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Noten n 

11 Het presenteren van verhalen en persoonlijke achtergronden, vergroot de 
'herkenbaarheid'' van mensen. Om deze reden worden veelal 'gefingeerde' namen 
gebruiktt in de presentaties van onderzoeksresultaten. Onzeker of ik mensen moest 
beschrijvenn als 'meneer x' of'mevrouw y ', heb ik aan de meeste ouderen gevraagd hoe zij 
genoemdd wilden worden. Hoewel ik alle mensen in gesprekken aansprak met 'mevrouw* 
off  'meneer', gaven zij aan dat zij onder een voornaam genoemd wilden worden. Zo koos 
'Frans'' voor zijn naam omdat hij een groot bewonderaar is van Franciscus van Asissi. Een 
voornaamm was genoeg, "Want zo ben ik. 'Meneer' of Frans Jansen of zo, is veel 
afstandelijker'.. Over het algemeen kozen mensen namen van bekende personen die ze 
bewonderdenn of familieleden. 
22 Volgens Collings (2001) is Simmons (1945) een van de eerste personen die beweert dat 
dee wens tot lang, gezond en actief leven een universele wens is, hetgeen aanleiding is 
geweestt tot een discussie over succesvol oud. 
Voorr een overzicht van theorieën, zie Schulz en Heckhausen, 1996 

44 L. Christ, hoofd Kenniscentrum Ouderen van het Nederlands Instituut Zorg en Welzijn 
(NIZW).. Presentatie tijdens het 6e Nationaal Gerontologiecongres "Ouder worden, nu en 
straks",, maart 2002, Veldhoven.. 
55 Dit proefschrift is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door middel van kwalitatief 
onderzoekk als onderdeel van de Leiden 85-plus Studie in de stad Leiden. Wanneer in dit 
proefschriftt wordt gesproken over dit onderzoek, dan wordt hiermee specifiek het 
kwalitatievee deel van de Leiden 85-plus Studie bedoeld. Oudere mensen zijn een 
heterogenee groep die onderling verschillen. Wanneer ik spreek over de ouderen, dan 
verwijss ik hiermee naar de groep mensen met wie ik gesprekken heb gevoerd. Vervolgens 
zullenn dan algemene karakteristieken of juist verschillen worden besproken. Als het gaat 
omm gegevens van alle 599 deelnemers aan de gehele Leiden 85-plus Studie, of de 
uitgangspuntenn van de Leiden 85-plus Studie, zal hier specifiek naar verwezen worden. 
66 Zie de discussie in Kwalon 1999 4 (2), nummer 10 en 11, en Kwalon 2000 5(1) nummer 
133 over interview en participerende observatie als methode van kwalitatief onderzoek. 
77 Op verschillende wijzen is achtergrondinformatie verzameld. Voorbeelden hiervan zijn: 
meegaann met bezoek aan ouderen door de praktijkverpleegkundige van een huisarts, het 
bezoekenn van bijeenkomsten voor ouderen in de stad Leiden, zoals een 
voorlichtingsbijeenkomstt over zorgvernieuwing, gesprekken met medewerkers van 
ondermeerr de Katholieke Bond Ouderen (KBO) en het Centrale zorgloket in Leiden, waar 
mensenn voor vragen over wonen, zorg, welzijn en dienstverlening terecht kunnen. Het 
Zorglokett geeft informatie, advies en bemiddeling en zorgt voor aanvragen van zorg. 
88 Wanneer tijdens de kwantitatieve metingen afwijkingen werden geconstateerd, 
bijvoorbeeldd in bloeduitslagen of E.C.G. nam de artsonderzoeker contact op met de 
huisartss van de deelnemer. Indien er geen problemen werden geconstateerd kreeg de 
deelnemerr van de artsonderzoeker een bericht. 
99 Triangulatie kan op verschillende niveaus geschieden, bijvoorbeeld onderzoekers 
triangulatiee (het inzetten van verschillende onderzoekers), methodische triangulatiee (het 
toepassenn van verschillende methodes), data triangulatie (het aanboren van verschillende 
databronnen)) en theoretische triangulatie (het gebruiken van verschillende theorieën). Het 
voordeell  van triangulatie is dat het onderzoek niet valt of staat op basis van één 
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onderzoeker,, theorie of methode. Er is vergelijking mogelijk en de betrouwbaarheid, 
validiteitt en generaliseerbaarheid worden vergroot ( Passchier, 1992:149). 
100 Deze vraag is terug te voeren op het verleden van de discipline en de visies over de rol, 
taakk en grenzen van de medische antropologie (cf. Bear et al, 1997, Browner, 1999, 
Richters,, 1991, Singer & Bear, 1995). 
111 Binnen de gerontologie is een stroming ontstaan die zich de kritische gerontologie 
noemt.. Met name sociaal wetenschappers als Estes, Phillipson en Walker richten zich op 
dee relatie tussen microniveau en macroniveau, de gevolgen van politiek en economisch 
beleidd voor ouderen (e.g. Bijsterveld, 1995; Kennedy & Minkler, 1998; Walker, 1982). 
122 Hueting (1991) spreekt van multidisciplinair onderzoek, interdisciplinair onderzoek en 
transdisciplinairr onderzoek. De verschillende soorten samenwerking hebben in zijn 
vakgroepp specifieke kenmerken. Multidisciplinair onderzoek kenmerkt zich doordat 
onderzoekerss onafhankelijk van elkaar werken, maar op gezette tijden hun resultaten 
vergelijkenn om te bezien in hoeverre en waar er aanrakingspunten zijn. Interdisciplinair 
onderzoekk noemt hij onderzoek waarbij onderzoekers van meet af aan eikaars methoden 
proberenn te begrijpen en de uitkomsten met elkaar in samenhang zien. Bij transdisciplinair 
onderzoekk overleggen onderzoekers intensief en nauwkeurig wat ze gezamenlijk en 
gelijktijdigg onderzoeken. Ze zetten een gezamenlijke koers uit en willen een gezamenlijk 
antwoordd op verschillende kanten van een zelfde vraagstuk. 
133 Het Annahofje uit 1507 is opgericht door brouwer Willem Claesz en zijn vrouw 
Hillegont.. Zij legden expliciet vast dat er alleen vrouwen mochten wonen ouder dan 40 
jaar,, hetgeen als bejaard gold. 
144 Ook mensen met psychische aandoeningen kunnen een niet-lineaire en onderbroken 
tijdsbelevingg hebben (Achenbaum,1991:88). 

Dee textielindustrie bezorgde Leiden haar grote voorspoed. Duizenden vluchtelingen 
zochtenn hier na het Ontzet in 1574 veiligheid en werk. De 17' eeuw was de bloeiperiode 
voorr de textielindustrie. Er waren wevers, kleermakers, ververs en wol en lakenindustrie. 
Dee 18* eeuw markeerde de neergang. Textielhandelaren besteedden het werk uit aan 
goedkoperee arbeidskrachten in Tilburg, Twente en later buitenland. Veel mensen trokken 
weg.. Er was een grote concurrentie van de Engelse economie. In de 19e eeuw leidde de 
stoommachinee tot mechanisering van het werk in de fabrieken. Er ontstonden twee 
maatschappelijkee klassen: de arbeidersklasse en klasse van eigenaren. De lonen waren 
laagg en er was veel kinderarbeid. Weeskinderen uit België werkten in de fabrieken. In de 
19ee eeuw ontwikkelde Leiden zich tot industriestad. Grote mechanische drukkerijen zoals 
Sijthofff  kwamen op en in 1865 werd Leiden de stad van de conservenindustrie. 
Inn de 20e eeuw stagneerde de export. In de jaren'50 werkte 30% van de Leidse arbeiders 
inn de textiel, 20% in de metaal, en 20% in de levensmiddelenindustrie. Overigen werkten 
inn de bouw, grafische industrie, houtbewerking en gespecialiseerde bedrijfstakken. Lang 
iss Leiden een industriestad gebleven, in 1963 stopte de meeste metaalindustrie en textiel-
enn conservenfabrieken sloten. De bedrijfsgebouwen zijn gesloopt of verbouwd tot 
parkeergaragess of appartementen. 

Dee werknemers van de reclassering verdienden f 11,-, terwijl vaste krachten f 14,-
verdienden.. Voor een bepaald soort werk " het strijken van de dekens", haalde men een 
vezell  uit de deken omdat die anders te dik werd, en verdiende men een extra premie. 
Vastee werknemers kregen die premie bij hun loon, maar arbeiders via de reclassering 
kregenn die premie van ongeveer f4,- niet uitbetaald. Het feit dat in de zomer vaste 
krachtenn werden ontslagen en goedkopere reclasseringsarbeiders mochten blijven was een 
strijdpunt.. In die periode was er minder vraag naar dekens en werd het productiepeil 
aangepastt door personeelsontslagen. (Reinier) 
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177 Het alarmeringssysteem bestaat uit een apparaat wat men om de nek draagt. Bij het 
indrukkenn van een knop wordt een centrale gewaarschuwd die vervolgens twee 
contactpersonenn kan waarschuwen om bij de desbetreffende persoon polshoogte te gaan 
nemen.. Meestal zijn de contactpersonen kinderen, buren of goede bekenden die niet al te 
verr weg wonen. 
188 http://www.seniorweb.nl/anbo/standpunten/leeftijd.htm ; http:// www.senior.web 
199 http://www.leeftijd.nl 
200 De documentaire is getiteld " Met die paar rimpels van mij". 
211 De term 'geriatrische reuzen' zijn de handicaps die door frequentie en ernst de 
gezondheidd en zelfstandigheid van ouderen het meest bedreigen: gestoorde mobiliteit; 
gestoordee stabiliteit, met name duizeligheid en vallen;; gestoorde communicatie, zoals bij 
slechtt horen of zien; psychische stoornis; incontinentie van urine of ontlasting (Eulderink 
ett al, 1993:1). 
222 In de interventiestudie van de Leiden 85-plus Studie bleek dat To volgens de metingen 
slechthorendd was en daarom in aanmerking kon komen voor een gehoorapparaat. In het 
gesprekk voorafgaand aan dit fragment hebben we gesproken over de beweegredenen van 
Too om geen gehoorapparaat aan te schaffen. Het gesprek gaat verder over de beleving van 
oudd zijn. 
233 Deze uitspraken verwijzen naar Jezus die zonder klagen zijn kruis droeg (van 
Dale,, 1984). 
244 Tijdens de interviews zitten Frans en ik naast elkaar. We kijken vaak in de verte of 
langss elkaar heen. 
255 Hoofdstuk 2 gaat in op de verschillende 'rollen' van de onderzoeker. 
266 Anna gebruikt al jaren twee medicijnen voor haar luchtwegen. Dit zijn capsules die met 
behulpp van een speciaal apparaatje, een inhalator, worden ingeademd. 
277 Er wordt ook regelmatig gewezen op het gevaar van een tweedeling in de zorg voor 
ouderenn waaraan financiële aspecten ten grondslag liggen. Deze tweedeling houdt in dat 
mensenn met meer geld betere verzorging zouden kunnen 'kopen'. Er worden initiatieven 
ontwikkeldd voor particuliere verpleeg-en verzorgingshuizen. De NeVeP (Nederlandse 
Verenigingg van Particuliere ouderenvoorzieningen) bundelt alle privé-initiatieven. Uit 
onvredee met de bestaande situatie van weinig privacy en het ontbreken van voldoende 
goedee zorg gaan NeVeP instellingen uit van een "maatschappelijke wijze van 
ondernemen""  (De Bok, 2000:2) waarbij instellingen voor meer financieel draagkrachtigen 
well  voldoen aan de eisen zorg en privacy. Een economische tweedeling doet zich ook 
voorr op het vlak van de algemene zorgverlening. In de stad Leiden zorgen plannen voor 
eenn privé-kliniek bij een van de ziekenhuizen voor discussie (Van Uffelen 2000). 
288 Hoogleraar geriatrie Ligthart omschrijft de wetenschappelijke kennis over 
ouderdomsziektenn als een 'zwart gat'. Hij pleit voor consultatiebureaus voor ouderen ter 
ondersteuningg van huisartsen (Jungschleger, 1999). 
299 Drion, voormalig vice-president van de Hoge Raad, pleitte in 1991 voor een pil 
waarmeee oude mensen op een waardige wijze een einde aan hun leven zouden kunnen 
maken. . 
300 Oud PvdA-senator Brongersma was achter in de tachtig en verlangde vanaf 1993 naar 
dee dood. Hij was niet ziek, maar het leven had voor hem geen zin meer vanwege het 
wegvallenn van energie en sociale relaties. Een gevoel van leegte overheerste en hij zag op 
tegenn een toekomst met lichamelijke beperkingen en afhankelijkheid. Zijn huisarts gaf 
hem,, op zijn uitdrukkelijk verzoek, in 1998 een dodelijk middel om zelfdoding mogelijk 
tee maken. De huisarts werd aangeklaagd door justitie en er ontstond een landelijke 
discussiee over 'levensmoeheid' als criterium voor euthanasie. 
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311 Dit was ook waar te nemen in de discussie over legalisering van euthanasie waarbij 
vanuitt verschillende politieke en religieuze overtuigingen en vanuit professionele 
achtergrondenn door artsen bezwaar werd aangetekend (Trouw, 29-11-2000; Trouw, 30-
11-2000). . 
322 Bij gebruik van vragenlijsten was de non-respons met betrekking tot vragen over 
suïcidaliteitt het grootste bij ouderen die hoog scoorden op de depressievragen. Over de 
matee waarin suïcidale gedachten of pogingen in Nederland bij ouderen voorkomen, is 
weinigg bekend. Moeilijke herkenning door hulpverleners, het ontbreken van eigen inzicht 
inn de aard van de klachten, het taboe dat rust op depressie, maar ook het hoge gebruik van 
slaap-- en kalmeringsmiddelen bij ouderen kunnen de werkelijke prevalentie van depressie 
maskeren.. Wel is bekend dat de hoogste cijfers van zelfdoding onder ouderen gevonden 
wordenn bij de hoogste leeftijdsgroep, en dan met name bij mannen. Pogingen van ouderen 
omm het leven te beëindigen verschillen met die van jongeren in een aantal opzichten: 
ouderenn gebruiken andere methoden en zorgen er beter voor dat interventie door anderen 
onmogelijkk is. Hiernaast passen ouderen langzamere strategieën toe, zoals opzettelijke 
verwaarlozingg en het niet opvolgen van doktersvoorschriften. Dit laatste maakt dat er 
onduidelijkheidd bestaat over de prevalentie van zelfdoding bij ouderen (Pop & van 
Nierop,, 1999). 
333 Tussen de twee wereldoorlogen was in Nederland een groot tekort aan dienstbodes. 
Veell  Duitse vrouwen tussen de 18 en 22 kwamen naar Nederland om als dienstbode te 
werken.. In 1930 werkten er in Nederland ongeveer 30.000 'vreemde' dienstmeisjes, 
waarvann 24.000 uit Duitsland, een aantal dat in 1935 tot bijna 40.000 groeide. Het tekort 
aann dienstbodes hing samen met de onaantrekkelijkheid van het beroep, bepaald door 
langee werktijden en gebrek aan zelfstandigheid en vrije tijd. Een tweede oorzaak van de 
migratiee was de slechte economische en politieke situatie in Duitsland en Oostenrijk na de 
Eerstee Wereldoorlog. Duitsland kampte met economische tekorten en een hoge inflatie. In 
eerstee instantie bemoeide de Nederlandse overheid zich niet met de immigratie. Men zag 
hett aantrekken van dienstbodes als het privé-domein van het gezin. In 1936 werd de 
Vreemdelingen-arbeidswett van toepassing op de Duitse dienstbodes en hun verblijf werd 
aann werkvergunningen gebonden. In diezelfde tijd kwam de terugkeer naar Duitsland 
weerr op gang door de propaganda van het Nazi-regime en de mogelijkheden om in 
Duitslandd weer werk te krijgen. Eind 1938 verbleven nog 15.500 Duitse dienstbodes in 
Nederland.. Sommige trouwden met een Nederlandse man en kregen de Nederlandse 
nationaliteitt (Lucassen, 1996). 

Datt dit soms met innerlijk conflict gepaard gaat blijkt ook bij Frans (hoofdstuk 4). De 
artss vraagt hem een beslissing te nemen over het voortzetten of staken van de behandeling 
vann zijn vrouw. Frans besluit zijn vrouw verder lijden te besparen en de behandeling 
wordtt gestaakt. Diezelfde dag overlijdt ze. Maandenlang vraagt Frans zich af of hij de 
goedee beslissing heeft genomen en of hij deze wel had mógen nemen. Het gaat tegen zijn 
religieuzee overtuiging in. 
355 De activiteitentheorie stelt dat mensen hun activiteiten en attitudes van middelbare 
leeftijdd zolang mogelijk proberen te behouden of er alternatieven voor bedenken. Hierbij 
gaatt men uit van de premisse: hoe meer activiteiten, hoe gelukkiger en tevredener men 
kann zijn. Geluk is verbonden met iets betekenen voor anderen en een taak hebben in de 
maatschappij.. Deze theorie is een tegenhanger van de 'disengagement' theorie die stelt 
datt ouderen de neiging hebben zich terug te trekken uit het sociale leven naarmate ze 
ouderr worden. Beide theorieën worden nauwelijks meer gebruikt als uitgangspunt in 
onderzoek.. Wel is duidelijk dat activiteit een positievere lading heeft in onze maatschappij 
enn dus eerder met succes geassocieerd is dan 'disengagement'. 
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Inn onderzoek van Lefrancois et al. (2000) is niet aangetoond dat sociale steun 
uitsluitendd een positief effect heeft. Voor de afwijzing van de 'buffer' hypothese geeft 
menn onder meer de volgende verklaring: sociale relaties zouden ook psychosociale 
'kosten'' met zich meebrengen. Volgens deze visie zijn de relaties eerder stressvol dan 
positieff  als verwachtingen van de ouderen over ondersteuning niet of onvoldoende 
uitkomenn of als interacties als negatief worden ervaren. 
377 De Rembrandt is een gefingeerde naam. Cora woont in een zelfstandige woning. Een 
aantall  woningen is rondom een dienstencentrum gevestigd. Er zijn binnen het centrum 
mogelijkhedenn om diensten en informatie te krijgen, met leeftijdsgenoten een maaltijd te 
gebruikenn of ontspanningsactiviteiten te doen. Voor zorg of huishoudelijke hulp moet men 
zichh aanmelden bij de thuiszorg of andere hulpverlenende instanties. 

Err is een debat gaande over de invloed van gender en leeftijd op het contact tussen 
grootouderss en kleinkinderen (e.g. Roberto et al, 2001; Mill s et al., 2001; Giarusso et al. 
2001;; Dubas, 2001; Silverstein & Marenco, 2001). Grootmoeders zouden meer contact 
hebbenn met kleinkinderen dan grootvaders vanwege het feit dat zij in de gehele 
levensloopp een actievere rol hebben gespeeld in de zorg voor kinderen dan mannen. 
Bovendienn zou het contact tussen oudere grootouders en volwassen kleinkinderen die het 
ouderlijkk huis al verlaten hebben anders van inhoud zijn dan op jongere leeftijd. Oudere 
grootouderss hebben minder fysieke capaciteiten hebben om op te passen maar geven meer 
financiëlefinanciële ondersteuning of bespreken persoonlijke zaken. Als kleinkinderen het ouderlijk 
huiss verlaten hebben, hebben ouders minder invloed op het contact en moet het contact 
tussenn grootouder en kleinkind opnieuw bevestigd worden (Silverstein & Marenco, 
2001:515). . 
399 Deze dimensies zijn (1) gevoelens van affectie, (2) type en de frequentie van contact, 
(3)) de overeenkomsten in waarden, opinies en uitgangspunten tussen generaties, (4) 
assistentiee en het uitwisselen van support tussen generaties, (5) verwachtingen over 
supportt en normen over het belang van familierelaties, en ten slotte (6) structurele 
voorwaardenn voor intergenerationele interacties zoals geografische nabijheid. 
400 De cognitiescore is afgenomen. Op haar 85e was de MMSE score 21, op haar 86e 20, en 
opp haar 87e 16. De grens voor een voldoende cognitie is 18. 
44 Ze heeft vijf afspraken in hetzelfde ziekenhuis op verschillende dagen. Bij het maken 
vann nieuwe afspraken benadrukt Elizabeth dat het voor haar handiger is om twee of drie 
dingenn op een zelfde dagdeel te hebben, maar dit is volgens het afsprakenbureau niet 
mogelijk. . 
422 Elizabeth belt me in die periode vaak op, bijna om de andere dag. Ze is dan vergeten 
watt er moet gebeuren of wat er al geregeld is. 
433 Roddel vervult meerdere functies in de sociale interactie. Het kan een uiting zijn van het 
groepsgevoell  (Elias & Scotson, 1985:140) of informatie verstrekken over wat men als 
'normaall  gedrag' accepteert of wat men als 'afwijkend gedrag' bestempelt. Aan de andere 
kantt kunnen uitingen van jaloezie en rivaliteit de status en reputatie van anderen schaden. 
Percivall  (2000: 323) concludeert dat roddelen in instellingen voor ouderen ook een zaak is 
vann gender relaties. Niet alleen omdat mannen in de minderheid zijn en daardoor oorzaak 
vann jaloezie tussen vrouwen, maar ook omdat het veelal gaat over sociaal en cultureel 
geaccepteerdd gedrag in een voornamelijk uit vrouwen bestaande gemeenschap. Roddelen 
bevordertt het gevoel van saamhorigheid, maar verschaft degene die zich hier tegen wil 
verzettenn tegelijk een sociaal en cultureel geaccepteerde reden om niet mee te doen omdat 
roddelenn als negatief wordt gezien. 
444 De alpha-hulp wordt soms tot formele zorg (Luijkx, 2001:49) en soms tot informele 
hulpp (Leiden 85-plus Studie) gerekend. In feite vormt de alpha-hulp een soort 
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overbruggingg tussen formele en informele zorg. Redenen om alpha-hulp tot informele of 
particulieree zorg te rekenen zijn: de alpha-hulp gaat een direct contract aan met de cliënt. 
Dezee betaalt de huishoudelijke hulp uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). De 
planningg van het aantal uren hulp gebeurt in overleg met cliënt. Dit wordt niet door een 
organisatiee geregeld zoals bij formele zorg, er worden ook geen werkgeverslasten betaald 
doorr een instantie. 

Redenenn om alfa hulp tot professionele zorgverlening te rekenen zijn: er is een 
indicatiee nodig van het Regionaal Indicatie Orgaan (RlO)voor het verkrijgen van de hulp. 
Alleenn indien mantelzorg niet in staat is om voldoende hulp te bieden, komt men in 
aanmerking.. Verder is alpha-hulp een formeel product van de thuiszorg organisatie. Het is 
eenn specifieke professie met een beroepsprofiel die haar hulp verleent tegen een 
vastgesteldee betaling Bovendien is er een maximum gesteld aan de hulpverlening van 12 
uurr per week, hetgeen in maximaal 2 dagen per week moet plaatsvinden (bron: Stichting 
thuiszorgg Groot Rijnland). 
455 Het pleidooi van Niehof (1997) om niet alleen individuele ouderen maar het 
huishoudenn als onderzoekseenheid te beschouwen lijkt ook in dit verband relevant. 
466 Inmiddels is het doen van boodschappen opgenomen in de taak-/functieomschrijving 
vann de alpha-hulp (bron: Stichting thuiszorg Groot Rijnland). 

Tijdenss het eerste jaar van dit onderzoek heb ik paar ochtenden met een 
praktijkverpleegkundigee van een huisarts meegelopen om te zien wat dit werk inhoudt 
voorr ouderen die vanwege mobiliteitsproblemen niet in staat zijn om naar de praktijk te 
komen.. Bij een dame van rond de 80 werd regelmatig de bloeddruk en de medicatie 
gecontroleerd.. Daarnaast had het bezoek voor de vrouw een sociale functie. Ze noemde de 
verpleegkundigee bij haar voornaam en het idee dat het bezoek vanwege haar verbeterende 
conditiee niet meer nodig zou zijn in de toekomst, vervulde haar bijna met paniek. Ze 
vroegg de verpleegkundige dringend: "Je blijf t toch wel komen he? Anders zit ik hier 
helemaall  alleen." 
488 Albert & Cattell (1994) vergelijken klagen door ouderen in Afrika en de Verenigde 
Staten.. In Afrika trachten ouderen door te klagen over het 'slechts' gedrag van jongeren 
dee culturele idealen van respect en familiezorg onder de aandacht te brengen. In de 
Verenigdee Staten weerspiegelt het klagen over immigranten en graffiti op de muren een 
behoeftee aan een veilige en bekende buurtgemeenschap. Klagen zou volgens Cattell een 
uitingg zijn van 'person-environment dissonance' (1999:299). Meyerhof (1978) bestudeert 
eenn joodse gemeenschap in Amerika waar eer, respect en eigenwaarde hoog in het vaandel 
staan.. Het competitief klagen is een van de manieren om zichzelf 'zichtbaar*  te maken in 
eenn gemeenschap waar 'onzichtbaarheid' van de oudere mens dreigt. Klagen is vooral het 
vertellenn hoe het individu heeft leren omgaan met zijn problemen, het tonen van de 
capaciteitt tot 'suffering well'. Rosenberg (1990) laat zien dat klagen van ouderen bij de 
!Kungg vooral als teken van goed cognitief functioneren wordt gezien. Klagende ouderen 
latenn hiermee zien dat zij nog steeds opkomen voor hun belangen. 
499 Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld eigen gezondheid en 
bijvoorbeeldd gezondheid van partner of kind. Bron: persoonlijke mededeling dr. 
Gussekloo. . 
500 Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen 'het westen' en 'niet-westen' en de mate 
waarinn samenlevingen individualistisch dan wel sociaal georiënteerd zijn. Cf. Ingersoll-
Daytonetal.. 2001. 
511 Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen in Leiden van de Nederlandse 
Verenigingg voor Vrijwillig e Euthanasie volgden de mensen aandachtig de voordracht. Er 
werdd met instemming gereageerd op de uitlatingen van de voorlichter over het belang van 
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hett aangeven van grenzen en wensen. Maar na afloop stonden de toehoorders bij elkaar 
mett een kopje koffie en discussieerden over de reactie van de kinderen: "De zou het wel 
willenn maar wat betekent het voor mijn kinderen? Mag ik ze hiermee belasten? En waar 
belastt ik ze mee als ik het niet doe en ik in zo'n situatie terechtkom?" 
522 Uit de discussie die men hierover voert blijkt dat economische motieven en politieke 
standpuntenn de grootste rol spelen. Liberalisering en marktwerking voor het oplossen van 
dee problemen in de gezondheidszorg lijken geaccepteerde oplossingen voor de problemen 
inn de zorg. De zelfstandigheid van het individu speelt een minder belangrijke rol. 
Hiernaastt voert men een discussie over de wijze waarop de kwaliteit van de zorg 
gewaarborgdd kan blijven door het invoeren van marktwerking (c.f. Bruinsma, 2002). 
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