op zich 

volstaatt niet. Er moet ook sprake zijn van wederkerigheid op de korte termijn om 

'belasting'' te voorkomen. Hiervoor draagt de oudere persoon ook verantwoordelijkheid. 

Niet-klagen. Niet-klagen. 

Schrijvenn over klagen bij ouderen is in zekere zin 'riskant'. Ten eerste overheersen 

negatievee stereotypen in de samenleving (zie hoofdstuk 3) waardoor men een verkeerde 

interpretatiee kan geven aan de samenhang tussen de onderwerpen 'ouderen' en 'klagen*. 

Bovendienn kan en zal men ook wijzen op het feit dat iedereen wel degelijk ouderen kent 

diee wél klagen. Klagen is per definitie negatiefin onze samenleving dus zal men het 

negatievee koppelen aan "de ouderen". Waarom dan toch bewust gekozen om dit 

onderwerpp te bespreken? De reden is dat het niet-klagen wel degelijk een sociale strategie 

vann ouderen is om ten eerste hun sociale contacten te behouden en ten tweede omdat het 

verbandd houdt met de eigenwaarde van het individu om zichzelf zo te gedragen ofte 

presenterenn dat hij of zij voldoet aan de culturele norm. Ook hierin is te zien dat een 

selectieveselectieve vergelijking met leeftijdsgenoten bijdraagt aan een relatief gevoel van 

welbevindenn (hoofdstuk 3). 

Samenhangendd met de angst anderen te belasten geven ouderen aan dat klagen ook 

eenn belasting is voor het sociale netwerk. Niet alleen bij kinderen of familie, maar ook bij 

leeftijdsgenotenn of de huisarts mag niet geklaagd worden. Het is belangrijk dat het 

'gezellig'' is wanneer er bezoek komt, want klagende mensen stoten anderen af. Frans 

(hoofdstukk 4) krijgt elke week veel bezoek, waaronder zijn neef. 

Neeff  Wat dat betreft bent u (Frans) een bevoorrecht man. Want soms moet u de visite en beetje 
spreiden,, nou dat is natuurlijk prachtig. Ik heb een tweede moeder gehad die zat in een 
verzorgingshuis,, maar daar was ik de enige die kwam. Maar daar kwam ik écht niet iedere 
weekk hoor, dat kon ik niet opbrengen. 

MM Maar waar lag dat dan aan? Wat was hett verschil? 
Neeff  Ja, waar lag dat aan? Ze zat altijd overal op te vitten. U kent haar ook (tegen Frans), u ging 

err ook naar toe. 
FF Ja, maar dat werd steeds minder, want als je bij Sjaan kwam, dan was het altijd hetzelfde. Ze 

hadd haar wasgoed niet op tijd gehad, ze miste dit en miste dat. 
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Neeff  Ja, oom Frans doet dat niet. Goed, oom Frans klaagt ook wel eens zoals met dat 
zonneschermm (los scherm dat klappert.. Het duurt maanden voor het gemaakt wordt en kan in 
dee tussentijd niet gebruikt worden). Maar dan heb je ook recht van klagen. Maar met oom 
Franss is een band. Die was er altijd al, maar is gegroeid na het overlijden van tante Johanna. 
Maarr je komt hier niet voor de ellende. Het is altijd gezellig bij oom Frans. We praten 
eroverr wat we allebei in de week hebben meegemaakt en het gaat overal over, over voetbal, 
computerss enzovoorts. Oom Frans heeft zelf ook belangstelling voor veel dingen. 

Veell  ouderen portretteren zichzelf als mensen die anderen niet lastig vallen met hun 

klaagzangg over gezondheidsproblemen, gevoelens van eenzaamheid of'nare dingen'. Een 

voorbeeldd hiervan is Jannie. Ze mist haar man ontzettend. Hij is vijfjaar geleden 

overleden.. Na een problematische jeugd, heeft ze een goed huwelijk gehad. Haar man 

heeftt haar geholpen met het verwerken van verdriet en samen hebben ze een poos voor 

hunn kleinzoon gezorgd toen er problemen in de familie waren. Haar kinderen, en met 

namee haar dochter komen vaak op bezoek. Ze omschrijft hun band als goed en geeft aan 

niett te willen klagen. 

Ikk klaag niet, zelfs niet tegen mijn kinderen. Ik wil het zelf verwerken. Dat is misschien niet 
altijdd het beste, maar zo ben ik nu eenmaal. 

Janniee heeft een reden om haar emoties voor zichzelf te houden. Ze heeft een voorbeeld 

vann 'hoe het niet moet'. Een goede kennis werd weduwe en Jannie had regelmatig contact 

mett haar kinderen. De zoon vertelde aan Jannie dat hij niet graag naar zijn moeder ging 

omdatt ze altijd zat te huilen. Toen besloot Jannie: "Dat zal mij niet gebeuren, dat wil ik 

mijnn kinderen niet aandoen". Daarom probeerde ze haar verdriet te verbergen voor haar 

kinderen. . 

Maarr niet zo lang geleden was ik alleen thuis. Ik dacht: "Er komt toch niemand", en ik heb 
flinkk zitten huilen. En toen kwam mijn dochter onverwachts binnen. Toen vroeg ze: " Mam, 
watt is er?" Ik zeg: "Niks". Zegt ze: " Ma, er is wel wat, ik zie het aan je gezicht". En toen 
moestt ik toegeven, en zei:" Nou, ik heb een beetje verdriet over je vader". Toen zei ze: " 
Mam,, ik heb je nog nooit zien huilen, ik heb altijd gedacht datje hard was, maar je bent niet 
hard". . 

Hett voorval heeft als gevolg dat Jannie met haar dochter haar verdriet bespreekt. Die is 

hierr blij mee want ze wil haar moeder steunen en ze kan nu ook haar eigen gevoelens 

delen.. Hoewel ze haar moeder vraagt om voortaan haar gevoelens met haar kinderen te 

delen,, blijf t Jannie terughoudend. Ze wil haar kinderen niet belasten met haar verdriet. Ze 

huiltt vooral 's nachts als ze alleen is en houdt zich overdag goed. Haar dochter is echter 

alerterr geworden op de stemmingen van haar moeder. 

Somss hebben we over dingen gesproken en dan kan ik me goed houden. Maar als ze 
weggaatt dan wil ik huilen. En zij voelt het aan. Dan gaat ze weg, maar ze komt snel weer 
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terugg en aan zegt ze: " Auai 1*  wist het wel, ik wist datje ging huilen!" En dan wil ze erbij 
blijven.. Dan zegt ze:" Mam, daar zijn we toch voor? De heb ook wel eens verdriet om Pa". 

Dee kinderen van Jannie komen vaak langs. Ze komen ook op de trouwdag van Jannie en 

haarr man, de verjaardag van hun vader en de datum dat hij overleden is. Alleen met oud 

enn nieuw wil Jannie alleen thuis blijven. 

Wantt dan ben ik heel erg verdrietig. Ik zeg tegen de kinderen; " Met oud en nieuw gaan 
julli ee lekker feestvieren, maar laat mij thuis". En dan blijf ik op tot half twaalf en dan doe ik 
overall  het licht uit, want dan ben ik bang dat de buren me nieuwjaar komen wensen en daar 
hebb ik geen zin in. De ga naar boven en kijk achter de gordijnen naar het vuurwerk en om 
twaalff  uur zeg ik tegen mijn man: " Gelukkig Nieuwjaar!" 

Hett verhaal van Jannie laat zien hoe niet-klagen verweven is met negatieve verhalen van 

anderen,, de angst de sociale context te belasten, maar ook met een eigen behoefte alleen te 

zijnn met het verdriet. Met betrekking tot niet-klagen spelen bovendien ook nog ideeën mee 

overr wat bij 'normale' ouderdom hoort. Vooral als het gaat om gezondheidsklachten komt 

ditt naar voren 

Dann heb ik wei eens pijn (Jannie heeft arthrose in haar kniegewrichten), maar dan zal ik het 
niett zeggen. Maar ik ga er niet over klagen. De denk: "Als ik klaag komen ze niet meer". De 
hebb het idee: Ja, als je ouder wordt dan komen er gebreken maar daar moet je niet over 
klagen". . 

Datt er ouderen zijn die wel degelijk klagen, blijkt uit het verhaal van Cora. Op haar 75e 

kreegg ze vier hernia's in korte tijd. Ze is geopereerd maar dit had niet het gewenste effect. 

Dee klachten werden erger. Nadien is haar leven veranderd. Ze loopt ze moeilijk en moet 

gebruikk maken van een rolstoel. Ze krijgt van de thuiszorg hulp bij wassen en aankleden. 

Hett ergste is het lopen Dat kan ik niet zonder hulp. De moet overal bij nadenken. Op straat 
zonderr hulp kan ik niet. Dan moet iemand me vasthouden. Rechtop staan kan ik niet. Als ik 
naarr de wc ga, moet ik met mijn hoofd tegen de muur staan om mijn broek op te halen. De 
kann niet los staan om mijn broek op te halen. Maar dat went. Maar ik zeg: ik klaag nooit, dus 
jee zal van mijn kinderen niet horen dat ik klaag, ik wil ze daar niet mee lastig vallen 

Anderenn in haar omgeving klagen wel. 

Enn dan mensen die beneden zitten te kaarten. Je wordt gek van dat klagen. Ja eerlijk hoor. 
Zee hebben het dikwijls over ziektes en dan zitten ze te klagen en dan denk ik: "Oh mens je 
moestt eens weten wat ik zélf had!" . Maar ja die mensen willen hun hart luchten, daar gaat 
hett niet om. Een paar weken terug zat ik ook aan tafel, toen zaten ze alle drie 
(leeftijdsgenoten)) te klagen dat hun benen te oud waren. De zeg: "Zal ik nou es wat zeggen, 
dann ga ik mee klagen dan hebben we alle vier wat!" Als je dan zit te kaarten dan zitten ze te 
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ouwehoerenn over wat ze hebben. Toen zei ik: "Ja, ik kan zelf niet lopen, moet ik even wat 
zeggen?""  Maar ik heb ze die middag niet meer gehoord. 

Coraa zegt wat de meeste ouderen vinden; je moet accepteren wat op je weg komt. Tijdens 

hett klagen van de mensen uit de kaartclub vergelijkt ze zich met die anderen, maar de 

vergelijkingg is in haar nadeel. Deze leeftijdsgenoten hebben last van hun benen maar 

kunnenn toch nog lopen. Cora wordt geconfronteerd met haar eigen beperkingen die erger 

zijnn en wil het er verder niet over hebben.. Ze probeert ze het klagen te stoppen door naar 

haarr eigen situatie te verwijzen en dat lukt: er wordt niet meer over gesproken. Op deze 

wijzee houdt ze de norm dat ouderen niet mogen klagen in stand. Ouderen willen wel 

vertellenn over wat hen bezig houdt, maar Cora kan zichzelf nu presenteren als iemand die 

niett klaagt, waardoor zij in feite beter is dan die klagende ouderen. Reinier (hoofdstuk 3) 

legtt uit waarom oudere mensen klagen van leeftijdsgenoten soms moeilijk kunnen 

accepteren:: het is te confronterend. De ouderen die klagen over hun situatie, gezondheid 

off  eenzaamheid labelen dit veelal niet als klagen. Henrietta zegt: "Ik vertel gewoon hoe 

hett is. De overdrijf niets". 

Sommigee ouderen vechten het idee dat ouderen allemaal 'klagers' zijn aan door 

tee verwijzen naar generatieverschillen. Volgens Corrie klagen jongeren veel sneller over 

ziektee en andere problemen. Vroeger hadden mensen geen tijd om te klagen, 

tegenwoordigg wensen jongeren teveel en kunnen ze minder aan. 

Klagenn is vooral een sociaal construct, iedereen in de samenleving heeft er 

ideeënn over, maar precieze definities ontbreken. Er zijn sociale sancties of beloningen 

voorr het gepaste gedrag. 

Iemandd die blijf t klagen roept tenslotte negatieve gevoelens op die meestal niet worden 
geuit.. Op het laatst wordt iemand, die blijf t klagen beschuldigd en ontlopen. Klagen, in 
principee bedoeld om hulp te krijgen, kan dan tot de paradoxale situatie leiden dat de klager 
nogg meer in een isolement geraakt. (Bremer, 1980:14) 

Hett etiket 'klagen' lijk t afhankelijk van de wijze en het tijdstip waarop men de klacht 

verwoordt,, de frequentie en herhaling van de klacht, de mogelijkheden of 

onmogelijkhedenn die er zijn om het probleem op te lossen en de 'juiste' persoon (zoals de 

huisarts)) tegen wie men de klacht moet richten. Klagen is een sociale strategie waarbij 

mensenn wijzen op de discrepantie tussen wens en werkelijkheid. De beoordeling ervan 

hangtt af van de sociale omgeving die vaak zelf niet weet hoe te reageren op klachten, 

bijvoorbeeldd over gezondheidsproblemen (e.g. Nijhoff, 2001). Er zijn verschillende 

studiess verricht naar klagen48, maar ik wil benadrukken dat ook niet-klagen een sociale 

strategiee van ouderen is om hun sociale contacten niet te belasten en de band te behouden. 

Inn een situatie waarin ouderen zich afhankelijk voelen is niet alleen het spreken belangrijk 

maarr ook het zwijgen. 

Datt ouderen hun klachten gemakkelijk vertellen aan een onderzoeker komt 

omdatt deze een 'veilig' persoon is om tegen te klagen. Het heeft geen negatieve 
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consequentiess zoals bij de kinderen of leeftijdsgenoten. Tegelijk is de onderzoeker ook 
geïnteresseerdd in klachten omdat deze wijzen op discrepanties tussen wensen en feitelijke 
omstandigheden. . 

HetHet handhaven van reciprociteit 

Wederkerigheidd of reciprociteit vormt de basis van sociale relaties. Wederkerigheid kan in 
verschillendee vormen voorkomen waarbij tijdsbestek een belangrijke rol speelt. Sahlins 
(1974)) onderscheidt drie typen. Allereerst generalized reciprocity, waarbij een directe 
tegenprestatiee niet aan de orde is, bijvoorbeeld binnen gezinnen. De waardering kan vele 
jarenn later komen. Ten tweede balanced reciprocity, een directe ruil van goederen en 
dienstenn waarbij er sprake is van een bepaald evenwicht. De afstand tussen beide partijen 
iss groter. Bij het niet nakomen van de afspraken kan men de relatie verbreken. Wat opvalt 
iss dat bij deze vorm 'de boekhouding' van geven en ontvangen nauwkeurig wordt 
bijgehouden,, het is een transactie van het korte moment (Van der Geest & Von Faber, 
2002).. Ten derde negative reciprocity, beide partijen proberen voordeel te behalen uit de 
relatie.. Wederkerigheid kan zowel in 'directe ruil' als 'indirecte ruil' tot uiting komen. In 
directee ruil verwachten mensen het datgene wat zij geven in dezelfde mate en op dezelfde 
wijzee terug. Bij indirecte ruil wisselen mensen diensten of goederen uit die niet precies 
hetzelfdee zijn. De indirecte ruil kan zich ook over een lange periode uitstrekken: ouders 
investerenn in de opvoeding van hun kinderen en kinderen zorgen voor hunn ouders 
wanneerr zij hulp nodig hebben. Dit wordt ook wel 'uitgestelde reciprociteit' genoemd 
(Luijkx,, 2001). Toch is deze vorm van reciprociteit niet zonder meer vanzelfsprekend in 
dee Nederlandse samenleving. Mede door de aanwezigheid van professionele 
zorgverleningg is zorg voor ouderen meer een kwestie van keuze dan van verplichting 
geworden.. De verzorgingsstaat is een derde partij geworden die principes van 
wederkerigheidd beïnvloedt en minder duidelijk maakt (Van der Geest, 1998: 238). Die 
principess zijn er nog wel, ze zijn alleen van een andere aard en inhoud dan vroeger, mede 
doordatt de vanzelfsprekendheid van financiële ondersteuning tussen ouders en kinderen is 
verdwenenn (Komter & Schuyt, 1994: 35). Luijkx (2001) vindt bij 43% van de ouderen dat 
zijj  mantelzorg niet als verplichting beschouwen voor hun kinderen of aangetrouwde 
kinderen.. Dit laatste cijfer lijk t zelfs hoog in vergelijking met andere berekeningen 
waarbijj  slechts 25% van de ouderen het eens is met de stelling dat kinderen verplicht zijn 
voorr hun ouders te zorgen (De Jong Gierveld & van Tilburg, 1999). Knipscheer en Bevers 
(1985)) stellen dat er in de relatie tussen ouders en kinderen een ongelijke 
machtsverhoudingg is. Bij ouderen bestaat de wens om de relatie met hun kinderen van 
middelbaree leeftijd te behouden, zij hebben hier het meeste belang bij. Vanuit dit opzicht 
iss het begrijpelijk dat ouderen investeren in het behoud van de relaties met hun kinderen. 
Sahlinss wekt de indruk dat reciprociteit op de korte en lange termijn twee verschillende 
soortenn reciprociteit zijn die elkaar uitsluiten, omdat hij ze tegenover elkaar plaatst. Van 
derr Geest en Von Faber (2002) zijn van mening dat deze bij de ouderen in hun onderzoek 
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mett elkaar verweven zijn. In dit onderzoek proberen ouderen iets terug te doen voor 
bijvoorbeeldd hun kinderen. 

Wanneerr ouderen zorg ontvangen is het materieel belonen van aandacht één van 
dee strategieën om iets terug te doen voor hun relaties. Ouderen laten zo merken dat ze de 
aandachtt waarderen die anderen aan ze geven (Luijkx, 2001). Henrietta bewaart het 
extraatjee (zoals een kroket) dat ze op vrijdag krijgt van het verzorgingshuis voor haar zoon 
diee langskomt omdat ze weet dat die dat graag lust. Men koopt favoriete etenswaren 
speciaall  voor het bezoek van familie, vrienden of kennissen of geeft cadeautjes. 

FinanciëleFinanciële 'beloningen' zijn er ook. Het kan bestaan uit het geven van geld bij 
bepaaldee gelegenheden of 'zomaar voor een bloemetje', voor een cadeautje of andere 
zaken.. Het testament waarbij alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een 
geldbedragg en waardevolle voorwerpen krijgen kan een belangrijke rol spelen, zoals bij 
Elizabeth.. Ze wil zuinig zijn en beperkt zelfs taxikosten en telefoongesprekken tot het 
minimum.. Zo kan ze een kleinzoon een groot geldbedrag geven als huwelijkscadeau. 
Volgenss Komter & Schuyt (1994:26) geven ouderen boven de vijfti g de hoogste bedragen 
aann hun kinderen, direct gevolgd door bijdragen aan broer of zus. Luijkx (2001) stelt dat 
ouderenn met het geven van geld of cadeautjes het belang onderstrepen dat zij hechten aan 
autonomie,, terwijl mantelzorgers uit het ontvangen van die giften afleiden dat hun zorg 
gewaardeerdd wordt. Aan de andere kant kunnen ouderen iets geven, en worden zij bedankt 
inn plaats dat zij degenen zijn die iedere keer moeten bedanken. 

Eenn ander belangrijk element dat ouderen vaak noemen is belangstelling tonen 
enen investeren in contacten. Dit betekent dat de ouderen informeren naar het wel en wee 
vann degene die zorg en aandacht verleent, zoals Henrietta nu regelmatig telefonisch 
contactt opneemt met haar dochter. Corrie neemt wekelijks boeken uit de bibliotheek mee 
voorr haar buurvrouw die negentig is. Sociaal emotionele zorg die ouderen zelf verlenen 
aann mensen uit hun sociale netwerk is niet alleen een middel om contacten te behouden, 
maarr is ook gerelateerd aan gevoelens van eigenwaarde en zinvolheid van het eigen leven. 
Menn ontvangt bovendien respect van anderen. 

Zelfss wanneer men niet meer in staat is om iets te doen, te kopen ofte geven, is 
altijdd nog het aanbieden van gastvrijheid een middel om aandacht te belonen, het eigen 
zelfrespectt te behouden en contacten te binden. Men nodigt mensen uit, vraagt 
kleinkinderenn te eten, of geeft aan dat men altijd langs kan komen. Zoals een mevrouw 
trotss zegt: "Maar iedereen kan hier altijd binnen komen, ik heb altijd koffie voor ze". 
Wanneerr mensen zeggen dat bezoek altijd langs mag komen neemt de formaliteit van het 
bezoekk af en maakt het de sociale afstand kleiner. Dit is niet vanzelfsprekend in de 
Nederlandsee samenleving, het is een teken van positieve waardering van het bezoek. 

Ouderenn uit dit onderzoek passen zich niet ten koste van alles aan. Er zijn 
grenzenn in het behoud van sociale relaties. Zoals Jannie die weigert op bezoek te gaan bij 
eenn kleinzoon die net een baby, haar eerste achterkleinkind, heeft gekregen. Met deze 
kleinzoonn heeft ze altijd een bijzondere band gehad. Als jong kind heeft ze hem een poos 
inn huis gehad toen haar dochter ziek was. Ze hadden een goede band. Net als alle 
kleinkinderenn en aangetrouwde kleinkinderen kreeg hij voor zijn verjaardag een vast 
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geldbedragg zodat hij zelf iets kon kopen. Maar Jannie verwacht echter wel een bedankje 
off  een teken van belangstelling. Haar verwachting van reciprociteit komt in dit geval niet 
uit.. Ze is boos en verdrietig en besluit geen contact te leggen tot haar kleinzoon zelfde 
eerstee stap doet. Als zijn baby is geboren stuurt ze een kaart maar gaat niet op bezoek. "En 
dann ben ik een echte 'Fries'. Dan ben ik koppig. En dan wil ik het wel, maar ik kan het 
niet".. Wanneer haar zoon jarig is, ziet ze haar achterkleinkind voor het eerst, het is dan 
eenn halfjaar. Jannie bespreekt haar tegenstrijdige emoties met haar kinderen, maar niet 
mett haar kleinzoon en diens vrouw. Het contact vermindert verder, ze geeft ook geen geld 
meerr bij verjaardagen. Pas na anderhalfjaar wordt het contact enigszins hersteld als de 
kleinzoonn opbelt. 

Conclusie e 

Dee relatie tussen gezondheid en sociaal functioneren of sociale contacten blijkt 
allesbehalvee eenduidig. Het is een complexe relatie die mede bepaald wordt door eerdere 
verhoudingen,, karakter en persoonlijkheid, eigenwaarde en gevoelens van autonomie. 
Ziektee en beperkingen doen een beroep op de energie en tijd van de omgeving. Het zet de 
socialee relaties 'op scherp', die moeten bewijzen wat ze 'waard' zijn. Zowel ouderen en 
niett ouderen moeten nadenken over wat zij willen en kunnen doen om de relatie goed te 
houden. . 

Ouderenn weten dat het niet vanzelfsprekend is dat zij zorg zullen krijgen. Lange 
termijnn reciprociteit dient aangevuld te worden met reciprociteit op de korte termijn. 
Ouderenn proberen zo hun sociale contacten zeker te stellen, naarmate vermindering in 
gezondheidd betekent dat zij afhankelijker worden. Het zeker stellen van sociale contacten 
blijktt uit de strategieën die ouderen hanteren. Belangrijker dan het delen en vertellen van 
emoties,, is het gevoell  dat men vooral de kinderen of andere familieleden niet te zwaar 
belast.. Klagen is uit den boze, omdat men bang is dat mensen helemaal niet meer komen. 
Hett verlies van sociale contacten betekent eenzaamheid. Daarom tellen de meeste ouderen 
'hunn zegeningen', zoals de contacten die ze hebben. 

Vann der Veen laat zien hoe culturele codes over bijvoorbeeld sociale relaties en 
afhankelijkheidd van invloed zijn op de relatie tussen ouderen en hun sociale relaties. 

Afhankelijkheidd van andere mensen is in de Nederlandse samenleving een situatie die geen 
waarderingg geniet. Het is in strijd met de idealen van autonomie en zelfbeschikking, het is 
eenn beklagenswaardige positie en er wordt van alles aan gedaan om afhankelijkheid te 
neutraliserenn ofte negeren (van der Veen, 1995: 61). 

Ouderenn presenteren zichzelf graag als onafhankelijk en in staat tot wederkerigheid. Door 
hunn strategieën bieden ze een tegenwicht aan afhankelijkheid en het behoud van 
zelfrespect.. Toch komt hier duidelijk de ambivalentie van ouderdom naar voren. Immers, 
ouderenn houden rekening met achteruitgang en afhankelijkheid als onderdeel van 
'normalee veroudering'. Bovendien staan strategieën soms lijnrecht op de werkelijke 
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gevoelenss en wensen van ouderen, zoals te zien is bij het niet willen klagen. De keuze 

voorr deze strategie levert een positieve waardering van de sociale relaties op, hoewel het 

tegelijkk gevoelens van eenzaamheid kan vergroten. 

Err is ook sprake van het 'negeren*  van afhankelijkheid. Er is niet alleen een 

'stilzwijgendee boekhouding' in reciprociteitrelaties (Komter & Schuyt, 1994; van der 

Geest,, 1998), maar er heerst ook een stilte als het gaat om gevoelens van afhankelijkheid. 

Watt opviel in dit onderzoek was waar ouderen niet over spraken. Dat zijn vooral de 

emotiess van afhankelijkheid en eenzaamheid. Met betrekking tot afhankelijkheid is er 

bijnaa geen mogelijkheid om dit een plaats te geven in het dagelijks leven en tegelijk het 

zelfrespectt te bewaren. Volgens Kanesh is er in Nederland, in vergelijking met 

bijvoorbeeldd India, geen 'conceptual space' voor afhankelijkheid (Spiering, 2001). De 

resultatenn van dit onderzoek sluiten hierbij aan. Van der Geest (1998:242) die reciprociteit 

bijj  ouderen in Ghana en Nederland vergelijkt, wijt dit vooral aan de situatie van ouderdom 

zelf: : 

Dee situatie van ouderen is ambigue. In de ene cultuur (Nederland) wordt de autonomie 
geprediktt maar weet men zich heimelijk afhankelijk, in de andere (Ghana) verkondigt men 
dee deugd van afhankelijkheid en wederzijdse verplichting maar verlangt men eigenlijk naar 
zelfstandigheid. . 

Volgenss van der Veen spiegelen Nederlanders sociale relaties aan relaties met een zakelijk 

karakter.. In zakelijke relaties of 'transacties' is het mogelijk om onafhankelijk van elkaar 

tee blijven door directe wederkerigheid, giften kunnen direct op gelijke wijze worden 

terugbetaald.. In sociale relaties legt men de nadruk op het communiceren van gevoelens 

enn men tracht verbanden tussen 'zakelijke*  en 'sociale' relaties te voorkomen. 

Omdatt in het 'sociale' verkeer alle nadruk wordt gelegd op een uitwisseling van gevoelens, 
iss het begrijpelijk dat ouderen die een 'goede' band willen bewaren met hun kinderen erop 
gespitstt zijn dat dat deel van de (veelomvattende) relaties met hun kinderen zoveel mogelijk 
wordtt losgemaakt van de materiele zorg-facetten die hun relatie ook (heeft ge) kenmerkt. 
Hett is dus begrijpelijk dat de meeste ouderen liever dagelijkse zorg krijgen van 
professionelee hulpverleners die betaald worden. Vanuit een door de culturele code bepaalde 
ideaal-visie,, zijn dat immers mensen aan wie ze, omdat ze betaald worden, niets verplicht 
zijnn (ook al gebeurt die betaling gewoonlijk niet door de oudere zelf) (van der Veen, 
1995:62). . 

Hiermeee wijst van der Veen op de dominantie van culturele codes. Ouderen zelf spelen 

(onbewustt of bewust) een belangrijke rol in de ambiguïteit over normen voor 'goed 

gedrag'' van ouderen. In dit onderzoek komt naar voren dat mensen best afhankelijk willen 

zijnn van kinderen en andere sociale relaties. Maar er zijn weinig mensen die net als 

Johannaa (hoofdstuk 1) en Corrie dit duidelijk durven verwoorden. Zij gaan hiermee tegen 

culturelee codes over onafhankelijkheid in. Zowel uit hoofdstuk 5 en 6 blijkt dat ouderen 

somss wél klagen over waar zij ontevreden over zijn. Corrie stelt het idee dat ouderen 
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klagenn ter discussie door te verwijzen naar andere generaties die méér klagen, het 
uitsprekenn van wensen en verwachting ten aanzien van haar kinderen. Tegelijk bevestigen 
ouderenn ook culturele codes over bijvoorbeeld klagen, zoals uit de verhalen van Bea en 
Coraa blijkt. Het bewust afstand creëren door ouderen in relaties geeft het complexe 
karakterr weer van de relatie tussen gezondheid en sociale contacten op oudere leeftijd. 
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