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Hoofdstukk 7 

Dee rol van gezondheid in succesvol oud: discussie en conclusie 

Inn dit hoofdstuk komt allereerst het begrip welbevinden aan de orde omdat ouderen dit als 

equivalentt aan succesvol oud beschouwen. Tevreden zijn met de huidige situatie is 

belangrijk.. De cijfers van Cantril's ladder geven een indicatie van gevoelens van 

tevredenheid.. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk staan deze cijfers en de relatie met 

gezondheidd centraal. In het tweede gedeelte ga ik in op een aantal definities van succesvol 

oudd waarvan aanpassing een belangrijk onderdeel is. In hoeverre sluiten de bevindingen 

vann dit onderzoek aan bij deze definities en modellen? In de discussie beantwoord ik de 

vragenn die aanleiding waren voor dit onderzoek en reflecteer ik vanuit de bevindingen op 

begrippenn als autonomie en onafhankelijkheid. 

Dee relatie tussen gezondheid en welbevinden 

Inn de vorige hoofdstukken is beschreven hoe ouderen trachten hun gevoel van 

tevredenheidd te behouden door verschillende acties van aanpassing en verzet op het 

momentt dat gezondheidsproblemen worden verwacht of zich ook daadwerkelijk 

voordoen.. Hoe verhouden de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zich tot elkaar? In 

hett biomedisch gedeelte is welbevinden gemeten met Cantril's ladder (Cantril, 1965), een 

visuelee analoge schaal die subjectieve gevoelens van welbevinden meet op een schaal van 

11 tot 10 punten. Het cijfer 10 is aangegeven met "het voor u best denkbare leven". Het 

cijferr 1 is aangegeven met "het voor u slechtst denkbare leven". De deelnemers aan het 

onderzoekk geven aan op welke 'trap' van de ladder zij zich bevinden op het moment van 

dee meting. Verder is welbevinden gemeten met de algemene vragen: "Bent u alles bij 

elkaarelkaar genomen, de laatste tijd tevreden over uw leven? En de vraag: "Bent u tevreden 

overover het leven dat u tot nu toe hebt gehad? " De antwoordmogelijkheden varieerden van 1 

(ergg ontevreden) tot 5 (erg tevreden). 

Uitt cross-cultureel onderzoek (Keith et al, 1990; Ikels et al., 1995) komt naar voren 

datt een culturele context invloed heeft op het beantwoorden van vragen en het geven van 

scoress op Cantril's ladder. In hun vergelijkend onderzoek AGE (Age, Generation, and 

Experience)) naar de beleving van succesvolle ouderdom, hebben zij zeven 

gemeenschappenn onderzocht in zeer uiteenlopende samenlevingen. Het onderzoek vond 

plaatss bij de !Kung en de Herero in Afrika, twee gemeenschappen in Ierland, een kleine 

enn een grote stad in de Verenigde Staten en in de stad Hong Kong, die toen nog een Britse 

enclavee was. Verschillen in normen en waarden spelen een belangrijke rol in het geven 

vann een cijfer. 

[...]]  Along these same lines, Glascock (een van de onderzoekers) found that the Irish 
maintainn a stiff upper lip in the face of adversity, giving themselves high scores on life 
satisfaction,, for example, because "[you] just have to put up with what [you] have" or 
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responding,, " No complaints-things are going quite well." Finally, the Chinese, in keeping 
withh Confucian norms of moderation in all things, tend to avoid extremes, insisting that 
"somee are better off than I and some are worse off- I'm in the middle" (Ikels et al, 
1995:306). . 

Uitt misinterpretaties in verschillende locaties van het onderzoek bleek dat niet alle 
deelnemerss een zelfde beeld hadden bij de ladder van Cantril. De ladder, voorgesteld als 
tredenn van een trap, gaven bij deelnemers in Hong Kong de indruk dat gevraagd werd naar 
hunn vermogen om trappen te beklimmen. In Amerika wekte de treden van de ladder de 
indrukk dat het ging om bereikte levensdoelen, met als gevolg dat hoge scores niet graag 
werdenn gegeven (Op.cit.: 307). Om goede resultaten te verkrijgen heeft men Cantrirs 
ladderr aangepast naar zes in plaats van tien mogelijke vakjes of 'sporten van de trap', en 
bijj  de !Kung en de Herero is hetzelfde item gemeten met de vijf vingers van de hand van 
dee degenee die het interview afnam (Op.cit.: 315). 

Tijdenss de teambesprekingen binnen de Leiden 85-plus Studie bleek het ook 
moeilijkk om het cijfer te interpreteren. Het referentiekader waarin ouderen hun cijfer 
plaatstenn werd gemist (Von Faber & Bootsma et al., 2001). Sommige mensen zijn 
uitermatee tevreden maar gaven zichzelf het cijfer 6 terwijl anderen zichzelf een 10 gaven. 

Uitt de interviews met ouderen blijkt dat men de cijfers van Cantril's ladder 
voornamelijkk interpreteert als 'rapport cijfers' die men krijgt op school. Het cijfer 5 of 
lagerr staat voor 'onvoldoende', 6 tot 8 voor 'voldoende tot goed' en 9 of 10 voor 
'uitmuntend'' of 'kan niet beter*. Sommige mensen geven aan dat zij zichzelf nooit een 10 
zullenn geven, want zeggen ze "dan moet het leven geweldig zijn en dat is het nooit, dat 
kann niet". Anderen geven zichzelf wel een 10 omdat het voor hen het "best denkbare 
levenn is dat ze kunnen hebben op deze leeftijd". Rapportcijfers en leeftijdsnormen dienen 
alss referentiekader in het geven van een cijfer. 

Uitt de eerste cross-sectionele analyse (zie hoofdstuk 3) van de Leiden 85-plus Studie 
komtt naar voren dat 45% van de 599 ouderen een optimaal gevoel van welbevinden 
heeft.. Dit betekent een score van 8 of hoger op Cantril's ladder, tevredenheid met het 
huidigee leven, en geen gevoelens van eenzaamheid of depressie. Longitudinale analyses 
overr veranderingen van dit cijfer gedurende vier jaar zijn nog niet gereed. In onderstaande 
paragraaff  worden de resultaten van de 27 ouderen gepresenteerd die aan het 
antropologischh onderzoek meededen. 

Hett onderstaande figuur geeft een overzicht van de scores die zij zichzelf op Cantril's 
ladderr gaven gedurende drie opeenvolgende jaren. Het cijfer 8 komt relatief het meeste 
voor. . 
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11 Drie personen zijn overleden voor het 86e levensjaar, een persoon is gestopt met deelname aan de studie, bij een persoon 

iss vermindering van de cognitiee de reden dat deze vraag niet is afgenomen, 

22 Een persoon is overleden voor het 87e levensjaar, bij eea persoon is vermindering van de cognitie de reden dat deze 

vraagg niet is afgenomen. 

Hett cijfer is een momentopname en kan veranderen met de situatie. Wanneer geeft iemand 
zichzelff  een 1 of een 5? Het zijn cijfers die ontevredenheid met de huidige situatie 
weerspiegelen.. Een 1 werd op 85 jarige leeftijd gegeven door een meneer die in een 
verpleeghuiss woont. Hij is op dat moment erg ontevreden met de situatie in het 
verpleeghuis.. Eenjaar later op zijn 86e geeft hij zichzelf een 7. In dat jaar begint men met 
eenn reorganisatie in het verpleeghuis. De man heeft op zijn 86e de hoop dat de meningen 
vann bewoners over privacy, de verzorging en maaltijden die geïnventariseerd worden, 
zullenn leiden tot verbeteringen. Op zijn 87* zegt hij dat de situatie er alleen maar op 
achteruitt is gegaan, hij geeft zichzelf weer een 1. Het cijfer 5 wordt gegeven door twee 
vrouwenn (waaronder Henrietta) in hetzelfde verzorgingshuis en een dame (Elizabeth) die 
inn een serviceflat woont. Alledrie zijn ze niet erg tevreden over het huidige leven. Bij 
Henriettaa blijf t dit zo gedurende de daaropvolgende jaren, bij de andere vrouw verandert 
hett cijfer naar een 7 door een verbetering in de situatie op haar etage. Elizabeth overlijdt 
voorr haar 86e. 

Wiee geven zichzelf een 9 of een 10? Het zijn mensen die over het algemeen erg 
tevredenn zijn over hun leven van de laatste tijd en vaak ook over hun leven als geheel. In 
dezee categorie zitten veel verschillen. Het zijn mensen die ook volgens de biomedische 
definitie,, succesvol oud zijn, met optimaal fysiek, cognitief en sociaal functioneren, maar 
ditt gaat niet altijd op. Een vrouw die in een aanleunwoning woont en gehinderd wordt 
doorr diverse lichamelijke problemen geeft zichzelf toch een 10. Ze is blij met de kinderen 
diee op bezoek komen, de zorg die ze ontvangt en de manier waarop ze woont. Een heel 
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anderr iemand ÏS een iiiau die nüg Wel icuciljk niiïCtiüiicèft, waai Weet hij dat bij kaiïkci 

heeftt en nog maar kort zal leven. Hij geeft zichzelf een 10 omdat hij geniet van het feit dat 

hijj  nog samen met zijn vrouw kan zijn. Hij maakt plannen om samen met haar een verre 

reiss te maken, nu het nog kan. Bang voor de dood is hij niet. Hij geeft als verklaring dat 

hijj  een bijna-dood ervaring heeft gehad, wat zijn leven in een ander perspectief heeft 

gezet;; het leven is waard geleefd te worden en tegenslagen zijn er om overwonnen te 

worden. . 

Hett cijfer 9 of 10 zegt dus weinig over de mate van lichamelijk functioneren. Het 

iss een cijfer dat niet alleen duidt op tevredenheid, maar tegelijk laat zien dat mensen in 

heell  wisselende omstandigheden erg tevreden kunnen zijn. 

Wiee geven zichzelf een 6,7 of 8? Dit zijn mensen die vooral aangeven 'niet 

tevredenn en niet ontevreden te zijn', of 'tevreden zijn' met het leven van de laatste tijd. 

Ookk in deze categorie zijn grote verschillen te vinden wat betreft sociaal en fysiek 

functioneren.. Reinier geeft zichzelf op zijn 85e een 6, op zijn 87e en 88e een 7. Het hogere 

cijferr in het tweede en derde jaar van het onderzoek wekt de verwachting dat er iets 

verbeterdd moet zijn in de situatie, maar dit is niet het geval. Net als Reinier, weten mensen 

somss niet meer welk cijfer ze zichzelf hebben gegeven het jaar daarvoor, en geven ze 

zichzelff  een 'voldoende': Of dit nu een 6 of 7 is, is niet belangrijk. De uitspraak van 

Corriee laat zien dat het exacte cijfer met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten 

worden.. Ze geeft zichzelf eerst een 8, maar later een 10. 

Nouu ja, ik zeg nou maar een 8, maar het kan ook wel een 10 wezen, want ik voel me eigen 
happy.. Kijk als dat zonnetje vanmiddag blijf t schijnen, dan pak ik mijn stoel en ga heerlijk 
lezenn in de tuin. 
[...]]  ik ben goed en ik ben tevreden, ik kan overal nog heen. Dat is ook niet iedereen 
gegeven,, met zo'n leeftijd. 

Inn verband met de vele vragen omtrent Cantril's ladder en het referentiekader werd 

beslotenn om bij het tweede bezoek op 86 jarige leeftijd, twee extra vragen te stellen, 

namelijk;; wat zou er moeten veranderen in uw situatie om een hoger cijfer te geven en wat 

zouzou er veranderd zijn om een lager cijfer te geven? Uit de antwoorden blijkt dat 

afhankelijkheidd door verminderde gezondheid (van de 22 mensen noemen 14 mensen dit 

item),, pijn en overlijden of ziekte van de partner als voornaamste reden voor een lager 

cijferr wordt genoemd. Een hoger cijfer verschilt voor degenen die zichzelf al een hoog 

cijferr geven en degenen die zichzelf een gemiddeld of voldoende cijfer geven. Mensen die 

zichzelff  een 9 of 10 geven zeggen dat er niets zou hoeven te veranderen. Mensen die 

zichzelff  een 6,7, of 8 geven noemen als voornaamste factoren een verbetering in 

woonsituatie,, gezondheid en sociale contacten. De angst voor afhankelijkheid komt naar 

vorenn uit interviews én uit het cijfer op de Cantril's ladder. 

Naa evaluatie van de dataverzameling op 86e leeftijd, is besloten om bij het derde 

bezoekk op 87e leeftijd twee andere vragen te stellen. De onderzoeksverpleegkundige 

vergelijktt het nieuwste cijfer met het cijfer dat mensen zichzelf het jaar ervoor gaven en 
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steltt nu de volgende vragen: wat is er verbeterd en wat is er slechter in vergelijking met 
vorigvorig jaar? De vraag is uitermate interessant want betekenen gezondheidsproblemen of 
verliess ook dat mensen zichzelf een lager cijfer geven? 

Bijj  een gedeelte van de mensen lijk t het cijfer inderdaad te veranderen door 
gezondheidsproblemen.. Bij acht mensen die meer last krijgen van pijn, gehinderd worden 
doorr verminderde mobiliteit daalt het cijfer. Ook een verhuizing naar verzorgingshuis of 
ziektee van de partner maakt dat het cijfer daalt. Toch daalt het cijfer niet scherp en blijf t 
hett over het algemeen een 7 of een 8. Evenveel mensen geven zich hetzelfde cijfer als het 
jaarr ervoor, ondanks een vermindering van gezondheid, voorbeelden zijn: Frans die steeds 
slechterr gaat zien en Reinier die steeds meer energie moet steken in het dagelijks 
functionerenn Bij vijf mensen stijgt het cijfer van een 'voldoende' naar een 'ruim 
voldoendee of goed' omdat men zich fitter voelt, minder pijn heeft of om onduidelijke 
redenen. . 

Watt zeggen deze cijfers op Cantril's ladder nu over welbevinden in het kader van dit 
onderzoek?? In hoeverre is gezondheid belangrijk voor het cijfer op Cantril's ladder? Er 
kunnenn drie voorlopige conclusies uit deze eerste interpretatie van de cijfers getrokken 
worden.. Allereerst, dat mensen gezondheid, en met name afhankelijkheid door een 
achteruitgangg van gezondheid, als belangrijke factor noemen bij de bepaling van het cijfer 
opp Cantril's ladder. Ten tweede, dat de mate van lichamelijk functioneren inderdaad het 
cijferr van welbevinden beïnvloedt, maar, tot slot, dat het cijfer weinig verandering 
ondergaatt bij het optreden van gezondheidsproblemen; het blijf t een 'voldoende'. 

Naarr aanleiding hiervan hebben de onderzoekers van de Leiden 85-plus Studie gekeken of 
eenn kwantitatieve analyse van alle deelnemers aan de Studie deze conclusies wel of niet 
bevestigen.. Allereerst is bekeken wat deelnemers aangeven als factoren die het cijfer op 
Cantril'ss ladder positief (2 punten hoger) of negatief (2 punten lager) kunnen beïnvloeden. 
Tachtigg procent van de mensen noemt gezondheid als factor die het cijfer zou veranderen, 
hetzijj  positief, hetzij negatief49. 

Vervolgenss is gekeken of het cijfer inderdaad veranderd is bij achteruitgang van 
gezondheid.. Hiervoor is uitgegaan van ziekenhuisopnames tussen het 85ste en het 86ste 

levensjaar.. De aanname is dat ziekenhuisopname gerelateerd is aan 
gezondheidsproblemenn en dat dit een negatief effect zou hebben op het cijfer van 
welbevinden.. In de analyse is geen onderscheid gemaakt in redenen voor 
ziekenhuisopnames.. Uit de gegevens van de huisartsen is van 77 mensen bekend dat zij in 
hett ziekenhuis zijn opgenomen in dat betreffende jaar. Van 322 mensen is bekend dat zij 
niett in een ziekenhuis zijn opgenomen. Van 20 mensen ontbraken nog de gegevens. 
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**  bron: Persoonlijke mededeling dr. Gussekloo 

Bovenstaandd figuur geeft de cijfers weer bij mensen met en zonder ziekenhuisopname. 
Hett cijfer 0 laat zien dat het cijfer op Cantril's ladder gelijk is gebleven Aan de linkerkant 
staatt de daling van aantal punten op de ladder in vergelijking met het jaar ervoor. Aan de 
rechterkantt van de 0 staan de cijfers die gestegen zijn in vergelijking met het jaar ervoor. 

Dee gemiddelde score op Cantril's ladder blijkt in vergelijking met 85 jarige leeftijd 
mett één punt afgenomen te zijn op 86 jarige leeftijd, van een 8 naar een 7. Opname in het 
ziekenhuiss verandert de score op Cantril's ladder nauwelijks, zelfs niet voor die mensen 
diee hadden aangegeven dat gezondheid een belangrijke rol speelt in het geven van een 
cijfer.. Uit de berekening van de gemiddelde scores op Cantril's ladder blijkt dat er geen 
statistischee verschillen zijn voor de groep deelnemers met en zonder ziekenhuisopname. 
Hett cijfer dat mensen zichzelf geven voor tevredenheid ondergaat weinig verandering 
wanneerr gezondheidsproblemen zich inderdaad voordoen. 

Kortom,, de interpretatie van het cijfer op Cantril's ladder is uiterst lastig. Meerdere 
factorenn wegen mee in het geven van een cijfer, zoals: het hanteren van leeftijdsnormen in 
relatiee met welbevinden, een herdefiniëring en weging van gezondheid op grond van 
perceptiess op 'normale ouderdom', eerdere ervaringen in de persoonlijke levensloop, 
religie,, humor en positieve aspecten in het huidige leven die verlies compenseren. 

LeeftijdsnormenLeeftijdsnormen spelen een rol in het gevoel van tevredenheid, zoals ook in 
hoofdstukk 4 is beschreven. De algemene verwachting dat het allemaal veel slechter kan, 
maaktt dat veel mensen hun eigen moeilijkheden relativeren door een selectieve 
vergelijkingg met leeftijdsgenoten. Het zijn niet alleen huidige leeftijdsnormen die een rol 
spelen.. Uit de gesprekken blijkt dat sociale normen over leeftijd uit verschillende 
levensperiodess een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is beschreven bij Anna (hoofdstuk 
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5)) die het liefst de hulp zou krijgen die haar moeder vroeger kreeg van de huisarts. 

Ouderenn proberen zich aan te passen aan huidige leeftijdsnormen ook al zijn die 

tegenstrijdigg met eigen normen. 

HetHet wegen van gezondheid. Al eerder is beschreven (hoofdstuk 4) hoe ouderen 

gezondheidd op latere leeftijd definiëren als: het behoud van basisfuncties en de 

afwezigheidd van pijn en levensbedreigende ziektes. Dat bijvoorbeeld Johan (hoofdstuk 3), 

wanneerr hij geconfronteerd wordt met prostaatkanker, zichzelf niet meer als gezond 

beschouwt,, is in overeenstemming met deze definitie. Zijn cijfer op Cantril's ladder daalt. 

Hijj  is nog wel tevreden met zijn leven als geheel, maar niet meer met zijn huidige situatie: 

Nee,, maar dat breng ik wel in relatie met mijn gezondheid. Ja, je kan niet verwachten... 
Nett als dat die roos die gisteren in volle bloei stond en nou staat te verdorren. En zou je nou 
diee roos vragen "Vind je je nou zo lekker?" Nee, dan vindt die roos zich niet lekker. En dat 
geldtt voor mensen ook. Iets wat op afsterven staat, daarvan kan je niet verwachten dat ie 
zichh happy voelt in alle opzichten. Wel happy met wat hij allemaal nog heeft, maar niet met 
dee huidige situatie. 

Mallinsonn (2002:18) omschrijft dit als een 'internal comparison'. Deze interne of 

temporalee vergelijking kan in combinatie voorkomen met een sociale vergelijking van 

leeftijdsgenoten.. In de afweging van een cijfer, score of label als gezond of succesvol 

spelenn persoonlijke afwegingen een grote rol. 

Whenn asked to rate their health status people can often make surprising decisions but that 
doess not mean they have misunderstood the question or that they hold unrealistic self-
perceptions.. The problem is that they include and exclude problems in different ways and 
mayy unexpectedly weigh all kinds of information before answering ( Mallinson, 2002:19). 

Hett onderzoek van Mallinson betreft een vragenlijst over gezondheid, maar geldt net zo 

goedd voor concepten als 'disability', tevredenheid of'kwaliteit van leven'. Een voorbeeld 

hiervann is terug te vinden in de zogenaamde 'disability-paradox': 

Whyy do many people with serious and persistent disabilities report that they experience a 
goodd or excellent quality of life when to external observers these people seem to live an 
undesirablee daily existence? (Albrecht & Devlieger, 1999:977) 

Dezee onderzoekers gaan uit van een gezondheidsgerelateerde 'kwaliteit van leven' maat 

Maarr deze 'maat' verklaart niet waarom, naar de mening van buitenstaanders, mensen met 

ernstigee beperkingen zich tevreden voelen. Het 'probleem', zoals Mallinson het noemt is 

voorall  een probleem voor onderzoekers die een andere definitie en een etic benadering 

vann een bepaald concept hanteren. Zij ondervinden problemen bij het interpreteren en 

'scoren'' van antwoorden. Zowel de artikelen van Albrecht en Devlieger als van Mallinson 

zijnn een pleidooi voor onderzoek naar een 'emic point of view'; de ervaringen en 

belevingenn van mensen die te maken hebben met ziekte en beperkingen. 
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EerdereEerdere ervaringen in de persoonlijke 'levensloop spelen eveneens een grote rol bij 

hett bepalen van een cijfer over tevredenheid én het algehele gevoel van succes. Mensen 

verwijzenn naar hun aanpassingsvermogen gedurende of na moeilijke periodes in hun 

leven.. Het gevoel dat problemen zijn overwonnen en dat weer van positieve dingen 

genotenn kan worden is heel bepalend. Corrie zegt: 

Ikk heb een hoop meegemaakt, maar ik bedoel, ik heb alles overwonnen. [ ] We hebben 
zoveell  gehad (ze vertelt over het verlies van haar kind in de oorlog, de armoede, scheiding 
enn ziekte binnen haar familie), je moet overal doorheen! Ze zeggen wel eens: "Gewoon 
doorgaann met ademhalen", maar ergens is dat ook zo. Maar natuurlijk het was vreselijk. Ik 
hebb er jaren over moeten doen. En nou kregen we het goed samen en dan krijgt mijn man 
kanker,, dus ik bedoel maar.... het leven ging niet over rozen. Maar ja. Maar dan denk ik 
tochh s'ochtends: "Ik ben blij dat ik weer wakker ben". 

ReligieReligie kan een belangrijke rol spelen. In hoofdstuk 5 is beschreven dat dit zeker niet voor 
allee mensen in dit onderzoek geldt, maar voor Corrie is het een belangrijke bron van 
steun: : 

Ikk ben niet zo'n heilige hoor, maar ik hou mij altijd vast aan mijn geloof. Dat is van huis uit 
all  zo. Vroeger toen de kinderen klein waren, en als er eens wat ergs was, dan dacht ik: " Oh, 
lievee God, laat dat alsjeblieft niet gebeuren, laat dit niet of laat dat niet". Maar nou ben je op 
eenn leeftijd datje zegt: " Dank je wel God, overal voor". Datje nou allemaal dingen hebt en 
dann dank ik God: "Datje me zo gelukkig hebt gemaakt". 

HumorHumor speelt ook een belangrijke rol. Het helpt om te relativeren en spanning om te 

zettenn in iets positiefs. Zelfspot, woordspelingen, uitdrukkingen, 'droge' of 'gevatte' 

opmerkingenn maken deel uit van veel gesprekken. Het humoristische aspect van 

opmerkingenn is moeilijk weer te geven in een enkel voorbeeld omdat de situatie, de hele 

conversatie,, toon en mimiek grotendeels het humoristische aspect bepaalden. Op grond 

vann literatuuronderzoek stelt Beullens (2000) dat bij ouderen een significant verband 

gevondenn is tussen het gebruik van humor enerzijds en welbevinden anderzijds. 

Alss laatste zijn er de positieve aspecten in het huidige leven die verlies 

compenseren.. Corrie geniet van haar taxi-geld en voeltt zich heel rijk, ze zegt: "De ben net 

dee koningin". Maar ook gewone kleine dingen als de zon in de kamer, een mooi boek, of 

mooiee muziek zijn belangrijk in het gevoel van tevredenheid. Als mensen zelf niet meer 

opp vakantie kunnen gaan vanwege lichamelijke problemen kunnen ze genieten van de 

vakantieverhalenn van de kinderen. Het plezier van de kinderen, compenseert het feit dat ze 

hett zelf niet meer kunnen. Mensen zoeken naar alternatieven als de gezondheid 

beperkingenn oplevert. Men laat bijvoorbeeld eten halen bij een restaurant: op deze manier 

kann men wél trakteren op een etentje dat bovendien niet al te duur is. Vaak zijn het de 

kleinee dingen die belangrijk zijn. Johan zegt: 

Naarmatee je minder hebt, kun je met minder tevreden zijn. 
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Tenslottee wordt het cijfer ook bepaald door een balans tussen positieve en negatieve 

punten. . 

Dee hartoperatie van To (hoofdstuk 3) betekent een verbetering van haar gezondheid, maar 

dee gezondheid van haar man gaat achteruit. Na een operatie heeft hij professionele 

verzorgingg nodig. De verhuizing naar het verzorgingshuis ervaart het echtpaar als een 

negatieff  gebeuren. Vooral To heeft heimwee. Maar hier tegenover staat weer dat ze 

onverwachtss veel bezoek krijgt van mensen van wie ze dit niet had verwacht. De positieve 

aspectenn 'compenseren' de negatieve gebeurtenissen in belangrijke mate. Het cijfer op 

CantriFss ladder dat To zichzelf geeft verandert van een 8 naar een 7. 

Hett gevoel van tevredenheid is vooral een relatieve tevredenheid. De scores op 

CantriFss ladder moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Het gaat hier niet om een 

gevoell  van 'geluk' dat te objectiveren is in een cijfer, maar een cijfer dat al 'gewogen is' 

enn steeds opnieuw gewogen wordt in relatie met wat men meemaakt en hoe men zich 

aanpast.. Men telt wat men heeft en probeert in het reine te komen met verlies en gemis. 

Welbevindenn heeft geen eenduidige criteria. In tegenstelling tot jongeren, leggen oudste 

ouderenn 'de lat niet hoog' omdat ze uitgaan van verlies door bijvoorbeeld ziekte of dood 

(Ryff,, 1991). 

Inn sum, the life span tale unfolded in this research is one of shifting self-evaluative horizons. 
[...]]  The oldest respondents, in contrast, see themselves as holding steady relative to the 
past,, but the future looks ominous to them. On the brighter side, these older individuals have 
reinedd in their personal ideals relative to the two younger age groups. Thus, there appears to 
bee a later life gain wherein the ideal self fits the real self, warts and all, with whom one has 
becomee an accustomed traveler (Ryff, 1991:294). 

Verschillendee visies op succesvol oud 

Kann dit onderzoek een bijdrage leveren aan de theorievorming rond succesvolle 

veroudering?? De visie van Rowe en Kahn is in deze studie vaak ter sprake gekomen 

omdatt deze het uitgangspunt was van de biomedische definitie van succesvol oud in de 

Leidenn 85-plus Studie. Deze visie wordt vooral gebruikt in grote longitudinale studies. In 

dezee studies is het eenvoudiger om functioneren of disfunctioneren te meten dan 

bijvoorbeeldd het ingewikkelde proces van aanpassing. Men maakt gebruik van testen, 

vragenlijstenn naar functioneren en welbevinden maar het is moeilijk om verschillende 

individuelee ervaringen en aanpassingen in kaart te brengen. Dit is ook niet het doel van 

dergelijkee studies. Men zoekt naar patronen en gemiddeldes van grote groepen 

deelnemers,, significante statistische relaties en duidelijke determinanten van succesvol of 

onsuccesvoll  oudi 

Rowee en Kahn verwijzen naar psycho-sociale factoren, zoals autonomie, controle 

enn sociaal support en pleiten voor onderzoek naar de mechanismen die 'succes' kunnen 

beïnvloeden,, maar die staan vooral in dienst van het lichamelijke functioneren. 
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Ditt onderzoek suggereert dat ouderen de visie van Kowe en Kahn dat succesvolle 
verouderingg optimaal functioneren, dus beter dan 'normale ouderdom' betekent, niet 
delen.. Ouderen zijn van mening dat een ouderdom die met gebreken komt niets afdoet aan 
hunn 'succes'. Dat hoort bijouderdom en is 'normaal'. Die stelling is mede gebaseerd op 
ervaringenn en contacten in de medische wereld. De geneeskunde is in veel gevallen nog 
niett in staat is 'pathologische ouderdom' van 'normale ouderdom' te onderscheiden, en 
beperkendee gevolgen van 'normale ouderdom', zoals pijn, te verhelpen. Hierdoor blijf t er 
voorr veel ouderen niets anders over dan met 'de gevolgen te moeten leren leven' en zich 
aann te passen. De visie van Rowe en Kahn suggereert in eerste instantie dat er een 
duidelijkk onderscheid te maken is tussen 'pathologische', 'normale' en 'succesvolle' 
veroudering.. In 1997 hebben ze dit onderscheid genuanceerd: er is niet altijd sprake is van 
eenn duidelijk onderscheid dat op bepaalde momenten objectief gemeten kan worden: 

Iff  we had continuous rather than occasional measurements of successful aging, we would 
expectt to find that even older people who are aging successfully have not met the criteria at 
everyy moment in the past. They have moved "in and out of success," just as healthy people 
cann be said to move in and out of illness (Rowe & Kahn, 1997:439). 

Daaromm stellen ze voor het begrip ' resilience te introduceren in succesvolle veroudering. 
Vertaaldd betekent dit begrip het vermogen tot herstel of veerkracht. De snelheid en 
'volledigheid'' waarmee ouderen 'terugkeren' naar hun succesvolle verleden moet volgens 
henn worden onderzocht. Hoe dit begrip inhoud te geven en te meten blijf t echter 
onduidelijk.. Met uitzondering van fysieke voorbeelden die zij geven met betrekking tot 
hett meten, gaan ze niet in op het sociale functioneren en welbevinden van ouderen. Dit is 
vreemdd omdat Rowe en Kahn in hetzelfde artikel aangeven dat succesvol oud een 
hiërarchiee is, waarin sociaal functioneren en sociale productiviteit het hoogste doel is. 
Dezee studie laat zien dat individuele aanpassing niet alléén afhankelijk is van individueel 
karakterr en persoonlijke mogelijkheden, maar ook van de sociale omgeving en structurele 
factoren.. De benadering van Rowe en Kahn besteedt hier geen aandacht aan. Het gevaar is 
datt men individuele strategieën van aanpassing als 'goed' of 'slecht' gaat interpreteren. In 
zekeree zin besteden Rowe en Kahn nu meer aandacht aan aanpassing maar het neemt nog 
steedss een ondergeschikte plaats in bij het streven naar succesvol oud. 

Anderee modellen richten zich juist op aanpassing als voorwaarde voor succesvolle 
veroudering.. In het volgende deel wordt een aantal van deze modellen toegelicht. Het 
modell  van Baltes en Baltes (1990) is het meest bekende model. Baltes en Baltes stellen 
datt succesvolle individuele ontwikkeling (inclusief verouderen) een proces is met drie 
componenten:: selecteren, optimaliseren en compenseren. Met name in de latere 
levensfasee komt selectie naar voren. Dit is het gevolg van een restrictie van 
mogelijkhedenn door verminderde biologische, sociale of mentale reservecapaciteiten. Het 
iss zaak voor het individu en de samenleving om zich te concentreren op belangrijke zaken 
diee nog wel mogelijk zijn. Het proces van selectie vraagt om individuele aanpassing van 
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doelenn en verwachtingen. Dit heeft een positief effect op het gevoel van persoonlijke 

controlee en welbevinden. Optimalisering betekent dat men ernaar streeft de gekozen 

doelenn zo optimaal mogelijk te benutten in kwaliteit en kwantiteit. Compensatie houdt in 

datt bij verlies van bepaalde mogelijkheden een alternatief of ondersteuning wordt 

gezocht,, bijvoorbeeld door aanschaf vann hulpmiddelen. Baltes en Baltes benadrukken dat 

ditt proces vele vormen kan aannemen, afhankelijk van het individu en de maatschappij 

waarvann hij deel uitmaakt. De verdienste van dit model is dat het de nadruk legt op de 

'plasticiteit**  en heterogeniteit van ouderdom. Ouderen kunnen een actieve rol vervullen in 

succesvollee veroudering. Steverink et al.(1998) merken terecht op dat zij een criterium 

voorr succes missen in bovenstaand model. Het is onduidelijk welke doelen in welke 

prioriteitt belangrijk zijn. 

Uitt dit onderzoek komt naar voren dat ouderen niet altijd bewuste keuzes maken in 

selecteren,, optimaliseren en compenseren. 'Aanpassing' bevat bovendien tegenstrijdige 

elementenn in wel- en niet accepteren, spanningen tussen het zelfbeeld van ouderen en 

verondersteldee meningen van anderen. Verschillende elementen die aanpassing of 

acceptatiee beïnvloeden staan op gespannen voet met elkaar. Niet altijd lukt het de oudere 

daarr keuzes in te maken. Ook leiden strategieën van ouderen niet per definitie tot een 

hogeree mate van welbevinden. Vooral niet wanneer mensen, zoals Anna, ingaan tegen 

normenn van anderen. De keuze voor bijvoorbeeld sociaal gerichte strategieën om 

eenzaamheidd te voorkomen, kan tegelijk andere gevoelens van eenzaamheid in de hand 

werken,, als men persoonlijke gevoelens over 'negatieve dingen' niet durft te delen uit 

angstt anderen daar mee te belasten. 

Schulzz en Heckhousen (1996) nemen in hun benadering het levensloopperspectief 

alss uitgangspunt. Zij benadrukken de controle die het individu heeft op zijn leven. In hun 

modell  gaan ze uit van het model van Baltes en Baltes. Zelf voegen ze er aspecten van 

primairee en secundaire controle aan toe. Primaire controle heeft te maken met de invloed 

vann mensen op hun omgeving. Secundaire controle richt zich op veranderingen in het 

individuu zelf (me inner self). Primaire controle is af te lezen aan gedrag, secundaire 

controlee zijn de onzichtbare cognitieve processen, zoals het bijstellen van doelen en 

wensen.. Primaire controle is te verkiezen boven secundaire controle omdat hiermee het 

individuu zijn omgeving naar zijn wensen kan aanpassen en zijn ontwikkeling kan 

optimaliseren. . 

Putt another way, individuals who are able to engage and impact the environments around 
themm for the longest period of time would be judged most successful. Although this 
definitionn implies an absolute definition of success- the more primary control the better- it is 
importantt to note that at the individual level, the potential for primary control is limited by 
thee genetic makeup of the individual and the available sociocultural opportunities. Thus 
evaluationss of success must be tempered by the biological and sociocultural resources of the 
individuall  (Schulz en Heckhousen, 1996:711). 
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Zee onderscheiden drie criteria van succes. Het eerste criterium is fysiek functioneren. Net 
alss Rowe en Kahn gaan ze ervan uit dat goed fysiek functioneren belangrijk is. Dit stelt 
mensenn in staat controle uit te oefenen over hun leven. Het tweede criterium bestaat uit 
cognitieve,, intellectuele en sociale vaardigheden. Deze vormen samen met fysiek 
vermogenn de belangrijkste voorwaarden voor het uitoefenen van primaire controle en het 
omgaann met tegenslagen. Specifieke vaardigheden, zoals analytisch vermogen of 
spreekvaardigheid,, die 'coping' kunnen vergemakkelijken, zijn een derde criterium. 

Ditt model heeft meer aandacht voor de sociale en culturele invloeden op 
succesvollee veroudering. Toch blijf t onduidelijk welke doelen mensen nastreven in het 
'succes',, over wat ze precies controle moeten uitoefenen, wat een juiste balans is en hoe 
enn wanneer domeinen worden geselecteerd of gecombineerd (Steverink et al., 1998:445) 
Hett is een functioneel model zonder aandacht voor tegenstrijdigheid en ambivalentie. Het 
laatt weinig ruimte voor de mogelijkheid dat ouderen niet altijd perse controle willen 
houdenn op een bepaald gebied, maar juist de controle willen overgeven aan anderen. Uit 
dee Leiden 85-plus Studie blijkt bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal functioneren, dat 
ouderenn zonder fysieke beperkingen ook andere keuzes gaan maken. Mensen kiezen 
bijvoorbeeldd voor minder sociale contacten en leggen zich toe op het uitoefenen van een 
specifiekee hobby (Von Faber & Bootsma, et al., 2001: 2699). In dit geval zou men, in 
navolgingg van Baltes en Baltes, kunnen spreken van het 'optimaliseren' van een bepaald 
gebied.. Het blijf t echter onduidelijk in hoeverre men een onderscheid kan maken tussen 
primairee controle en secundaire controle. 

Dee Sociale Productie Functie theorie van Steverink et al. (1998) borduurt voort op 
bovengenoemdee modellen van Baltes en Baltes en Schultz en Heckhousen. Zij proberen 
tott een theorie van doelen en criteria van succes te komen met behulp van eerder 
genoemdee modellen. Uitgaande van de WHO definitie van gezondheid, betogen ze dat 
mensenn twee universele doelen nastreven, namelijk een fysiek en een sociaal 
welbevinden.. Het element van psychologisch welbevinden komt automatisch voort uit het 
bereikenn van die twee universele doelen. Het is geen aparte doelstelling in hun theorie. 

Thee more physical and social wellbeing a person is able to achieve, the more overall 
wellbeingg (or 'success') he or she will have. [...] Thus, while 'success' itself is defined only 
inn terms of an overall measure of wellbeing, the specific content of success comes in 
throughh the specification of the first-order instrumental goals for the achievement of 
physicall  and social wellbeing, and through the heuristic guidance for the specification of 
lower-orderr goals in the hierarchy (Steverink et al. 1998: 453). 

Dee criteria zijn flexibel en procesmatig. Dat houdt in dat mensen verschillende manieren 
hebbenn om het doel van fysiek welbevinden of sociaal welbevinden (beide zijn een 'first-
order'' doel) te bereiken. Bovendien moeten de criteria voor succes aansluiten bij de 
subjectievee en individuele gevoelens van welbevinden. Het specifieke van deze theorie is 
datt Steverink et al. de twee doelen van fysiek en sociaal welbevinden onderverdelen in 
verschillendee subdoelen. Ze stellen dat er tijdens de levensloop een verandering 
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plaatsvindtt in de inhoud en het belang van die doelen (bijvoorbeeld, status) en de manier 
waaropp die doelen ingevuld kunnen worden. Naarmate men ouder wordt, zal er meer 
compensatiee en substitutie plaats vinden. Hoe deze processen inhoud krijgen, is 
afhankelijkk van de levensloop, de mogelijkheden, beperkingen, de aanwezige reserves, en 
dee aard van de persoon. Men vindt dus een heterogeniteit in aanpassing. Op grond van 
hunn aannames stellen ze dat er op zeker moment sprake kan zijn van een 'kritieke fase'. 
Zee verwijzen naar de oudere leeftijd waarin op zeker moment verliezen in fysiek (frailty) 
enn sociaal functioneren bijna niet meer te compenseren zijn. 

Successfull  ageing thus also implies reaching the critical phase as late as possible, or even 
avoidingg it altogether (Steverink et al. 1998: 457). 

Onduidelijkk is hóe ouderen dit kunnen voorkomen. Bovendien blijf t onduidelijk wie 
beslistt of ouderen in een 'kritieke fase' zijn. De vraag is ook of mensen niet meer 
succesvoll  kunnen zijn bij verliezen. De data van ons onderzoek laten zien dat mensen nog 
steedss een gevoel van welbevinden kunnen hebben ondanks een achteruitgang in fysiek 
functioneren.. Steverink et al. betogen dat bij ouderen de angst voor de toekomst een 
negatievenegatieve invloed heeft op hun acties ten aanzien van die toekomst en hiermee het 
uitstellenn van de 'kritische fase'. Dit onderzoek laat echter zien (hoofdstuk 4) dat ouderen 
opp verschillende manieren omgaan met vermindering van gezondheid. Deze bevindingen 
komenn dan ook niet overeen met de verwachting van een dominant' loss perspective', 
maarr laten een positiever beeld zien. Ouderen blijven ook op hoge leeftijd streven naar het 
behoudenn van tevredenheid. Dit is niet alleen gerelateerd aan normen van aanpassing 
maarr ook aan het behoud van zelfrespect. Het streven naar positieve waardering van de 
socialee relaties en het behoud van continuïteit zorgt dat ouderen juist bezig zijn met 
verschillendee vormen van aanpassing. 

Steverinkk et al. besteden verder veel aandacht aan cognitieve 
aanpassingsstrategieën,, maar vinden dat deze alleen aanpassingsgericht zijn indien ze 
functioneell  zijn in het herstel of behoud van gedrag in termen van substitutie. Het gevolg 
vann deze redenering is dat aan gedrag een hogere waarde wordt toegekend dan aan 
welbevinden.. Substitutie in de vorm van het overgeven van controle aan anderen, of 
herdefiniërenn van een situatie die het zelfrespect en welbevinden positief beïnvloedt, 
maaktt dus geen deel uit van een functionele of succesvolle aanpassing. Dit onderzoek 
suggereertt echter dat een dergelijke 'niet functionele' aanpassing wel degelijk een gevoel 
vann welbevinden bevordert. Het blijf t onduidelijk wat fysiek en sociaal welbevinden en 
hett algemene gevoel van welbevinden inhoudt in het model van Steverink et al. 

Inn de besproken modellen wordt 'aanpassing' voorgesteld als een doel op zich. 
Hett is een proces van selectie, optimalisering en compensatie, dat zich volgens Shulz en 
Heckhousenn en Steverink, et al. richt op een hiërarchie van doelen. Hoewel ze aangeven 
datt er beperkingen kunnen zijn in mogelijkheden voor aanpassing, wordt niet duidelijk 
welkee rol conflict en verzet spelen, en wat de invloed is van sociale en culturele normen. 
Dee resultaten van dit onderzoek brengen hier meer inzicht in. Ze laten zien dat binnen 
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aanpassingg verschillende aspecten spelen. Risico vermijden or verminderen, verlies 
accepterenn en aanpassing door te focussen op mogelijkheden. Maar ook verzet en 
spanningg tussen de eigen visie, het bewaren van zelfrespect en het meegaan of juist 
verzettenn tegen de reactie (of veronderstelde reactie) van de omgeving. 'Aanpassing' is 
eenn veel complexer proces dan wordt voorgesteld in de bovenstaande modellen. 

Discussie e 

Inn deze studie is onderzocht hoe ouderen betekenis geven aan oud zijn, gezondheid en 
gezondheidsproblemen.. Ook stond centraal hoe zij aankijken tegen het begrip succesvol 
oudd en tegen de rol die gezondheid hierin speelt. 

Inn de beleving van ouderdom komt naar voren dat verschillende soorten 'tijd' een 
roll  spelen. Ouderen voelen zich veelal jonger dan hun chronologische leeftijd, en het 
verschill  tussen 'weten' en 'voelen' staat op de voorgrond. Er vindt een verschuiving van 
behoeftenn en van het functioneren plaats, maar dit gaat veelal zo geleidelijk dat mensen 
hett niet als een groot probleem ervaren. Dat oud zijn vooral een sociaal construct is blijkt 
uitt de normen en verwachtingen die mensen hanteren als het om de leeftijd van 85 jaar of 
ouderr gaat. Ouderen zelf gebruiken die normen en de stereotype verwachtingen. Enerzijds 
vechtenn ze deze normen aan, anderzijds bevestigen ze deze, al naar gelang dit hun het 
bestee uitkomt. Het begrip 'oud' heeft sociale implicaties voor de status van mensen. 
Opvallendd in dit onderzoek is dat ouderen nauwelijks spreken van begrippen als 
'wijsheid'' die in andere culturen wel verbonden zijn met 'succes'. In Ghana (van der 
Geest,, 1998) en bij de Inuit in Canada (Collings, 2001) hechten ouderen zowel als 
jongerenn een grote waarde aan het begrip 'wijsheid' en het overdragen van kennis aan de 
jongeree generatie, hoewel dit in Ghana aan verandering onderhevig is. Bij de Inuit is dit 
nogg wel het geval omdat jongeren in dezelfde samenleving nu geen tijd meer hebben om 
ervaringg op te doen in zaken die alleen al uit het oogpunt van vrije tijdsbesteding 
interessantt zijn, zoals vissen. In dit onderzoek geven ouderen eerder aan wat betreft 
kenniss in het nadeel te zijn van jongeren en benadrukken aspecten als 'meegaan met je 
tijd',, niet 'stil blijven staan' en betrokkenheid bij de samenleving. Die aanpassing van 
ouderenn wordt van overheidswege gestimuleerd door bijvoorbeeld computercursussen 
voorr ouderen. 

Hett begrip oud is ook verbonden met verwachtingen over 'goed' of 'normaal 
gedrag'' behorend bij de leeftijd. Ouderen zelf benadrukken dat het 'normaal' is dat 
grenzenn van functioneren verschuiven. De oudere persoon is zelf verantwoordelijk om op 
eenn 'juiste wijze' met ouderdom om te gaan. Dit houdt in dat men zo lang mogelijk zelfde 
controlee probeert te houden over het functioneren en zorgt dat anderen zo min mogelijk 
lastt hebben van de beperkingen. 

Inn de visies op het begrip succesvol oud komt het bovenstaande terug. Hoewel ouderen 
eenn groot belang hechten aan gezondheid, accepteert men al bij voorbaat dat gezondheid d 
zall  verminderen door uit te gaan van 'normale ouderdom'. Het behoud van goed 
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functionerenn is vooral een kwestie van 'geluk'. Het 'succes' bestaat uit in het omgaan met 
dee beperkingen die de ouderdom met zich meebrengt. Ook onderzoek bij de Inuit in 
Canadaa bevestigt dat ouderen met betrekking tot fysiek functioneren succesvol oud 
beschouwenn als het vermogen om met beperkingen om te gaan (Collings, 2001). Zowel 
uitt dit onderzoek als uit het onderzoek van Collings komt naar het belang van karakter en 
attitudee in succesvolle aanpassing naar voren. De overeenkomsten van de onderzoeken 
kunnenn wijzen op een patroon dat in meerdere samenlevingen voorkomt waarbij 
basisvoorzieningenn goed geregeld zijn. Er zijn meerdere samenlevingen waarbij 
gezondheidd niet het belangrijkste element is in succesvol oud. 

Dee sociale dimensie speelt een belangrijker rol in succesvol oud dan een goede 
gezondheid.. Uit dit onderzoek blijkt dat meningen van ouderen over succesvol oud, vooral 
betrekkingg hebben op tevredenheid in samenhang met sociale relaties. Sociale contacten 
enn steun zijn hierbij vooral belangrijk. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid maar om de 
kwaliteitt van relaties. Eenzaamheid is een kenmerk van onsuccesvolle veroudering. 
Vanuitt de perceptie van ouderen is zelfverantwoordelijkheid een sleutelwoord in het 
strevenn naar het behoud van tevredenheid en het behoud van sociale relaties wanneer 
gezondheidd achteruitgaat. 

Hett onderzoek naar de betekenis van gezondheid en gezondheidsproblemen laat zien dat 
hett begrip 'gezondheid' onder invloed van leeftijdsnormen een andere betekenis krijgt. In 
hunn visie op gezondheid beschouwen ouderen achteruitgang tot op zekere hoogte als 
'normaal',, maar pijn en levensbedreigende ziektes niet. De negatieve verwachting dat 
ouderdomm met gebreken zal komen maakt dat mensen al bij een goed functioneren gaan 
nadenkenn over wat zij als gevolg van die ouderdom willen of kunnen accepteren. Bij 
achteruitgangg komen verschillende acties en percepties gericht op aanpassing aan de orde. 
Inn dit onderzoek komt duidelijk naar voren hoe gezondheid verbonden is met de reacties 
vann de sociale context en het streven van behoud van sociale contacten. 

Bijj  het denken over het belang van gezondheid in succesvol oud spelen de sociale 
consequentiess van ziekte en beperkingen de voornaamste rol in dit onderzoek. De 
universeleuniversele doelen van fysiek en sociaal welbevinden (Steverink et al, 1998) blijken niet 
overall  dezelfde invulling te krijgen. Het belang van fysiek functioneren in relatie tot 
succesvoll  oud verschilt per cultuur (Keith et al. 1990; Deels et al. 1995). Ziekte vormt 
voorall  een bedreiging voor een goede ouderdom indien de bestaanszekerheid hierdoor in 
hett geding komt. In Nederland zijn sociale voorzieningen redelijk goed geregeld. Het 
behoudd van goede gezondheid heeft hier geen directe consequenties voor de 
bestaanszekerheid.. In Nederland gaat het vooral om de sociale consequenties van 
verminderdee gezondheid. Hiermee doel ik op waarden als onafhankelijkheid, autonomie, 
zinvolheidd van het leven en verwachtingen over reciprociteit. Deze zijn nauw met elkaar 
verbonden. . 
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Doorr onderzoekers wordt vaak het beeid bevestigd dat Nederland een 
individualistischee samenleving is50. Ik wil hier op grond van dit onderzoek een 
kanttekeningg bij plaatsen. Ouderen willen vaak niets liever dan de zorg, warmte en 
aandachtt van anderen. Alleen verkondigen ze soms de norm van autonomie en 
onafhankelijkheidd omdat ze hiermee voldoen aan diezelfde culturele norm. Autonomie en 
zelfstandigheidd leveren meer respect op van de omgeving dan afhankelijkheid. 

Autonomiee en onafhankelijkheid zijn sociale constructen. Afhankelijkheid en 
autonomiee worden in verschillende dimensies van het sociale leven vormgegeven zoals 
productiviteitt gedurende de levensloop, gezondheid, machtsrelaties, financieel-
economischee aspecten en structurele factoren als toegang tot hulpbronnen (Walker, 1982). 
Inn dit onderzoek laten ouderen zien dat zij het begrip autonomie wisselend interpreteren. 
Hett is een continu verschuivend begrip, afhankelijk van de situatie en de relatie met de 
socialee context. Reinier (hoofdstuk 4) is afhankelijk van alpha-hulp en aanpassingen. 
Tochh vóélt hij zich onafhankelijk, in die zin dat hij zelfde regie in handen houdt over 
anderee aspecten van zijn leven. Autonomie is verbonden met een ander begrip, namelijk 
zelfverantwoordelijkheid.. In hoofdstuk 6 wordt een fragment weergegeven van het 
gesprekk tussen de alpha-hulp en Elizabeth. Dit fragment geeft niet alleen de 'afstand' in 
dee relatie weer. Wat ook naar voren komt is de onduidelijkheid van de alpha-hulp over 
watt er moet gebeuren. De situatie vraagt om deskundige begeleiding, maar wie zal hiertoe 
hett initiatief nemen? Is de alpha-hulp verantwoordelijk voor het inschakelen van hulp, of 
Elizabethh zelf? In hoeverre gaat de alpha-hulp tegen de autonomie en eigen visie van 
Elizabethh in, wanneer ze toch de situatie probeert te veranderen? Ook de dochter van 
Annaa (hoofdstuk 6) zou willen dat haar moeder in bepaalde aspecten professionele hulp 
inschakelt,, toch kan ze hier weinig aan doen als haar moeder dit niet wil. Autonomie en 
zelfverantwoordelijkheidd blijken vage normen die voor onduidelijkheid zorgen als 
gezondheidd vermindert. 

Vloebergss (1997) beschrijft verschillende aspecten die bijdragen aan een 
succesvoll  oud op de Molukken in Indonesië. Ouderen kunnen daar terugkijken op een 
zinvoll  bestaan als ze hun materiële zaken goed geregeld hebben waardoor ze nu van de 
zorgg kunnen genieten die hun familie geeft. Afhankelijkheid is daar een 'verworven 
status'' die prestige geeft. 

Hett 'zwitser-leven gevoel*  in Diamahu, heeft wellicht meer in het westen te maken met het 
beseff  dat je kunt plaatsmaken voor de volgende generatie, datje je bestt gedaan hebt en nu 
inn alle vertrouwen vooruit kunt kijken: de continuïteit is gegarandeerd. Het individuele 
lichaamm is van de ouderen is meer dan bij ons onderdeel van de strategieën van het drie-
generatiegezin. . 
[.... ] Afhankelijkheid zijn van hen die eerst afhankelijk waren wordt in Ihamahu als een 
grotee verworvenheid beschouwd (Vloebergs, 1997:38) 

Hoee anders is dit in Nederland. In de gesprekken met ouderen komt zinvolheid van het 
bestaann vooral naar voren in 'iets betekenen' voor sociale relaties. Ouderen kunnen niet 

161 1 



'achteroverr leunen', maar moeten zelfbij blijven dragen aan het in stand houden van 

relaties.. Reciprociteit op de lange termijn blijkt niet genoeg. Ouderen hopen wel dat zij 

zorgg en steun terug zullen krijgen van sociale relaties, maar vanzelfsprekend is dit niet. 

Juistt bij verminderde gezondheid komt de angst voor het belasten van anderen naar voren 

enn ouderen trachten door middel van verschillende strategieën de balans in evenwicht te 

houden.. Uit een vergelijking met het Ghanese onderzoek van Van der Geest (Van der 

Geestt & Von Faber, 2002), komt naar voren dat ook daar korte en lange termijn 

reciprociteitt met elkaar verweven zijn. Vooral bij lichamelijke en geestelijke problemen 

verliestt de oudere zijn 'aantrekkingskracht' voor anderen. Het praktisch 'nut' van het 

bezoekk wordt minder voor degenen die de oudere persoon bezoeken, en de oudere persoon 

zelff  gaat zich steeds marginaler voelen als hij niet meer in staat is om iets nuttigs terug te 

geven. . 

Ookk uit ander antropologisch onderzoek blijkt dat het belang van gezondheid 

afhangtt van gedachten over reciprociteit en afhankelijkheid. 

Thee position of independence as a core value for many Americans appeared in various kinds 
off  information we collected- in the different layers on our map of the meaning of age. For 
instance,, when we analyzed the many attributes people used to evaluate functionality, in the 
Unitedd States there was a cluster of abilities that we labeled "self-sufficiency". Central to 
thiss cluster was the ability to live alone. By contrast, in Hong Kong, people did not even see 
thee sense of evaluating this ability: "Why would anyone want to live alone?" they asked 
theirr interviewers. In Hong Kong, people were far more likely to identify dependence , 
ratherr than independence, as a reason why an older person was doing well. What they meant 
wass that their dependency needs- financial, psychological and physical- were being met 
throughh the efforts of others, primarily members of their family (Keith et al. 1990: 256). 

Annaa geeft aan lichamelijke problemen te accepteren, maar zegt ze " het leven moet wel 

zinvolzinvol blijven". Afhankelijkheid en autonomie zijn dus ook verbonden met een ander 

construct,, namelijk zinvolheid. Maar wat betekent zinvolheid? Uit psychogerontologisch 

onderzoekk (Dittmann-Kohli, 1993; Westerhof et al., 2001) komt naar voren dat zinvolheid 

tee maken heeft met wat mensen belangrijk achten voor zich zelf en het eigen leven. 

Onderzoekk bij verschillende leeftijdsgroepen toont aan dat ouderen zinvolheid en 

welbevindenn op andere wijzen beschouwden dan jongeren. Ouderen passen op 

verschillendee manieren hun doelen en interesses aan. Van Dongen (2001) beschrijft hoe 

bijj  ouderen binnen een psychiatrische instelling de begrippen als autonomie en 

onafhankelijkk een andere betekenis krijgen waarbij afhankelijkheid niet als negatief wordt 

ervaren.. Ondanks de vele problemen die het ouder worden met een psychische 

aandoeningg met zich meebrengt, valt ook hier de vitaliteit en veerkracht van ouderen op. 

Inn dit onderzoek spraken ouderen over zinvolheid als "jezelf kunnen blijven" 

maarr ook "Je moet wel iets voor anderen blijven betekenen" en " Je moet er zelf iets van 

zienn te maken". Deze uitspraken benadrukken zelfrespect in relatie tot de waarde voor 

anderenn en zelfcontrole en maakbaarheid. Het individu kan er zelf voor zorgen dat hij iets 

blijf tt betekenen voor anderen. Iemand die niets meer betekent voor anderen verliest het 

162 2 



eigenn zelfrespect. Bram, die kanker heeft, zegt dat als hij erachter komt dat nij dement 

wordt,, hij een eind aan zijn leven maakt. Het is niet zozeer de angst voor het progressieve 

karakterr van de aandoening (zijn kanker is niet te genezen) maar het verlies van identiteit 

enn sociale contacten. Hij is dan niet meer in staat iets bij te dragen aan sociale relaties. 

Ookk de interactie tussen politiek, professionele en religieuze ontwikkelingen 

zorgtt voor beïnvloeding van algemene normen over 'zinvolheid' van het leven. Het 

duidelijkstt is dit terug te vinden in het denken over 'lijden' en levensbeëindiging bij 

ziekte.. Voor veel ouderen ligt dit in het verlengde van het nadenken over gezondheid op 

ouderee leeftijd, over het geen men wil of kan accepteren als gevolg van veroudering. De 

socialee context, met name de relatie met de kinderen, speelt een belangrijke rol in de 

afwegingenn over wat men wil en niet wil51. Paradoxaal genoeg is het juist de sociale 

omgevingg waarmee men rekening houdt in de afwegingen over autonomie en zin van het 

leven.. Het is dezelfde ontwikkeling die beschreven is in hoofdstuk 6; juist doordat 

ouderenn minder afhankelijk van anderen, zoals de kinderen, zijn geworden, hechten ze een 

groterr belang aan het in stand houden van dee goede relatie (cf. van der Veen, 1994; 1995). 

Ookk onderzoek vanuit de psychogerontologie (Bode, 2002) bevestigt dat voor ouderen 

verbondenheidd met anderen een belangrijker aspect is van de identiteit dan individualiteit. 

Hett concept 'succesvol oud' is een complex construct dat niet waardenvrij is. Succesvolle 

verouderingg is een 'moral enterprise' (Hepworth, 1995: Tulle-Winton, 1999) waarin 

politieke,, economische en religieuze aspecten een rol spelen. Vooral politieke en 

professionelee uitspraken (Tulle-Winton, 1999:282) uit de geneeskunde over wat mogelijk 

en,, hierdoor vaak ook wenselijk is, hebben een grote invloed op percepties van ouderen en 

hunn omgeving. Dit is onder meer te zien bij noties over 'kwetsbare ouderen' (Kaufman, 

1994).. Maar ook deze uitspraken zijn niet eenduidig en veranderen steeds opnieuw onder 

invloedd van economische, technische en professionele ontwikkelingen. 

Politicianss and policy-makers engage in techniques of intervention at a population level to 
operatee the shift towards privatisation and individualisation. This is most in evidence in 
Britainn in recent legislative activity in the area of welfare. This has been guided by a 
rearticulationn of the relationship of old people to the wider society by shifting from universal 
accesss to services to a relationship involving consumption, choice and individual 
responsibility.. In the area of health and social services for instance, the NHS and 
Communityy Care Act 1990 (HMSO, 1990) clearly states as its central aims that old and 
disabledd people should become consumers of services provided in the marketplace by the 
privatee and voluntary sectors (Tulle-Winton, 1999:288). 

DitDit  betekent dat een concept als succesvol oud, steeds weer gekoppeld moet worden aan 

dee context waarin mensen ouder worden. De invulling van succesvol oud hangt niet alleen 

aff  van nonnen en waarden over een ideale situatie van 'succes', maar ook van wat als 

haalbaarr en 'normaal' wordt geacht in een specifieke context. Percepties zijn gekoppeld 

aann mogelijkheden, zoals ook uit de Nederlandse situatie blijkt . 
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Hoee ouderen in dit onderzoek gezondheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid en 
autonomiee beschouwen, moet gezien worden tegen de achtergrond van historische, 
economischee en politieke ontwikkelingen. In Nederland was tijdens de periode 1960-
1970,, de zogenaamde 'verzorgingsstaat' op zijn hoogtepunt. Sociale zekerheid zoals 
inkomen,, verzorging en huisvesting was toegankelijk voor alle leden van de maatschappij. 
Inn deze periode verloor de kerk veel van zijn invloed en de scheiding tussen protestante, 
katholiekee en openbare instellingen verdween grotendeels. Bovendien werden 
individualisme,, groei en onafhankelijkheid de dominante positieve normen. Vooral door 
eenn economische ontwikkeling, namelijk de toename van kosten voor institutionele zorg, 
heeftt de politiek vanaf de jaren '70 de nadruk gelegd op het 'zolang mogelijk zelfstandig 
blijven'' in het ouderenbeleid (Bijsterveld, 1996; Huijsman & de Klerk, 1997, van der 
Veen,, 1995). Opvallend was dat 'zelfstandigheid' steeds vaker met wonen werd 
geassocieerdd (Bijsterveld, 1996:190). 

Hett gevolg van 'het zolang mogelijk zelfstandig' wonen is dat ouderen daardoor 
afhankelijkk zijn geworden van professionele en vrijwillig e zorgverlening. In de afgelopen 
dertigg jaar zijn tal van initiatieven ontwikkeld om 'zelfstandigheid' te bevorderen. Er 
ontstondenn praktische zorgvoorzieningen zoals 'tafeltje dekje', mogelijkheden tot 
aanschaff  van hulpmiddelen of alarmeringsystemen, een 'klussendienst', en 
transportvoorzieningenn zoals taxivervoer. Deze voorzieningen zijn, evenals de thuiszorg 
enn huishoudelijke hulp, van karakter veranderd door verschillende processen als 
ingewikkeldee regelgeving, reorganisaties binnen zorgvoorzieningen, decentralisatiebeleid 
vann de overheid, tekort aan vrijwilligers en professionele zorgverleners. 

Hett overheidsbeleid wilde de kosten van de zorg terugdringen en effectiviteit van 
zorgverleningg verbeteren door het toelaten van marktwerking. Dit heeft geleid tot 
onbedoeldee negatieve effecten zoals bureaucratisering en een "hybride systeem van 
collectieff  en particulier aanbod en financiering" (Meloen, 2000: 38). Het gevolg van deze 
ontwikkelingenn voor ouderen is groot. Veel ouderen kunnen niet overzien welke instantie 
waarvoorr benaderd dient te worden. Bijvoorbeeld de aanvraag voor een 
alarmeringsysteemm gaat over verschillende 'schijven' van zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars.. Soms is zelfs het bestaan van specifieke instanties die hulp kunnen 
bieden,, zoals het 'Centrale Zorgloket', onbekend. Woon- en zorgvoorzieningen 
verschillenn per gemeente en per stadswijk. Eén van de Leidse ouderenbonden heeft 
daaromm zelf 'ouderenadviseurs' in het leven geroepen voor haar leden. 

Dee laatste paar jaar legt de overheid een andere nadruk op autonomie, namelijk 
eigenn zeggenschap en keuze. Het begrip 'vraagsturing' moet leiden tot een grotere 
concurrentiee tussen zorgverleners en het zorgaanbod. Hierdoor moeten mensen, zodra de 
wachtlijstenn zijn opgelost en zorgaanbieders hun prijs en aanbod vastgesteld hebben door 
onderlingee concurrentie, uiteindelijk zelf kunnen kiezen tussen zorgaanbieders. De 
Algemenee Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gemoderniseerd. Mensen die in 
aanmerkingg komen voor AWBZ-zorg worden opnieuw beoordeelt door het onafhankelijk 
indicatieorgaann (RIO), die bekijkt op welke zorg mensen recht hebben. Mensen krijgen 
eenn persoonsgebonden budget (PGB) waarmee ze zelfzorg kunnen 'inkopen', waardoor 
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zee meer zeggenschap zouden houden over het eigen leven. Toch zijn er ook kritische 
geluidenn te horen. Met name bij thuiszorg en verpleeghuis zouden de vraag en aanbod nog 
niett in overeenstemming zijn. Mensen krijgen het totale pakket, of men het nodig heeft of 
niet.. Bovendien komt er een punt waarbij zorg binnen een instelling doelmatiger en 
goedkoperr kan worden geleverd dan aan huis52. De vraag is of mensen thuis kunnen 
blijvenn wonen als zij dit willen wanneer het goedkoper blijkt om binnen een instelling 
zorgg te ontvangen. 

Dee nadruk op marktwerking en privatisering, ook buiten de gezondheidszorg, 
heeftt negatieve gevolgen voor ouderen in het algemeen (zie hoofdstuk 3). Kleinere 
buurtwinkelss of gespecialiseerde zaken voor bijvoorbeeld kleding of ondergoed, korsetten 
enn panty's verdwijnen. Voor mensen met een verminderde mobiliteit betekent het dat zij 
nogg meer een beroep moeten doen op kinderen, buren of anderen. Bovendien verdwijnt 
hiermeee een belangrijk sociaal aspect, vooral met betrekking tot buurtwinkels. Het is een 
gevolgg van een economisch beleid gericht op winst van grote ondernemingen. Van een 
samenhangend,, inter-departementeel en lange-termijn perspectiefgericht op een groeiend 
aantall  ouderen, met of zonder beperkingen, is weinig te merken. Ouderenbonden ageren, 
vaakk met succes, tegen het verdwijnen van voorzieningen die in een behoefte van ouderen 
voorzien. . 

Ookk de wetenschap heeft in zijn onderzoek naar goede, succesvolle of zinvolle 
verouderingg steeds weer de normen van autonomie, zelfcontrole en zelfstandigheid 
benadrukt.. In hoofdstuk 5 is beschreven hoe Bea worstelt met deze begrippen. De zin van 
hett leven kan in gevaar komen door een te gróte afhankelijkheid, maar ook door te weinig 
afhankelijkheid.. De te grote nadruk op autonomie kan voor ouderen een last betekenen. 
Uitt onderzoek van Bode (2002) komt naar voren dat ouderen autonomie minder belangrijk 
vindenn dat mensen die aan het begin van de tweede levenshelft staan. Toch zéggen 
ouderenn van boven de 85 jaar dat zij zelfstandigheid en autonomie ook belangrijk vinden. 
Maarr dit is vooral gerelateerd aan de wens om 'zichzelf te blijven', zelf te beslissen over 
hett eigen leven en anderen niet te veel te belasten. Ouderen bevestigen de norm van 
autonomie,, maar verzetten zich hier ook tegen wanneer ze sociale hulp en ondersteuning 
nodigg hebben, dan verwijzen ze naar hun hoge leeftijd en in hun ogen 'normale' of 
'goede'' zorg voor ouderen. Het gevaar van het begrip autonomie is dat het als 
sleutelwoordd in 'succesvol oud' gemakkelijk eenzijdig geïnterpreteerd kan worden. 
Multidisciplinairr onderzoek naar verbanden en betekenissen van gehanteerde begrippen 
binnenn de discussie over succesvol oud is daarom noodzakelijk (Apostel, 1993). 

All ee ouderen vinden goede gezondheid belangrijk. Het maakt dat mensen kunnen 
functionerenn zoals zij dit willen. Dat ouderen hier belang aan hechten blijkt bijvoorbeeld 
uitt hun acties om risico's te vermijden ofte verminderen. Op oudere leeftijd is het echter 
'normaarr dat gebreken zich voordoen of dat het functioneren vermindert. Chronische 
ziektenn hebben zich vaak al eerder geopenbaard. Gezondheid op oudere leeftijd krijgt een 
anderee betekenis. Pijn en levensbedreigende ziektes horen niet bij gezondheid, maar 
verminderingg van functioneren tot op zekere hoogte wel. Wat mensen kunnen of moeten 
accepterenn als onderdeel van 'normale ouderdom' blijf t onduidelijk, zowel voor ouderen 
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zelf,, als hun omgeving. Naast veel energie die mensen steken in het aanpassen levert het 
ookk verzet op. Toch hanteren ouderen het idee van 'normale ouderdom' als uitgangspunt 
voorr succesvol oud. Dit onderzoek laat zien dat 'gezondheid' een begrip is waarbij 
mensenn verschillende 'maten' hanteren en hoezeer het verbonden is met sociale relaties. 

Conclusies s 

Ditt onderzoek bij oudste ouderen in Leiden was onderdeel van de Leiden 85-plus Studie. 
Hett wetenschappelijk concept 'Succesvol Oud' is op twee verschillende manieren 
benaderd;; vanuit biomedisch en antropologisch perspectief. Tijdens de studie zijn deze 
tweee perspectieven met elkaar vergeleken om te bezien wat de overeenkomsten en 
verschillenn waren. 
Inn het biomedisch gedeelte is op kwantitatieve wijze bij 599 deelnemers jaarlijks het 
fysiek,, psycho-cognitief en sociaal functioneren gemeten en de gevoelens van 
welbevinden,, hierbij is succesvol oud gedefinieerd als 'optimaal functioneren en 
welbevinden'. . 
Hett antropologisch deel van de Studie was er op gericht de percepties van ouderen op oud 
zijn,, gezondheid en het concept 'Succesvol Oud' te onderzoeken. Het doel was te 
beschrijvenn hoe een aantal ouderen gezondheidsproblematiek ervaart en welke betekenis 
zijj  toekennen aan de rol van gezondheid bij 'Succesvol Oud' zijn. 

Dee vergelijking tussen een etic en entic benadering van succesvol oud toont aan dat 
volgenss de criteria van 'optimaal functioneren en welbevinden' slechts een klein gedeelte 
vann de ouderen als succesvol oud te karakteriseren is. De emic benadering laat zien dat 
veell  meer ouderen zich succesvol oud voelen, zij hanteren andere criteria. Het overwinnen 
vann problemen en het behoud van tevredenheid vormen de belangrijkste elementen. Bij de 
biomedischee benadering van succesvol oud richt men zich op het functioneren en 
welbevindenn van afzonderlijke personen, maar mensen die samenwonen met partner, 
vriendd of familielid beoordelen hun gezamenlijk functioneren en welbevinden. Derhalve 
iss er sprake van een 'individuele bias' in het biomedisch onderzoek. 

Succesvoll  oud is volgens ouderenn niet gerelateerd aan optimaal functioneren. 
Verderr zijn niet alle aspecten van functioneren even belangrijk, er bestaat een hiërarchie 
inn de domeinen van succesvol oud. Een van die domeinen, te weten de sociale dimensie, is 
hett belangrijkste element in succesvol oud. Eenzaamheid is een teken van 'onsuccesvol' 
zijn.. Beperkingen in de gezondheid hebben gevolgen voor de sociale contacten. Ouderen 
latenn door hun strategieën zien dat zij veel belang hechten aan het behoud van hun sociale 
contacten.. Zij zijn vooral bang om deze te belasten door een grote zorgvraag. Deze 
bevindingg behoeft meer nadruk in onderzoek en beleid. 

Perceptiess van ouderen over succesvol oud komen niet overeen met die van 
beleidsmakerss en verschillen van de uitgangspunten van het biomedische onderzoek. Bij 
dezee uitgangspunten wordt succesvol oud gezien als optimaal functioneren en 
welbevinden.. Succesvol oud vanuit deze visie betekent de ontkenning van 'normale 
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ouderdom',, bij ouderen daarentegen is normale ouderdom hei uitgangspunt voor 
succesvoll  oud. Vanuit hun gezichtspunt kunnen zij succesvol zijn als zij erin slagen zich 
aann te passen aan de gezondheidsproblemen die bij het ouder worden 'horen'. 

Zowell  bij ouderen als bij hulpverleners zoals huisartsen leidt de hantering van het 
begripp 'normale ouderdom' ook tot onzekerheid en onduidelijkheid. Het biedt geen goed 
referentiekaderr omdat niet duidelijk is wat hier wel of niet onder valt. De ouderen 
herdefiniërenn hoe zij gezondheid op oudere leeftijd beschouwen, mede onder invloed van 
algemenee leeftijdsnormen 

Duidelijkk moge zijn dat het begrip succesvol oud niet goed te vatten is in alleen 
objectievee en kwantitatieve maten. Deze zijn niet toereikend om een begrip als 'Succesvol 
Oud'' te meten en kunnen leiden tot 'paradoxen' en moeilijk te interpreteren gegevens. De 
verklaringg hiervoor is dat ouderen, afhankelijk van hun situatie zoeken naar 
mogelijkhedenn om de balans tussen gezondheid en welbevinden te handhaven door 
middell  van verschillende strategieën zoals het herdefiniëren van hun situatie. Om deze 
redenn blijf t onderzoek naar het belevingsperspectief van ouderen noodzakelijk. Een 
multidisciplinairee samenwerking levert modellen op die geijkt zijn op de persoonlijke 
belevingg waardoor toekomstig onderzoek beter aansluit. 
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