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Samenvatting g 

Dezee dissertatie beschrijft een onderzoek naar het perspectief van ouderen op de rol die 
gezondheidd speelt in 'Succesvol Oud'. Aanpassing komt als hoofdthema naar voren uit de 
gesprekkenn met ouderen. Om deze reden wordt beschreven hoe ouderen die aanpassing 
vormgevenn in relatie tot een succesvolle veroudering en welke tegenstrijdigheden, 
conflictenn en onduidelijkheid dit met zich meebrengt in het dagelijks leven. 

Inn het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding voor dit onderzoek beschreven.. De 
aandachtt voor het wetenschappelijk begrip 'Succesvol Oud' komt mede door de 
demografischee veranderingen waardoor het percentage ouderen en oudste ouderen in de 
samenlevingg sterk zal toenemen. Het begrip succesvol oud is voor meerdere interpretaties 
vatbaar,, maar in vrijwel alle definities speelt gezondheid een belangrijke rol. Sinds 1998 
bestaann er in Nederland preventie en interventieprogramma's die het succesvol ouder 
wordenn stimuleren. Omdat tot nu toe onbekend is hoe ouderen zelf dit wetenschappelijk 
conceptt beschouwen is in dit onderzoek gekozen om de percepties van ouderen van 85 
jaarr en ouder op het concept succesvol oud en de rol die gezondheid hierin speelt te 
onderzoeken.. De resultaten uit dit onderzoek worden vergeleken met de biomedische 
benaderingg die ook deel uitmaakte van de Leiden 85-plus Studie. 

Hett tweede hoofdstuk behandelt de achtergrond van de Leiden 85-plus Studie en 
geeftt een beschrijving van de 'oudste ouderen' die aan het onderzoek deelnamen. De 
opzett van het biomedisch gedeelte van de studie en de visie van Rowe en Kahn op 
succesvoll  oud worden weergegeven om te laten zien hoezeer deze uitgangspunten 
verschillenn van het kwalitatieve onderzoek. In deze studie is gebruikt gemaakt van 
gesprekkenn en observatie om gegevens te verzamelen. De samenwerking met de andere 
disciplinee kreeg gestalte in een onderzoek naar beweegredenen van ouderen om deel te 
nemenn aan een gehoorsrevalidatie en in multidisciplinaire teambesprekingen over 
succesvoll  oud. Omdat een samenwerking tussen de medische en antropologische 
disciplinee bijzonderr is, beschrijf ik hoe ik mijn eigen positie heb ervaren. 

Hett derde hoofdstuk begint met verschillen en overeenkomsten met betrekking 
tott succesvol oud vanuit de twee verschillende benaderingen binnen de Leiden 85-plus 
Studie.. Slechts een kleine groep ouderen voldoet aan de criteria van 'optimaal 
functionerenn en welbevinden', daarentegen komt uit de gesprekken naar voren dat veel 
meerr ouderenn zichzelf succesvol vinden. Men weegt de domeinen van fysiek, psycho-
cognitief,, sociaal functioneren en welbevinden mee in beschouwingen over succesvol oud, 
maarr op vier punten zijn er grote verschillen. Allereerst, dat ouderen een ander belang 
hechtenn aan de verschillende domeinen. Ten tweede, dat ouderen een andere invulling 
gevenn aan die domeinen. Het derde verschil is dat er een element bij komt, namelijk 
aanpassing.. Het vierde verschil is dat ouderen verwijzen naar het belang van de 
persoonlijkee levensloop en sociale context. Succesvol oud zijn, hangt samen met het 
verleden.. Verschillende soorten 'tijd' spelen een rol in het denken over succesvol oud. 
Chronologischee tijd wordt gebruikt als objectieve maat maar de betekenis van een hoge 
leeftijdd is voornamelijk negatief en wordt geassocieerd met achteruitgang en verlies. Bij 
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dëë oudste ouderen uit dit onderzoek komt naar voren dat de innerlijke tijdsbeleving niet 
overeenkomtt met de chronologische leeftijd; veel ouderen voelen zich jonger. Sociale 
normenn en het verleden spelen mee in de beleving van oud zijn. Maar de uitspraken van 
ouderenn laten vooral zien dat al deze aspecten van tijd door elkaar heen gebruikt worden, 
nett als stereotyperingen met betrekking tot 'oud'. Ouderen meten met verschillende 
maten,, voor zichzelf en voor anderen. Negatieve stereotyperingen over leeftijd worden 
bevestigd,, maar met betrekking tot zichzelf ontkend. De rol van aanpassing en het belang 
datt mensen hechten aan persoonlijke kenmerken als karakter komen naar voren in de 
belevingg van oud en succesvol oud. 

Inn hoofdstuk vier komen de perspectieven van ouderen op 'normale veroudering', 
aanpassingg en gezondheid aan bod. Ouderen gaan andere maatstaven hanteren in het 
beoordelenn van gezondheid. Zij herdefiniëren gezondheid als het behoud van basisfuncties 
enn de afwezigheid van levensbedreigende ziekten en pijn. Hun percepties en acties met 
betrekkingg tot gezondheidsproblematiek zijn nauw verbonden met de reacties uit de 
socialee context en algemene kennis over wat bij ouderdom 'hoort'. Hoewel men aangeeft 
datt aanpassing essentieel is voor succesvol oud zijn, blijkt dit echter een moeilijk, 
tijdrovendd en ingewikkeld proces dat vraagt om verschillende soorten acties zoals het 
anticiperenn op verwachte verandering, risico vermijden, het zoeken van alternatieven, 
afwegenn van wensen en mogelijkheden en het bijstellen van grenzen. Ouderen 
benadrukkenn dat aanpassing een individuele verantwoordelijkheid is, maar hun acties en 
perceptiess van aanpassing worden beïnvloedt door de reactie van de sociale context en 
ouderenn 'spiegelen' hun percepties en gedrag aan anderen. 

Inn hoofdstuk vijf komt naar voren dat aanpassing niet altijd lukt. Wanneer de 
reactiess of verwachtingen van de sociale context tegenovergesteld zijn aan eigen 
denkbeeldenn staan verzet, onzekerheid en conflict op de voorgrond. Het begrip 'normale 
ouderdom'' biedt dan geen referentiekader maar leidt tot onduidelijkheid. Het 
verwachtingspatroonn wordt doorkruist en de normen die men zich eigen heeft gemaakt 
botsenn met normen van anderen. De verwachtingen over de toekomst kunnen ook zo 
negatieff  zijn dat hierdoor angst ontstaat.. De sociale consequenties van achteruitgang zoals 
afhankelijkheidd staan dan op de voorgrond. Ouderen worden voor de keuze gesteld in 
hoeverree zij concessies willen en kunnen doen aan wat zij voor zichzelf essentieel achtten. 

Hoofdstukk zes behandelt de relaties tussen gezondheidsproblematiek en de 
socialee contacten. Het verschil tussen een etic en emic benadering komt opnieuw naar 
vorenn in het 'wegen' van antwoorden op vragenlijsten over sociaal functioneren en 
hetgeenn ouderen vertellen in gesprekken. Gevoelens van afstand en betrokkenheid spelen 
beidenn een rol in het in stand houden van verschillende soorten sociale contacten. Ziekte 
enn beperkingen betekenen dat ouderen een beroep moeten doen op hun sociale relaties, 
dezee moeten nu bewijzen wat ze waard zijn. Ouderen zien het als hun 
verantwoordelijkheidd om die sociale relaties niet teveel te 'belasten' en handhaven 
daaromm verschillende strategieën zoals niet-klagen over gezondheid en het belonen van 
aandachtt en zorg. Hoewel ze betrokkenheid wensen creëren ze veelal zelf afstand. De 
actiess van ouderen hangen samen met gedachten over reciprociteit. Men hoopt dat men 
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zorgg zal ontvangen, maar voelt zich verantwoordelijk om daar iets tegenover te stellen. 
Reciprociteitt op de lange termijn houdt ook verband met reciprociteit op de korte termijn. 
Ouderenn proberen afhankelijkheid te neutraliseren omdat afhankelijkheid een begrip is dat 
eenn negatieve lading heeft. Ouderen spelen zelf een rol bij het in stand houden van de 
ambiguïteitt over 'goed gedrag' bij ouderen. Veel ouderen willen best afhankelijk zijn, 
maarr durven dit niet duidelijk te zeggen omdat ze hiermee ingaan tegen culturele codes 
waarbijj  onafhankelijkheid als positief wordt gezien. 

Inn hoofdstuk zeven wordt beschreven hoe gezondheid samenhangt met 
welbevinden.. Ouderen geven immers aan dat tevredenheid voor hen gelijk staat met 
succesvoll  oud. Dit onderzoek suggereert dat gezondheid voor ouderen van belang is, maar 
tevenss dat bij achteruitgang het cijfer voor tevredenheid niet heel erg verandert. Andere 
factorenn zoals leeftijdsnormen, en het afwegen van positieve en negatieve aspecten spelen 
eveneenss een rol bij het geven van een cijfer. De bevindingen uit dit onderzoek worden 
vergelekenn met definities waarbij aanpassing een belangrijk onderdeel uitmaakt van 
succesvoll  oud. Dit onderzoek laat zien dat er vanuit het perspectief van ouderen een 
hiërarchiee bestaat in doelen voor succesvol oud. Aanpassing blijkt een complexer proces 
tee zijn dan voorgesteld in de bestaande definities en modellen. Het is een proces vol 
tegenstrijdighedenn en ambiguïteit. Aanpassing heeft te maken met de sociale omgeving en 
opvattingenn over wat als onderdeel van normale ouderdom geaccepteerd 'moet' worden. 
Eenn van de aspecten die uit dit onderzoek naar voren komt is dat het dominante 
'perspectieff  van verlies' niet betekent dat oudste ouderen afzien van acties gericht op 
aanpassing,, integendeel, zij zijn druk bezig met allerlei soorten acties om een gevoel van 
welbevindenn te behouden. 
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