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Jan Brouwer kwam uit een geslacht van geleerden - zijn vader was geoloog met internationale
bekendheid, zijn oom, naar wie hij was genoemd, een wereldberoemde wiskundige. Hijzelf had een
uitermate goed verstand en een fenomenaal geheugen.
Op 21-jarige leeftijd studeerde hij in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur.
Na zijn studie trad Brouwer in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, waar hij als geoloog,
organisator en manager onder meer werkzaam was in het Verre Oosten. Tijdens de oorlog was hij als
liaison-officier van de troepen van generaal McArthur betrokken bij de herovering van Hollandia en
andere delen van Nederlandsch-Indië. Vanaf 1946 vervulde hij steeds verantwoordelijker functies bij
de B.P.M. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij in 1971. Daarna bleef hij nog tien jaren als commissaris aan
de ‘Koninklijke’ verbonden.
In het begin van de 80er jaren heeft Ir. Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd voor een fonds
ten behoeve van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit fonds is begin 2003
door de familie Brouwer aan de zorg van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen toevertrouwd, waarbij de statutaire doelstelling als volgt is geformuleerd: het
stimuleren van multidisciplinair, maatschappijgeoriënteerd onderzoek dat inzicht geeft in concrete
maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.
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Voorwoord
Al meer dan tien jaar richten wij met de Jan Brouwer Conferentie onze aandacht op de effecten van
langlevendheid op de samenleving. We zetten de schijnwerper op illustratieve toepassingen van langs
theoretische weg verkregen inzichten en kijken mee met de vragen die wetenschappers stellen.
Welke breuklijnen kunnen ontstaan wanneer er binnen de samenleving niet vijf generaties naast
elkaar leven maar bijna zeven? Waar komt de energie vandaan van mensen die glansrijk een spanne
van 100 jaar volhouden en wat betekent het wanneer dat niet iedereen gegeven is? Wat gebeurt er als
je een nieuwe dimensie toevoegt aan een leven bijvoorbeeld in de vorm van kunst? Hoe
accommodeer je de innovatieve wensen van de jongere generaties die nodig zijn om verder te
ontwikkelen? Hoe kijken jongeren tegen deze vraagstukken aan, ook dat vragen we hen elk jaar.
We zijn ervan overtuigd dat de wisselwerking tussen theoretisch inzicht en empirische toepassing
essentieel is om zicht te krijgen op de meest effectieve verbindende oplossingen voor
maatschappelijke spanningen. We kijken dus ook naar de praktische vraag, die uit de cijfers oprijst,
hoe je voor de voorzieningen kan zorgen die nodig zijn om iedereen veilig en gezond te houden?
Jan Brouwer heeft deze gedachtewisseling mogelijk gemaakt toen hij een deel van zijn vermogen
schonk aan de KHMW met het verzoek om dat aan te wenden voor het uitdragen en stimuleren van
wetenschappelijk onderzoek dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en dat in
potentie kan bijdragen aan de oplossing daarvan. Jan Brouwer deed dit vanuit zijn eigen persoonlijke
ervaring en vanuit de manier waarop hij in het leven wilde staan. Daarom wil ik hem graag even voor
de geest halen.
Jan Brouwer, initialen L.E.J. was een volle neef van de wereldberoemde wiskundige en filosoof
Luitzen Brouwer, L.E.J. Brouwer, naar wie hij ook vernoemd is. Zijn oom legde de meetlat voor het
niveau waarop hijzelf zijn intelligentie wilde inzetten. Die was groot; als gymnasiast mocht hij al met
de studenten mee op de geologische studiereizen van zijn vader en hij deed dan niet voor hen onder
maar ze vonden hem toch aardig dus dat zegt wat over zijn innemendheid.
Jan Brouwer studeerde op 21-jarige leeftijd af als mijnbouwkundig ingenieur en startte als
veldgeoloog voor Bataafse Petroleum Maatschappij (het latere Shell) in Nederlands-Indië, op
Sumatra. Hij werkte in Nieuw-Guinea, Egypte en Borneo en zou in die tak waarschijnlijk zijn
doorgegaan als niet de Tweede Wereldoorlog hem op onverwachte sporen zou hebben gezet.
Ontsnapt naar Australië was hij liaison officier voor de troepen van generaal Mac Arthur en
vervolgens actief in naoorlogse gouvernementele functies in de Verenigde Staten waardoor hij andere
talenten ontdekte en ontplooide. Hij besefte dat ook bij internationale vraagstukken gedegen
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onderzoek vele onwerkbare aannames kan uitsluiten en tegelijk dat visie nodig is om de juiste vragen
te stellen. Hij streefde naar verbindende oplossingen, synthese, en bleef zijn leven lang daarvoor open
staan.
De Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, Shell, wist hem aan zich te binden en zette
hem in alle hoeken van de wereld in. Tenslotte was hij president-directeur en na zijn pensionering
ging hij, naast een scala van maatschappelijke functies, filosofie studeren.
Jan Brouwer werd maar 73 jaar oud. Had hij 100 willen worden? Ik denk het wel. Zo intensief levend
zou hij de weg naar horizon na horizon met belangstelling hebben verkend. Hij is een inspiratie door
de opdracht en de mogelijkheid die hij heeft gegeven om een combinatie te maken van de
wetenschappelijke waarheidszoeking van wat er nu is enerzijds en anderzijds de individuele
betrokkenheid en visie voor hoe het morgen zou kunnen zijn. Dankuwel Jan Brouwer dat u dit hebt
mogelijk gemaakt en dank u, onze sprekers en gasten, allemaal dat u hier bent om samen met ons na
te denken.
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JENNY GIERVELD
emeritus-hoogleraar sociologie en sociale gerontologie
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Je verbonden voelen met anderen of eenzaam? Het belang van betekenisvolle
persoonlijkerelaties op latere leeftijd
Allereerst wil ik het Bestuur van de Stichting Jan Brouwer Fonds danken voor de uitnodiging om
vandaag een bijdrage te leveren. Ik voel me in het bijzonder uitgedaagd om, conform de
doelstellingen van het Fonds, iets te laten zien van het maatschappijgeoriënteerde onderzoek,
waarmee ik me - samen met verschillende collega’s - al vele jaren mag bezig houden.
Opzet van deze bijdrage:
DEEL I
Concepten, definities en meetinstrumenten
DEEL II Enkele cijfers betreffende oudere mensen in Nederland
DEEL III Naar een verklaring voor verschillen in eenzaamheid; Nederland in vergelijking met
andere landen/regio’s

DEEL I:

CONCEPTEN, DEFINITIES EN MEETINSTRUMENTEN

4 Januari jl was ik op bezoek bij een vriendin (82 jaar oud); een tafel vol prachtige Kerstkaarten. Ik
maakte een waarderende opmerking. Haar reactie: “Ja, maar inmiddels moet ik al weer drie namen
van recent overleden vrienden schrappen uit mijn adreslijst………”. Vriendin heeft veel kerstkaarten
ontvangen en verstuurd. Via elk van de kaarten werd uitgebreid geïnformeerd naar het wel en wee
van de ander. Naast bezoekjes en telefoontjes is dit een manier - een ouderwetse in de ogen van velen
- waarop zij zich echt verbonden blijft voelen met anderen.
En dan is er mijn oude buurvrouw (86 jaar oud), die nu in een woonzorghuis is opgenomen. Zij
ontving dit jaar drie kerstkaarten. Er is nog één familielid dat één maal per maand langs komt. Zelf
probeer ik iedere week op bezoek te gaan. Zij voelt zich niet verbonden maar erg eenzaam.
Emotioneel eenzaam omdat eerst haar man en vorig jaar ook haar zus is overleden. Niemand meer
om haar diepste gevoelens te delen. En sociaal eenzaam, het aantal mensen dat ze nog spreekt over
alledaagse zaken en waarmee ze herinneringen aan een gedeeld verleden kan ophalen is klein, te
klein geworden vindt ze.
Beide voorbeelden illustreren hoe belangrijk betekenisvolle persoonlijke contacten zijn voor de
kwaliteit van leven, juist ook op latere leeftijd. Uit de vele gesprekken en interviews met oudere
mensen die ik - over een periode van meer dan vijftig jaar van wetenschappelijk onderzoek - mocht
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realiseren, komt altijd weer naar voren dat hetgeen ons betekenisvol verbindt met andere mensen een
doorslaggevende rol speelt in het zich verbonden voelen met anderen. En, wellicht ten overvloede: ik
spreek hier over het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de maatschappijwetenschappen,
ik spreek niet als theoloog, filosoof of psychiater.
De concepten ‘zich verbonden voelen’ en ‘eenzaamheid’
Zich verbondenheid voelen met anderen. Dit betreft een subjectief gevoelen, dat gerelateerd is aan
wat zich afspeelt in de persoonlijke omgeving. Het gaat om de positieve evaluatie van gerealiseerde
contacten met mensen die voor mij als persoon van betekenis zijn. Dit kunnen contacten zijn waarin
we onze diepste gevoelens delen, of contacten waarin we samen plezier beleven via het delen van
belangstelling, vaardigheden of hobby’s of ook contacten waarin we ons inzetten om een ander die
dat nodig heeft op praktische of emotionele wijze te ondersteunen.
Het omgekeerde van het gevoel van verbondenheid noemen we eenzaamheid. Eenzaamheid wordt
gedefinieerd als “Een situatie die door de betrokkene wordt ervaren als één van een onplezierig of
ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties of aan kwaliteit van bepaalde sociale relaties. Het
gaat daarbij om een verschil tussen de gerealiseerde contacten met andere mensen en de contacten
zoals men die voor zichzelf zou wensen” (Perlman & Peplau, 1981). Eenzaamheidsgevoelens
omvatten onder meer gevoelens van leegte, zich in de steek gelaten voelen, afwijzing of zich
overbodig voelen.
Naast dit continuüm van subjectieve ervaringen, staat het continuüm van objectief waarneembare
verschijnselen: namelijk objectieve sociale participatie tegenover objectieve sociale isolatie. Hier
gaat het over die (objectieve) kenmerken van de situatie van betrokkene, die verwijzen naar een
groter tegenover een kleiner of zeer klein netwerk van relaties met anderen. Mensen met een zeer
klein netwerk van persoonlijke contacten noemen we sociaal geïsoleerd; in alledaagse woorden: ‘zij
zijn alleen’. We hebben het hier niet alleen over de omvang van het persoonlijk netwerk, maar ook
over de compositie van het netwerk en de wijze van functioneren of de kwaliteit van het netwerk.
Wetenschappelijk onderzoek wereldwijd wijst uit dat sociaal geïsoleerde mensen een groter risico
lopen om zich eenzaam te voelen dan mensen met een breder persoonlijk netwerk van betekenisvolle
contacten. Zo noemen mensen met een klein persoonlijk netwerk minder mensen die hun vrienden
zijn en worden zelf ook minder vaak door anderen genoemd als vrienden (Cacioppo, Fowler &
Christakis, 2009). Maar onderzoek heeft ook uitgewezen dat er geen één op één verband is tussen het
netwerk en eenzaamheid. Mensen met een uitgebreid sociaal netwerk kunnen zich toch eenzaam
voelen en omgekeerd voelen niet alle mensen met kleine netwerken zich (sterk) eenzaam (Van
Tilburg & De Jong Gierveld, 2007). Veel hangt af van de wensen die deze persoon hanteert voor zijn
of haar sociale contacten. Zo blijkt kunstschilder Tom, die recent verhuisd is naar een huisje aan de
Atlantische kust waar hij alle dagen alleen doorbrengt, niet eenzaam, omdat het zijn wens is, in
afzondering van anderen, te komen tot de hoogstpersoonlijke expressie van schoonheid.
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Emotionele en sociale eenzaamheid
We onderscheiden verschillende typen van eenzaamheid. Allereerst emotionele eenzaamheid, die
samenhangt met de afwezigheid van een vertrouwenspersoon zoals een partner, kind, broer, zus of
beste vriend. Daarnaast staat sociale eenzaamheid gerelateerd aan de afwezigheid van een bredere
groep van contacten omvattend vrienden, kennissen, buurtgenoten en (oud-)collega’s.
Het eenzaamheidsmeetinstrument dat aan de Vrije Universiteit midden jaren tachtig van de vorige
eeuw werd ontwikkeld, biedt de mogelijkheid om sociale én emotionele eenzaamheid te
onderzoeken, zelfs zonder dat het woord eenzaamheid wordt gebruikt (zie: De Jong Gierveld & Van
Tilburg, 1999). Vertalingen van de schaal en onderzoekingen gebruik makend van deze schaal zijn
aanwezig voor veel landen. Met behulp van deze of andere eenzaamheidsschalen zijn we goed in
staat om de betekenis van de omvang, compositie en kwaliteit van het persoonlijk netwerk te laten
zien voor het ontstaan en voortbestaan van (emotionele en sociale) eenzaamheid.
Heropleving van belangstelling voor existentiële eenzaamheid
Op dit moment herkennen we een heropleving in Nederland van existentiële eenzaamheid en dit
vooral onder aanhangers van de fenomenologische filosofie en de humanistische levensbeschouwing.
Bekend zijn de publicaties van Moustakas (1961, 2012) en van Mijuskovic (1980, 1996). Existentiële
eenzaamheid betreft het zich vrijwillig terugtrekken uit sociale contacten om doelstellingen te
realiseren zoals reflectie, meditatie, innerlijke groei en het zoeken van zingeving. Existentiële
eenzaamheid wordt beschouwd als onmisbaar en als een onvermijdelijk onderdeel van het leven
(Voorwoord RVS rapport ‘Wat ik met Kerst mis’, 2016). In dit kader wordt geschreven over
existentiële eenzaamheid als inherent aan het menselijk bestaan; anderen verbinden het aan
crisissituaties in het leven, zoals ernstige ziekte of het levenseinde. In de omschrijvingen van
existentiële eenzaamheid wordt nauwelijks een relatie gelegd met ‘je verbonden voelen met anderen’
of op zingeving die gerelateerd is aan het ondersteunen van, of zorg uitwisselen met mensen om je
heen; de nadruk ligt op persoonlijke groei, kracht en inspiratie.
Ten principale is het begrip existentiële eenzaamheid geen eenzaamheid in de zin zoals gebruikt in de
maatschappijwetenschappen; het gaat niet over contacten met anderen en al helemaal niet over je
verbonden voelen met anderen. Een uitzondering op deze regel vinden we tot op zekere hoogte bij
existentiële eenzaamheid gekoppeld aan tijden van persoonlijke crisis. Onderdeel van de crisissituatie
is vaak het willen maar moeilijk kunnen communiceren met belangrijke anderen, omdat de impact
van de crisiservaringen te heftig is.
Ik sprak over een heropleving omdat ook reeds in de jaren zestig en vervolgens in de jaren tachtig
van de vorige eeuw in Nederland een vergelijkbare discussie gaande was. Het zou te ver voeren om
hier de bespreking die ik zelf wijdde aan existentiële eenzaamheid in mijn proefschrift van 1969, en
opnieuw in mijn boek “Eenzaamheid” uit 1984 te herhalen. Maar opnieuw zou ik willen pleiten voor
gebruik van bijvoorbeeld de term solitude in plaats van existentiële eenzaamheid, om aan te geven
dat het hier gaat om een constructief gebruik van het alleen-zijn en niet om alleen-zijn in combinatie
met gemis-gevoelens.
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DEEL II: ENKELE CIJFERS BETREFFENDE OUDERE MENSEN IN NEDERLAND
In de loop van de tijd zijn in Nederland veel onderzoekingen naar eenzaamheid in Nederland
uitgevoerd. Met behulp van de eenzaamheidsschaal zoals aan de Vrije Universiteit ontwikkeld zijn
daarbij vele duizenden mensen ondervraagd over hun eenzaamheid en over de redenen die zij zelf
noemen voor het ontstaan van eenzaamheid. Persoonlijke ervaringen met eenzaamheid worden door
veel mensen genoemd. De meeste mensen maken dit in hun leven wel eens of soms meerdere malen
mee. Hier besteden we aandacht aan het voorkomen van eenzaamheid onder oudere mensen in ons
land, omdat deze specifieke aandacht past in het thema van deze studiedag. Niet omdat we
verwachten dat eenzaamheid een vast kenmerk van oudere mensen zal zijn en onder hen exclusief zal
voorkomen. Dat zou een foutieve gedachtegang zijn. Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen
voor.
We gaan er van uit dat van de oudere bevolking in ons land (65 jaar of ouder) ongeveer 30 à 35%
eenzaam is. Het is nuttig om hierbij een onderscheid te maken tussen mensen die matig eenzaam zijn
en zij die sterk eenzaam zijn. Van de bevolking van 65 jaar en ouder is omstreeks 10% sterk
eenzaam, de overigen zijn matig eenzaam. Uiteraard maakt het verschil of deze mensen gehuwd zijn
of dat ze weduwe of weduwnaar zijn. De gehuwden lopen de laagste kansen op eenzaamheid;
weduwen en vooral weduwnaars zijn vaker onder de sterk eenzamen aan te treffen. Het overlijden
van de partner en echtscheiding zijn prominent als oorzaken van eenzaamheid aan te merken, maar
we moeten benadrukken dat eenzaamheid onder oudere mensen vaak voorkomt uit een
opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen. Ik kom daar nog op terug in een later deel van deze
lezing.

Figuur 1: Percentage ‘niet eenzame’, ‘eenzame’ en ‘ernstig eenzame’ mensen naar
omvang van het persoonlijk konvooi
© VU University, Amsterdam
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In figuur 1 laten we zien hoe de omvang van het netwerk van oudere mensen samenhangt met de
kansen op eenzaamheid. Van de mensen met een zeer kleine omvang van het netwerk van belangrijke
personen - dat is tussen 0 en 4 mensen - is bijna 70% eenzaam. De kans op eenzaamheid neemt af
met een grotere omvang van het netwerk. Wanneer 5 tot 8 mensen worden genoemd in het netwerk,
is de kans op eenzaamheid nog tussen 40 en 45%; voor een netwerkomvang van 9 tot 13 personen is
de kans iets meer dan 30%, en voor oudere mensen met grotere netwerken neemt de kans op
eenzaamheid duidelijk nog verder af. De kans op sterke eenzaamheid is veruit het laagste onder
mensen met een zeer ruim netwerk.
Tegelijk toont figuur 1 dat de omvang van het netwerk niet exclusief bepalend is voor de kans om
eenzaam te zijn. Onder de mensen met grote netwerken van 22 of meer personen, zijn ook altijd nog
eenzame mensen aan te treffen. En omgekeerd zijn er onder de oudere mensen met de kleinste
netwerken toch altijd nog een 30% die zich niet eenzaam voelen. Omvang van het netwerk is slechts
één factor, die meespeelt. De kwaliteit en mate van ondersteuning die verkregen wordt van de
netwerkleden is een andere. Een netwerk waarin mensen zijn opgenomen, die elkaar ondersteunen en
wederzijds als vertrouwenspersonen worden aangemerkt, kan wonderen verrichten en eenzaamheid
helpen voorkomen, zelfs wanneer het netwerk beperkt van omvang is.
Om eenzaamheid te voorkomen is het daarom van belang om zorgvuldig een optimaal functionerend
persoonlijk netwerk op te bouwen én te onderhouden. Het liefst een groep van mensen die met ons
‘mee-reist’ door het leven - een sociaal ‘konvooi’ - zodat we elkaar goed leren kennen en adequaat
kunnen reageren wanneer er zich probleemsituaties voordoen bij één van onze reisgenoten of bij
onszelf.
Koester uw konvooi!!!!

DEEL III: NAAR EEN VERKLARING VOOR VERSCHILLEN IN EENZAAMHEID;
NEDERLAND IN VERGELIJKING MET OMRINGENDE LANDEN/REGIO’S
Eenzaamheid doet zich voor wanneer mensen geconfronteerd worden met een situatie waarin ze
minder of kwalitatief minder goede contacten met anderen kunnen onderhouden dan ze zouden
wensen. Het verlies van de partner, een ernstige ziekte of handicap zijn voorbeelden van situaties die
tot ernstige eenzaamheid aanleiding kunnen geven. Heel vaak is er echter sprake van een samenloop
van meer dan één factoren, die samen leiden tot gevoelens van eenzaamheid.
In deze beknopte bespreking van factoren die met eenzaamheid samenhangen, groeperen we de
factoren en onderscheiden factoren op het individuele niveau en factoren op het niveau van de
samenleving, met daarbinnen enkele nadere differentiaties (zie figuur 2).
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Figuur 2 Individuele en samenlevings-risicofactoren voor eenzaamheid
© VU University, Amsterdam

Individuele factoren die van belang zijn voor het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid
Hier bespreken we twee ‘blokken’ van factoren op het individueel niveau, zoals weergegeven in het
onderste deel van figuur 2. Allereerst het blok dat we aanduiden met de term ‘Kwaliteit van de
persoonlijke leefomstandigheden’. Karakteristieken van onze plaats in het gezin en de samenleving
waarin we zijn geboren, zijn factoren die over de jaren heen richtinggevend kunnen zijn voor ons
persoonlijk en sociaal welbevinden, voor de kwaliteit van het leven in het algemeen en vervolgens
voor eenzaamheid (Hawkley et al., 2008). We stippen kort enkele van de factoren aan:
 Gender. In het verleden was de plaats van meisjes anders gedefinieerd dan thans. Hun kansen op
een zelfstandig bestaan, gebaseerd op een opleiding naar capaciteiten, een baan en eigen inkomen
over de levensloop, lagen anders dan voor jongens. Anderzijds werden meisjes meer opgevoed in de
richting van het onderhouden van goede contacten met andere mensen dan jongens. De gevolgen
daarvan zijn op latere leeftijd nog steeds herkenbaar in verschillen in omvang, compositie en
kwaliteit van persoonlijke netwerken tussen bijvoorbeeld weduwen en weduwnaren en hun kansen op
eenzaamheid.
 Opleidingsniveau, werk en inkomen. Mensen met een laag opleidingsniveau behoren vaker tot de
categorie van werklozen en indien in het arbeidsproces opgenomen zijn zij vaker in laag betaalde
jobs aan te treffen. Dit gaat samen met minder economische zekerheid en minder optimale kwaliteit
van leefomstandigheden. Het ontbreekt deze groep vaak aan middelen om deel te nemen aan het in
hun omgeving gebruikelijke patroon van gezellige contacten met anderen, zoals verjaardagsfeestjes,
of lid worden van een club of vereniging (hierbij vormt de hoogte van het contributiegeld vaak een
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obstakel). Onderzoekingen laten duidelijk zien dat mensen in dergelijke gedepriveerde sociaaleconomische omstandigheden een beperkter sociaal netwerk hebben, zich vaker buitengesloten
voelen en verhoogde kansen hebben op eenzaamheid.
 Migranten, asielzoekers en vluchtelingen bevinden zich relatief vaak in een kwetsbare positie:
lage sociaal-economische leefomstandigheden, een beperkte kennis van de taal van het ontvangende
land waardoor het aangaan van contacten met nieuwe landgenoten niet altijd gemakkelijk verloopt,
verlies van contacten met de mensen in het land van afkomst. Dit alles heeft negatieve consequenties
voor de mate waarin je je verbonden voelt en verhoogt de kans op sterke eenzaamheid.
 Gezondheid. Een slechte fysieke gezondheid, beperkingen, handicaps en speciaal ook dementie
gaan samen met een kleiner aantal sociale contacten met anderen, met minder variatie in sociale
contacten en lagere kwaliteit van de contacten. Het zal niet verbazen dat een slechte gezondheid de
kans op gevoelens van verbondenheid vermindert en een van de belangrijkste risico’s vormt voor het
ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid.
 Persoonlijkheidskenmerken. Het aangaan en onderhouden van betekenisvolle contacten met
anderen, is vaak heel moeilijk voor mensen met geringe sociale vaardigheden en voor mensen met
een psychiatrische problematiek. Voor hen ligt eenzaamheid altijd op de loer.
De kwaliteit van leefomstandigheden is vervolgens min of meer direct gerelateerd aan het ‘Niveau
van sociale integratie’. In het blok sociale integratie gaat het om de omvang, compositie en kwaliteit
van het persoonlijk netwerk en om de wijze van participeren aan buurt- en grotere
samenlevingsverbanden. We stippen een aantal van deze factoren aan:
 Is een huwelijkspartner aanwezig? De ondersteunende rol van een huwelijkspartner (of een ander
type van intieme partnerrelatie), mits deze functioneert als vertrouwenspersoon is sedert de
onderzoekingen van Durkheim in de 19e eeuw gemeten en van bijzonder belang gebleken.
 Heeft betrokkene kinderen en kleinkinderen? De mate en kwaliteit van de contacten met kinderen
en kleinkinderen bepalen in grote mate de kansen op gezelschap, op emotionele en praktische steun
en zorg.

 Heeft deze man of vrouw broers en zussen, die nog in leven zijn? Het subnetwerk van broers en
zussen, met een zelfde achtergrond aan waarden en normen en een gedeelde levensgeschiedenis,
neemt vaak een heel speciale plaats in in het leven van oudere mensen en is van belang voor het
gevoelen van verbondenheid en het voorkomen van eenzaamheid.
 Zijn er vrienden en kennissen? Doet deze oudere persoon mee aan activiteiten van de kerk, van
verenigingen enz.? De vreugde van samenzijn, van het delen van ideeën en ervaringen en het
zingevende van hulp en zorg voor contacten van ons die dat nodig hebben. We realiseren dat
bijvoorbeeld via vrienden en contacten met buren, collega’s, kennissen en anderen. Ook te realiseren
via lidmaatschap van de kerk, van vrijwilligersorganisaties e.d..
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Deze beide, de kwaliteit van leefomstandigheden en het niveau van sociale integratie samen, zijn
sterk geassociëerd met de ernst en aard van eenzaamheidsgevoelens.
Maar er is meer aan de hand. De problemen van mensen die eenzaam zijn kunnen niet uitsluitend
worden teruggevoerd op individuele risicofactoren.
Factoren op het niveau van de samenleving, die van belang zijn voor het ontstaan en voortbestaan
van eenzaamheid
Kenmerken van een samenleving, zoals het sociale zekerheidssysteem, de demografische compositie
van de bevolking, heersende waarden en normen inzake wederzijdse verplichtingen tussen ouders en
kinderen kunnen de kansen op ‘eenzaamheid van individuele oudere mannen en vrouwen’
beïnvloeden. Landen-vergelijkende studies die het laatste decennium mogelijk zijn, tonen aan dat
deze kenmerken van samenlevingen er in belangrijke mate toe doen.
Het zijn o.a. de grootschalige data-verzamelingen van het programma SHARE (voor daarop
gebaseerd eenzaamheidsonderzoek zie o.a. Fokkema, De Jong Gierveld & Dykstra, 2012),
respectievelijk de Generations and Gender Surveys (zie o.a. eenzaamheidsonderzoek van De
Jong Gierveld, Dykstra & Schenk, 2012), die ons verder helpen inzake de verklaring van
eenzaamheid.
Een en ander heeft geleid tot een uitbreiding van het voorheen reeds veelvuldig gebruikte theoretisch
model tot een breder theoretisch model van Tesch-Römer en De Jong Gierveld (2012); zie figuur 2.
Elk van de drie ‘blokken’ van kenmerken van samenlevingen zoals onderscheiden in het bovenste
deel van figuur 2 is direct verbonden met een bepaald blok op het individuele niveau; ingetekend via
een stippellijn tussen blokken op respectievelijk het samenlevings- en het individuele niveau. Zo
beïnvloedt een marginaal sociaal welvaartsniveau van een land het risico dat (meer) mensen
gekenmerkt worden door een lagere kwaliteit van leefomstandigheden en vervolgens een kleinere
kans hebben op gevoelens van verbondenheid met anderen. Het kan dan gaan om een samenleving
met een beperkt pensioensysteem dat het ouderen moeilijk maakt de eindjes aan elkaar te knopen, of
een samenleving met te weinig garanties voor goede, betaalbare en toegankelijke medische zorg. Uit
onderzoek blijkt dat in die gevallen mensen, speciaal oudere mensen, zich buitengesloten voelen en
in sterkere eenzaamheid geraken.
De demografische compositie van een samenleving zoals bijvoorbeeld een hoger aandeel
verweduwde mannen en vrouwen (zie het 2e factorblok op het niveau van de samenleving), is
gerelateerd aan het beroep dat moet worden gedaan op familieleden om hulp en zorg te verlenen aan
ouderen die daaraan behoefte hebben. Dit lijkt veel minder het geval te zijn in samenlevingen waar
mensen als koppel (samen) oud worden. Dit heeft consequenties voor de kwaliteit van onderlinge
relaties tussen oudere en jongere generaties binnen de families, en het gevoelen dat men al dan niet
door familieleden wordt ondersteund. Problemen in de familiaire situatie gaan als regel samen met
een krimpend netwerk of een kwalitatief minder goed werkend netwerk. Dit is vervolgens weer
geassociëerd met een hoger risico op gevoelens van eenzaamheid onder de oudere bevolking.
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Het derde factorblok op het samenlevingsniveau verwijst naar de culturele normen en waarden,
wensen en verwachtingen van een samenleving. Individuele ideeën en wensen worden mede
vormgegeven door de samenlevingsnormen en -waarden ter zake. Een participatiesamenleving,
bijvoorbeeld, met daaraan gebonden waarden en normen kan alleen floreren als de bijbehorende
individuele waarden en normen over onderlinge dienstverlening, emotionele en instrumentele steun
daarmee in de pas lopen en uitmonden in gevoelens van onderlinge verbondenheid; daarmee is er een
relatie geïndiceerd tussen factoren uit het blok ‘culturele waarden en normen’ en de individuele
waarden en normen zoals geïnternaliseerd door de individuele leden van de samenleving.
In figuur 2 zien we ook, op basis van empirisch onderzoek, een drietal doorgetrokken lijnen, die
aangeven dat er een interactie wordt gevonden tussen factoren op het niveau van de samenleving en
de wensen voor een optimaal persoonlijk netwerk van betekenisvolle contacten met anderen.
Bijvoorbeeld: wanneer mensen wonen in een wat rijker land met een regering die het zich kan
permitteren om via een financiële bijdrage of anderszins families met een oudere zorgbehoeftige
persoon te ondersteunen, kan de oudere man of vrouw in de eigen woning blijven wonen op een voor
iedereen aangename wijze. Dit kan weer resulteren in sterkere gevoelens van verbondenheid met de
persoonlijke omgeving en vermindert de kans op eenzaamheid.
Ik laat het hierbij en verwijs u voor meer voorbeelden naar de publicatie van De Jong Gierveld en
Tesch-Römer uit 2012: ‘Loneliness in old age in Eastern and Western European societies:
Theoretical perspectives’.

Figuur 3. Gemiddelde score op de eenzaamheidsschaal (0, niet eenzaam  6, ernstig
eenzaam) naar gezondheid, voor ondervraagden tussen 60 en 79 jaar, voor enkele
Oost-en West-Europese landen (bron: Generations and Gender Surveys, wave 1)
© VU University, Amsterdam
In figuur 3 wordt geïllustreerd dat het niveau van eenzaamheid onder oudere mensen verschilt over
West- en Oost-Europese landen. Daarbij is een indicator van verschillen in welvaartsystemen zoals
doorwerkend op het individuele niveau van kansen op een goede gezondheid als uitgangspunt
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gebruikt: namelijk de subjectief ervaren fysieke gezondheid onderverdeeld in een aantal categorieën
op de horizontale as. We gaan er daarbij vanuit dat een meer optimaal welvaartssysteem zich vertaald
in een betere kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor oudere mensen in dat land.
Op de verticale as is weergegeven de gemiddelde eenzaamheidsscore zoals gemeten met de tot 6items ingekorte De Jong Gierveld eenzaamheidsschaal (0, niet eenzaam  6, ernstig eenzaam).
Duidelijk wordt hier geïllustreerd dat - rekening houdend met individuele verschillen in
gezondheidsbeleving - samenlevingskenmerken van invloed zijn op de gemiddelde intensiteit van
eenzaamheid per land. West-Europese landen bieden betere garanties voor gevoelens van niet
uitgesloten te zijn; bijgevolg is het risico op (sterke) eenzaamheid aldaar minder groot.
Besluit
Het ervaren van eenzaamheid is een schrikbeeld voor de ouder wordende mens. Heel graag ziet men
zichzelf omringd door een kwalitatief goed netwerk van familieleden en niet-familieleden,
gekarakteriseerd door gevoelens van verbondenheid. Deze verbondenheid met anderen is niet voor
alle oudere mensen in gelijke mate weggelegd. Ongeveer 30 à 35% van deze leeftijdsgroep voelt zich
eenzaam; een 10% zelfs sterk eenzaam.
Er zijn vele factoren aan te wijzen die direct of indirect geassocieerd zijn met eenzaamheid. Deze
factoren kennen we reeds lang als het gaat over factoren op het individuele niveau. Wat betreft de
factoren op het niveau van samenlevingen is het lang zo geweest dat speculaties over verschillen
tussen landen de boventoon voerden. Zo zouden West- en Noord-Europese landen het minder goed
doen ten aanzien van onderlinge verbondenheid, zorg voor ouderen en het voorkomen van
eenzaamheid onder ouderen (‘oudere mensen worden vaak geplaatst in een huis voor oudere
mensen’) dan landen in Zuid- of Oost-Europa (‘waar de familie de zorg voor ouderen als een
vanzelfsprekendheid op zich heeft genomen, daarmee de onderlinge verbondenheid vergrotend.
Eenzaamheid onder ouderen zou in landen met uitsluitend familiale zorg voor oudere mensen vrijwel
niet voorkomen’).
Inmiddels heeft onderzoek uitgewezen dat het ontbreken van een optimaal sociaal zekerheidssysteem
en de (noodgedwongen) zorg van de familie - bijvoorbeeld door het samenwonen in meer-generatie
huishoudens - vaak leidt tot ernstige eenzaamheid juist onder de oudste generaties. De hier
gepresenteerde grafieken illustreren de verschillen tussen West-Europese landen en landen in andere
regio’s van Europa.
Met andere woorden, een goed werkend sociaal zekerheidssysteem dat familieleden en niet-familie
leden kan ondersteunen in de zorg voor oudere mensen, lijkt tot meer verbondenheid en minder
eenzaamheid te kunnen leiden dan zorg die uitsluitend in de handen van familieleden wordt gelegd.
Daarnaast hebben oudere mannen en vrouwen, geholpen door onder meer goede en breed
beschikbare gezondheidszorg en door een redelijk niveau van oudedagspensioenen, meer opties om
zelf mede zorg te dragen voor het aangaan en onderhouden van een gevarieerd netwerk van
betekenisvolle contacten met andere mensen en een optimale participatie in buurt- en samenlevingsactiviteiten. Deze en dergelijke processen op samenlevings- en op individueel niveau kunnen een
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zekere mate van garantie bieden tegen het ontstaan en voortbestaan van (sterke) eenzaamheid onder
de oudste bevolkingscategorieën.
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Beeldvorming over ouderen: het perspectief van jongeren en van ouderen, door
de geschiedenis heen en in verschillende landen
De heer Slaets nam het publiek mee op een zeer afwisselende reis door de tijd, om via onder anderen
Aristoteles en Cicero, De Montaigne en Descartes, Schopenhauer en Oscar Wilde uit te komen bij
Simone de Beauvoir, Sandra Lee Bartky, Aubrey de Grey en zelfs Donald Trump. Hij schetste een
beeld hoe door de eeuwen heen werd gekeken naar ouderen en oud worden en op welke punten de
beeldvorming in Nederland zich onderscheidt.

Omdat er helaas geen uitgeschreven tekst van de lezing beschikbaar is, is op suggestie van de
heer Slaets hier het onderliggende wetenschappelijk verslag van zijn collega Dr. J. Lindenberg
opgenomen.

Beeldvorming rondom ouderen
Jolanda Lindenberg, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Introductie
Deze verkenning is een korte schets van studies naar de beeldvorming rondom ouderen. Het biedt een
literatuurstudie die voortkomt uit de vaststelling van de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK dat
er nog veel vragen open liggen rondom die beeldvorming. Deze studie biedt een eerste aanzet tot een
verdiepende fase omtrent het vraagstuk beeldvorming rondom ouderen. De studie is opgezet aan de
hand van drie vragen die RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo hebben geformuleerd:
• Hoe wordt er in een aantal uitgekozen landen gekeken naar ouderen en oud worden? Op welke
punten onderscheidt de beeldvorming zich van die in Nederland?
• Hoe kan worden geduid dat de beeldvorming anders is dan in Nederland?
• Zijn er in deze landen de afgelopen 3 jaar opvallende interventies geweest op de beeldvorming t.a.v.
ouder worden of ouderen? Beschrijf deze kort, benoem het resultaat en geef de belangrijkste do’s en
don’ts.
Het eerste opvallende antwoord dat deze literatuurstudie biedt op deze vragen is dat de beeldvorming
niet zo heel opvallend anders is in de diverse onderzochte landen. Juist de terugkerende beelden van
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ouderen als enerzijds warm en wijs en anderzijds incompetent en fysiek kwetsbaar zijn opvallend.
Het is lastig een verklaring te geven voor deze bevinding. Studies grijpen terug op algemene
psychologische mechanismes die mogelijk een rol spelen (zie hoofdstuk 1), zoals het identificeren
van ouderen met de dood, algemene groepsprocessen en de rollen die ouderen innemen in de
samenleving.
Het veranderen van de beelden rondom ouderen is een uitdaging en er is een stuk minder onderzoek
gedaan naar interventies (zie ook hoofdstuk 12. Methoden). Het meest effectief lijkt het hebben van
direct contact. Dit contact dient dan wel van hoge kwaliteit, dat wil zeggen, persoonlijk te zijn. Het
meest beperkt zijn studies naar interventies die de beelden die ouderen zelf hebben proberen te
beïnvloeden. Ouderen positieve beelden over veroudering geven lijkt enig effect te hebben, maar
eigenlijk is het bewijs hiervoor te beperkt.
Deze literatuurstudie gaat eerst in op studies die algemeen de beeldvorming schetsen. Dit betreft
veelal de resultaten van meta-analyses en systematische reviews. Vervolgens wordt ingegaan op
verschillende landen. Gezien de vraag van de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK wordt er
aandacht besteed aan Nederland en omringende landen (België, Duitsland, Frankrijk). In het
onderzoek naar beeldvorming rondom ouderen is echter het overgrote deel van de studies uitgevoerd
in de Verenigde Staten en een aantal andere landen; daarom is ervoor gekozen ook de resultaten uit
deze landen kort samen te vatten.
De literatuurstudie die voor u ligt is geen systematische verkenning van de literatuur, maar een
verkenning. Het is daarom belangrijk de conclusies met enige voorzichtigheid te behandelen. Niet
alle onderzoeken zijn meegenomen in deze studie en de zoekstrategie is beperkt geweest (zie
hoofdstuk 12. Methoden).
1.

Algemene bevindingen

1.1

Direct contact

Het beeld van ouderen is kort samengevat multi-dimensioneel en omvat zowel positieve als negatieve
elementen, hoewel de laatste de overhand heeft (Kite, Stockdale, Whitley, & Johnson, 2005).
Enkele steekwoorden die uit de verschillende studies naar voren komen zijn warm, aardig, en
bijdragen aan vrijwilligerswerk (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002), maar vooral terugkerend is het
beeld dat ouderen incompetent zijn. Deze beelden over ouderen komen universeel terug (Bodner,
2009; Cuddy, Norton, & Fiske, 2005; Kite et al., 2005). Ook in collectivistische landen zoals China
en Japan (Cuddy et al., 2009, 2005; Harwood & Giles, 1996) komen deze beelden terug (zie
paragraaf 1.2 voor een precisering).
Lichamelijke achteruitgang en de fysieke verschijning van ouderen zijn belangrijk elementen in de
negatieve stereotypering. Onderzoek duidt aan dat de fysieke verschijning van ouderen als het meest
negatieve aspect wordt gezien (Kite et al. 2005). Veel voorkomende stereotyperingen zijn daarnaast
dat ouderen incompetent, minder capabel en minder intelligent zijn (Fiske et al., 2002; Kite et al.,
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2005). Competentie, zelfs al is deze feitelijk hetzelfde als iemand van een jongere leeftijd, wordt over
het algemeen negatiever ingeschat voor ouderen (Kite et al., 2005). Andere beelden die gevonden
zijn, zijn ouderen als fysiek onaantrekkelijk, zwak en afhankelijk (Adams-Price & Morse, 2009; Kite
et al., 2005; Löckenhoff et al., 2009). Het hebben van deze beelden lijkt onafhankelijk te zijn van
leeftijd of gender, en onafhankelijk van de achtergrond van de bestudeerde groepen - of het nu
studenten, master studenten, professionals of de algemene bevolking zijn - Bij allen komen deze
beelden naar voren en hebben negatieve stereotypen de overhand (Giles et al., 2003; Hummert, 1990;
Kite et al., 2005).
Er is enig bewijs dat ouderen er wel een meer complex, heterogeen beeld op na houden dan jongeren
en dat zij ook positievere beelden hebben over ouderen en veroudering dan jongeren. Het bewijs is
echter niet eenduidig (Chasteen, Schwarz, & Park, 2002; Rupp, Vodanovich, & Credé, 2005).
Sommige studies suggereren dat zij hun eigen leeftijdsgroep vooral negatief benaderen en eerder
afstand nemen van hun eigen groep (Kite & Wagner, 2002).
Negatieve beelden over veroudering en ouderen lijken zelfs wijdverbreider en negatiever dan
negatieve beelden over etnische achtergrond en gender (Levy & Banaji, 2002; Nosek, Banaji, &
Greenwald, 2002). Dit kan wellicht veroorzaakt worden doordat zelfs ouderen zelf zichzelf veelal en
liever identificeren met jongeren (Levy & Banaji, 2002). Ouderen zelf zijn eigenlijk hun eigen,
grootste vijand (Levy, 2001; Levy & Banaji, 2002).
Daarnaast zijn er ook studies die stellen dat de intergenerationele communicatie deels de verklarende
factor is voor dit negatieve beeld. In experimenteel onderzoek en ook uit vragenlijsten blijkt dat
ouderen en jongeren communicatie met elkaar ervaren als beperkt en is er tijdens een
intergenerationeel gesprek vaak sprake van over- en onderaccommodatie (Giles et al., 2003;
Harwood & Giles, 1996). In het geval van overaccommodatie probeert de gesprekspartner de andere
gesprekspartner teveel tegemoet te komen, door bijvoorbeeld het gebruik van babytaal. Bij onderaccommodatie is er sprake van te weinig aanpassing aan de gesprekspartner wat tot
(plaatsvervangende) schaamte, bijvoorbeeld wanneer een oudere vrij persoonlijke details vertelt over
fysieke ongemakken of rouw.
Het negatieve beeld over ouderen lijkt te zijn toegenomen in de afgelopen twee eeuwen. Ng e.a.
(2015) onderzochten de woorden die direct vooraf of na het woord ‘oudere’ (of een synoniem)
voorkwamen in het corpus Historical American English (van 1810-2009). Zij stellen vast dat de
kentering van positieve naar negatieve bewoordingen zo rond 1880 heeft plaatsgevonden. Zij
relateren dit aan twee factoren; enerzijds de medicalisering van ouderen en anderzijds de toename
van het percentage ouderen in de bevolking.
Enkele steekwoorden die uit de verschillende studies naar voren komen zijn warm, aardig, en
bijdragen aan vrijwilligerswerk (Fiske e.a. 2002), maar vooral terugkerend is het beeld dat
ouderen incompetent zijn.
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1.2

Collectivistische culturen

Recent en minder recent onderzoek in collectivistische culturen toont aan dat ondanks dat er nog wel
waarde gehecht wordt aan respect voor ouderen en de hiërarchische relaties tussen leeftijdsgroepen
die hieruit voortvloeien, de intergenerationele verbanden onder druk staan. In zowel westerse als nietwesterse landen laten studenten afkomstig uit collectivistische culturen zien dat zij respect voor
ouderen nog onderschrijven, maar dat die anders wordt vormgegeven. Niet langer gaat het daarbij om
het communiceren van dit respect, maar ook vooral om instrumentele (d.w.z. hulp bij het dagelijks
leven) steun (S. H. Ng, Liu, Weatherall, & Loong, 1997). De zienswijzen van jongeren uit
collectivistische culturen wijken dan ook niet zoveel af van niet-collectivistische culturen. Sommige
studies vinden zelfs dat jongeren in collectivistische culturen er negatievere zienswijzen op ouderen
op na houden dan in westerse landen (Harwood & Giles, 1996; Sharps, Price‐ Sharps, & Hanson,
1998). Aziatische jongeren, met een collectivistische achtergrond, ervoeren juist een grotere afstand
en lastigere communicatie met ouderen dan hun westerse leeftijdsgenoten (Giles et al., 2003;
Nussbaum, Pitts, Huber, Krieger, & Ohs, 2005).
1.3

Een verdere detaillering

Gezien de prominente rol van fysieke achteruitgang is het ook niet meer dan logisch dat negatieve
stereotypen toenemen wanneer er sprake is van situaties waarin lichamelijke achteruitgang relevant is
(zoals op een geriatrische revalidatie afdeling). Het is dan ook weinig verassend dat juist de oudste
ouderen negatiever worden gezien dan jongere ouderen. Leeftijd is dus een belangrijke factor in de
beelden die ouderen oproepen (Kite et al., 2005).
Oudere vrouwen worden gezien als minder competent en onafhankelijk dan mannen. Ze worden ook
jonger als oud gezien dan oudere mannen en bovendien minder aantrekkelijk gevonden (Hummert,
Garstka, & Shaner, 1997; Kite et al., 2005). Deze bevindingen passen bij de zogenaamde Double
Standard on Aging (DSA) hypothese, die stelt dat er een dubbele standaard voor veroudering is voor
vrouwen en mannen. Oudere vrouwen worden over het algemeen negatiever gezien dan oudere
mannen, behalve als het gaat om verzorgende eigenschappen, waar oudere vrouwen juist weer hoger
op scoren. Dit geeft aan dat beeldvorming rondom ouderen ook vasthoudt aan traditionele
genderrollen.
Oudere vrouwen worden over het algemeen negatiever gezien dan oudere mannen, behalve als
het gaat om verzorgende eigenschappen.
De negatieve beeldvorming werkt bewust, maar zeer waarschijnlijk ook impliciet en onbewust. Een
negatieve benadering van ouderen lijkt ook niet bevraagd te worden, en geaccepteerd te zijn omdat
het niet als discriminerend wordt gezien (Levy & Banaji, 2002). De relatie tussen impliciete en
expliciete beeldvorming is echter nog onduidelijk (Levy & Banaji, 2002).
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1.4

Representatie in de media

De beeldvorming in de media komt vrijwel overeen met de algemene beeldvorming die hierboven
geschetst is. Het is toenemend divers, maar vooral negatief. Enkele van de negatieve beelden die in
de media terugkomen zijn onproductief, seniel, zwak, kwetsbaar, eenzaam en financieel armlastig
(Blakeborough, 2008). Overigens zijn deze beelden wellicht opzettelijk zo overdreven negatief, om
het onrealistische beeld dat nu heerst te bekritiseren en te bespotten (Blakeborough, 2008; Harwood,
2008).
Ouderen worden wel in toenemende mate, maar nog steeds weinig getoond in de media. Met name
vrouwen zijn in de media weinig aanwezig. Toch is hier recent wel verandering in te bespeuren.
Waarschijnlijk ingegeven door het mogelijke marktaandeel dat ouderen consumenten tegenwoordig
vormen zijn ze vaker terug te vinden in reclames en tv-shows. Toch blijft ook dan het beeld weinig
genuanceerd. Ouderen worden dan benaderd en neergezet als rijk en levensgenieter (de Zwitserleven
oudere, of jonge oudere) of aangesproken op hun mogelijke (fysieke) beperkingen en als
hulpbehoevend (de oudste ouderen).
De manier waarop andere vormen van media ouderen neerzetten is niet veel anders. Beelden die
rondgaan op Facebook zijn ook grotendeels negatief. Een inhoudsanalyse van Facebook berichten
toont aan dat 98,8% van de beschrijvingen over ouderen negatief zijn. 27% van deze beschrijvingen
beschreef ouderen als minder capabel en 37% van de beschrijvingen riep op om ouderen uit het
publieke leven te weren (Levy, Chung, Bedford, & Navrazhina, 2014).
1.5

Oorsprong van deze negatieve beeldvorming

Verschillende theorieën gaan in op de mogelijke oorsprong van dit vrij negatieve beeld over ouderen.
Deze theorieën komen veelal uit de sociaal-psychologie. Van alle theorieën zijn er drie die de
theoretische basis vormen van veel onderzoeken die hierna beschreven worden.
Allereerst is er de Terror Management Theory (TMT), die stelt dat ouderen worden geïdentificeerd
met de dood (Greenberg, Solomon, & Pyszczynski, 1997). Het negatieve beeld over ouderen komt
voort uit de idee dat mensen angst hebben voor de dood. Negatieve stereotypering kan worden gezien
als een verdedigingsmechanisme, met name onder jongeren (Bodner, 2009). Onderzoek naar deze
hypothese wordt vooral gedaan door de dood relevanter (mortality salience, MS) te maken aan de
hand van vignetten of krantenteksten. De confrontatie met de dood vergroot de noodzaak voor
psychologische structuren die beschermen tegen de ontstane angst en resulteert in meer vooroordelen
en stereotypen. Onder ouderen lijkt deze hypothese minder op te gaan, omdat zij minder angst voor
de dood tonen dan jongeren.
Het negatieve beeld over ouderen komt voort uit de idee dat mensen angst hebben voor de
dood. Negatieve stereotypering kan gezien worden als een verdedigingsmechanisme, met name
onder jongeren (Bodner, 2009).
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Een tweede theorie is de sociale identiteitstheorie. Deze stelt dat leden van een groep hun eigen groep
positiever beoordelen en zij partij kiezen voor hun eigen groep. Deze bias zorgt ervoor dat jongeren
afstand nemen van ouderen. Het kan ook verklaren waarom ouderen zich ook zelf (liever) niet
identificeren met ouderen, vele ouderen lijken immers zichzelf te identificeren met jong-zijn, of met
jongeren. Juist omdat zij zichzelf niet zien als lid zien van de groep ouderen treedt eenzelfde
verdedigingsmechanisme op als wanneer jongeren omgaan met ouderen, zij rekenen zichzelf immers
ook niet tot de groep ouderen. Om een positieve identiteit te behouden benadrukken zij positieve
identiteitselementen - die veelal overeenkomen met jong-zijn - en creëren zij afstand tot de sociale
categorie ouderen door het benadrukken van negatieve stereotyperingen over ouderen die zij niet van
toepassing op henzelf achten.
Gerelateerd aan deze theorie is de gedachtegang dat negatieve beeldvorming over ouderen van jongs
af aan wordt ontwikkeld; op deze beeldvorming wordt ook op oudere leeftijd teruggegrepen. In
tegenstelling tot andere sociale categorieën zijn ouderen namelijk wel een onderdeel geweest van
andere groepen, namelijk andere leeftijdsgroepen, en zij kunnen daardoor in hun huidige
beeldvorming beïnvloed zijn door beelden die zij hadden toen zij nog onderdeel waren van die andere
leeftijdsgroep (Levy & Banaji, 2002).
Een derde theorie waar minder onderzoek naar gedaan is, is de sociale rol-theorie. Deze theorie stelt
dat mensen in bepaalde rollen worden gezien en dat dit de basis vormt voor ideeën over sociale
groepen (Eagly, Wood, & Diekman, 2000). In plaats dat beeldvorming dus wordt ontwikkeld aan de
hand van beelden zelf, wordt deze gevormd door de rollen die individuen gepercipieerd worden in te
nemen in de samenleving (bijvoorbeeld werkend/werkloos). Negatieve beelden over ouderen zijn dan
ook vooral gebaseerd op subtypes van ouderen (Kite et al., 2005) en worden gevormd door
zienswijzen over de rollen die ouderen innemen, zoals werkloos, maar ook als vrijwilliger en
verzorger.
1.6 De gevolgen van deze beeldvorming
De gevolgen van de beeldvorming rondom ouderen zijn vooral onderzocht voor de negatieve
stereotyperingen. De effecten van negatieve beeldvorming zijn op twee wijzen onderzocht. Enerzijds
is er gekeken hoe negatieve beeldvorming onder ouderen zelf gerelateerd is aan allerlei uitkomsten,
anderzijds is er gekeken hoe negatieve beeldvorming het gedrag en welbevinden van ouderen
beïnvloed.
Uit onderzoek blijkt dat ouderen zelf ook stereotyperingen hebben over ouderen en dat ze die ook
voor zichzelf gebruiken. Deze self-fulfilling prophecy wordt ook gevonden bij andere sociale
categorieën, zoals bij minderheden. Zelf-stereotyperingen kunnen zo ver gaan dat zij ook
lichamelijke consequenties hebben. Studies hebben gevonden dat ouderen die zichzelf negatiever
zien een slechtere cognitie en loopgedrag laten zien en dat dit zelfs gerelateerd is aan een verhoogde
kans op cardiale gebeurtenissen (Levy et al., 2008). Zowel mentale als fysieke gezondheid lijken
slechter te zijn voor diegenen die er een negatiever beeld op nahouden, zelfs zo dat diegenen die
negatiever dachten over veroudering en oud zijn tot 7,5 jaar korter leefden (Kotter-Grühn, 2015;
Levy, Hausdorff, Hencke, & Wei, 2000). Deze bevindingen zijn verontrustend, maar het is maar de
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vraag of de beeldvorming op zich hieraan debet is. Eerder lijkt het logisch dat het op jongere leeftijd
hebben van een negatief beeld over ouderen en veroudering dit het gezondheidsgedrag negatief
beïnvloed. Immers, als iemand er vanuit gaat dat er een neerwaartse spiraal aankomt, zien zij wellicht
minder nut in het investeren in gezond gedrag om oud te worden.
Het activeren van, of dreigen met, stereotypen (stereotype threat) wordt in veel studies gebruikt om
na te gaan hoe ouderen beïnvloed worden door stereotypen. Daaruit blijkt dat het activeren of dreigen
met negatieve beelden kan leiden tot mindere cognitieve prestaties, het werkgeheugen negatief
beïnvloed en ouderen minder goed rijgedrag gaan vertonen (A. E. Lambert et al., 2016).
2.

België

In België zijn twee studies geïdentificeerd, 1 in Brussel en 1 in Luik. De eerste studie vond plaats
onder jongeren van 12-18 jaar (Taelemans, 2007), de tweede studie onder oncologisch
verpleegkundigen (Schroyen, Missotten, Jerusalem, Gilles, & Adam, 2016). Beide studies maakten
gebruik van de Fabroni schaal, een schaal waarbij respondenten algemene stellingen over ouderen
worden voorgelegd waarmee respondenten het helemaal oneens (1) tot helemaal eens (5) zijn. De
maximale score is 70. Oncologisch verpleegkundigen scoorden gemiddeld 27, voor jongeren is deze
score niet beschikbaar. Wel staan zij overwegend negatief tegenover ouderen, waarbij meer
kwalitatief contact (o.a. met grootouders) gerelateerd is aan een minder negatieve beeldvorming.
Desalniettemin ervaren jongeren contact met ouderen als positief, maar lastig. Met name
communicatie vinden zij uitdagend. De beelden die zij het meest met ouderen identificeren zijn grijs
haar, rimpels, lief en blij zijn en goed met kinderen om kunnen gaan.
In het onderzoek in Luik onder oncologisch verpleegkundigen werd gevraagd naar hun ondersteuning
voor immunotherapie, chemotherapie en borstreconstructie bij een jongere en een oudere vrouw en
daarnaast werd hun houding over ouderen in kaart gebracht (Schroyen et al., 2016). Er werd getracht
een overzicht te krijgen van hoe verzorgend zij zijn richting oudere vrouwen aan de hand van vier
klinische vignetten. Hieruit bleek dat zij minder ondersteunend zouden zijn bij een oudere vrouw.
Hun beeld over ouderen werd gereconstrueerd aan de hand van de directe associaties bij het woord
“oudere”; 74% van de woorden was negatief, waarbij afhankelijkheid, verlies van autonomie en
eenzaamheid de meest voorkomende woorden waren. De ondersteuning voor de behandelkeuzes was
lager bij de oudere persoon, maar nam toe naarmate de verpleegkundige meer ervaringsjaren had, of
zelf ouder was. Het expliciete beeld dat de verpleegkundigen hadden was niet gerelateerd aan de
ondersteuning die zij zouden geven, behalve bij borstreconstructie waarbij een negatiever beeld
inderdaad gerelateerd was aan het geven van minder ondersteuning.
3.

Canada

Net als in andere landen is het beeld dat over ouderen heerst in Canada gevarieerd. Dit komt met
name naar voren uit de studie van Rozanova e.a. (2006) die de twee grootste Canadese kranten
(Globe en Daily Mail) analyseerden op het beeld dat zij van ouderen schetsen. Ouderen werden in
verscheidene contexten, rollen en omstandigheden beschreven. Vrouwen kwamen daarin veelal naar
voren in een verzorgende rol, terwijl mannen veelal werden geportretteerd als werkende of
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vrijwilliger. Een uitgesproken negatief beeld werd niet geschetst, maar ouderen werden wel vaak
dichotoom neergezet, dus als gezond i.p.v. kwetsbaar, of als onafhankelijk i.p.v. afhankelijk. Juist
hierdoor viel het de auteurs op dat ondanks de beschreven diversiteit, de leeftijd op zich een
belangrijk kenmerk werd gevonden. Zij stellen dat zo een beeld gecreëerd werd van oud ten opzichte
van niet-oud. Deze gedachtegang wordt echter enigszins weerlegd door een studie van Thompson
(2006), die laat zien dat oudere mannen door jonge mannen als minder mannelijk worden, maar dat
jonge mannen gender een belangrijker kenmerk vinden dan de leeftijd van de persoon.
Deze diverse beelden staan in contrast met hoe oudere vrouwen de beelden rondom veroudering in
Canada ervaren. Zij identificeren zich liever niet als oud of oudere omdat zij dit relateren aan
afhankelijkheid, sociale isolatie en kwetsbaarheid (Quéniart & Charpentier, 2012). Ook
geneeskundestudenten houden er een minder divers beeld op na. Een ruime meerderheid van de 118
studenten in de studie van Diachun e.a. (2006) werkte liever met jongere personen (84%) en waren
weinig gemotiveerd voor de geriatrie. Diegenen die niet geïnteresseerd waren in de geriatrie hadden
meer interesse in technische vaardigheden, procedures en het werken met jonge mensen dan de groep
die wel geïnteresseerd was in de geriatrie. Belangrijkste barrières om wel de geriatrie in te gaan
waren voor hen een laag inkomen, de ambiguïteit en een weinig ‘sexy’ discipline. Ruim twee derde
van de geïnteresseerde studenten was vrouw.
Veel studies gaan er vanuit dat negatieve of positieve stereotypen effect hebben op het functioneren
van ouderen, maar het onderzoek van Horton e.a. (2010) onder 99 senioren kon dit effect niet
reproduceren. Zij lieten ouderen ofwel een positief ofwel een negatief krantenstukje lezen over het
cognitief en fysiek functioneren van ouderen. Beide groepen deden het even goed op de fysieke en
cognitieve testen die daarna volgden. Wel vonden zij dat de ouderen die positieve teksten te lezen
kregen zich ook positiever voelden nadien, en naderhand positiever stonden ten opzichte van hun
eigen verouderingsproces.
4.

China

Studies die zijn uitgevoerd in China, waarvan de helft in Hong Kong, richten zich zowel op het beeld
dat ouderen zelf hebben als ook op het beeld dat jongeren van ouderen hebben. De studies tonen, net
als in andere landen, dat het beeld zowel negatieve als positieve elementen omvat. Onder de druk van
wat onderzoekers ‘verwestering’ noemen (Chen & Wang, 2012; Chi & Chui, 1999) is er in China
steeds minder nadruk komen te liggen op respect voor ouderen. Een kwalitatieve studie onder
Taiwanese studenten toont dat er sprake is van een diversifiëring van het beeld van ouderen. De
studenten betrachtten hun oudere docenten (50+) soms nog wel respectvol vanuit een Confuciaanse
filosofie en zien hen als rolmodellen en ervaren, maar ook als star, weinig leergierig en inflexibel
(Chen & Wang, 2012). Dit tweeledige beeld komt ook naar voren in een vrij oude review uit 1999
over ouder worden in Hong Kong (Chi & Chui, 1999). Ook een groot deel van Chinese ouderen zelf
vinden dat zij een last zijn voor familie en maatschappij. Zo toont de studie van Bai e.a. (2016) dat
van de 954 ouderen ongeveer 42% het eens is met de stelling dat ouderen een echte last zijn voor
familie en maatschappij. Bovendien bleek het eens zijn met deze stellingen gerelateerd aan
depressieve symptomen.
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Het lijkt logisch aan te nemen dat de mate waarin individuen teruggrijpen op stereotyperingen
gerelateerd is aan de mate waarin zij in contact zijn gekomen met positieve beelden over ouderen.
Maar aan deze mechanismes lijken wel condities vast te zitten: de positieve beelden moeten wel
realistisch zijn. Indien dit het geval is, vinden Fung e.a. (2011) een positief effect op de manier
waarop ouder worden wordt ervaren en een vermindering van stressgevoelens.
Het zelfvertrouwen kan ook een effect hebben op de mate waarin stereotyperingen worden gebruikt.
Een lager zelfvertrouwen leidt er mogelijk toe dat mensen eerder geneigd zijn zichzelf te verdedigen
en dus een zondebok gebruiken om hun eigen zelfvertrouwen te vergroten. Cheung e.a. (1994)
vonden in hun studie onder 240 individuen deze relatie echter niet. Het beeld dat deze participanten
hadden was gevarieerd, maar er was wel een neiging om ouderen te zien als fysiek incompetent.
5.

Duitsland

5.1

Algemeen beeld

In Duitsland hebben er zo’n tiental studies plaatsgevonden naar de beeldvorming rondom ouderen en
ouder worden. Hieruit komt naar voren dat het beeld van ouder worden en ouderen veelzijdig is en
zowel ingaat op negatieve als positieve aspecten, maar dat het toch vooral worden geïdentificeerd
met fysieke achteruitgang. Deze bevindingen zijn gevonden onder ouderen zelf, medici, studenten en
ook scholieren (Kuhlmann, Kornadt, Bayen, Meuser, & Wulff, 2015; Luh, 2003). Ouderen worden
bijvoorbeeld enerzijds gezien als hoopvol en integer, maar ook als inflexibel of huiveriger om nieuwe
dingen te proberen. De opgeroepen beelden hangen wel samen met het levensdomein dat wordt
aangesproken. Als het om sporten gaat, bijvoorbeeld, worden jongere volwassenen positiever
ingeschat dan ouderen, door zowel ouderen als jongeren, maar als het om religie gaat is dit juist
andersom (Kuhlmann et al., 2015).
De veelzijdigheid van deze beelden is niet iets nieuws, maar dat dit al eeuwenlang het geval lijkt te
zijn is dat wel. In de studie van Luh (2003) worden beelden van ouderen en ouder worden vanaf de
oudheid tot de vorige eeuw bestudeerd. Daaruit blijkt dat deze beelden afhankelijk zijn van de
economische situatie en daarmee gepaard gaande levensomstandigheden. In de oudheid en
middeleeuwen zijn het, met name mannelijke, ouderen die vanuit hun senioriteit de status genoten
om de verzamelde levensmiddelen en goederen te verdelen. Ouderen werden geïdentificeerd met
wijsheid, stabiliteit en continuïteit, maar ook, zoals in Plato met lichamelijk verval dat automatisch
verbonden werd met geestelijk verval. Vanaf de middeleeuwen wordt dit beeld negatiever, het
lichamelijke verval staat in contrast met de waarde die wordt toegekend aan fysieke kracht en
jeugdigheid. In de 17e en 18e eeuw werd dit beeld positiever en werden ouderen opnieuw een
belangrijke status toegekend voor hun wijsheid en morele standaarden. Dit beeld werd verder
geïdealiseerd in de 19e eeuw. In de 20ste eeuw treedt er een sterkere polarisatie tussen jong en oud
op, waarbij oud veel meer een tegenpool wordt van jong en de vergrijzing wordt geproblematiseerd.
Aan het eind van de 20ste eeuw wordt dit beeld van vergrijzing aangevuld met die van de actieve,
succesvolle senior.
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Onder Duitse zorgprofessionals wordt oud geassocieerd met inflexibiliteit, verwardheid,
ontevredenheid en starheid, maar ook met ervaring, rijpheid, interesse, tevredenheid en
levensvreugde. Zorgprofessionals zien fysieke en mentale achteruitgang als onderdeel van
veroudering, waardoor klachten echter minder serieus worden genomen, met name als het om
vergeetachtigheid of depressieve klachten gaat. Bovendien wordt er minder vaak voor intensieve
behandelmethoden gekozen, wellicht omdat ouderen als kwetsbaarder worden gezien (Berner, 2011).
Een studie onder verpleegkundigen (Bilinska, Wegge, & Kliegel, 2016) geeft aan dat negatieve
beelden over ouderen in de zorgsector niet op zichzelf staan, maar dat het organisatorisch klimaat ten
opzichte van ouderen (bijvoorbeeld of oudere werknemers flexibel zijn) bijdraagt aan hoe ouderen en
oudere werknemers worden gezien door werknemers.
Een ander domein waar beelden over ouderen worden gepresenteerd zijn tv reclames. Uit de studie
van Hoppe e.a. (2016) blijkt dat in Duitse tvreclames ouderen onder-gerepresenteerd, zijn. Ongeveer
10.5% van de tv commercials bracht ouderen (60+) in hun reclames in beeld in 2015. Oudste ouderen
(85+) worden zelden getoond. Levensmiddelen en medische gerelateerde producten, waaronder antiaging producten, worden het meeste aangeboden (Hoppe et al., 2016; Rühr-Sendlmeier & Ueing,
2004). Uiterlijke kenmerken zoals grijs haar, rimpels en ouderdomsvlekken zijn de meest
voorkomende beelden. De meest voorkomende rollen kunnen omschreven worden als “Zwitsersleven
oudere” en “verzorgende grootouder”. Meerdere studies naar Duitse reclames op tv en kranten door
de jaren heen (1970, 1980, 1990, 2000 en 2015) tonen aan dat het beeld dat daarin wordt gegeven van
ouderen vooral positief is; verzorgend, sociaal en fysiek actief en met hoge sociale status (Hoppe et
al., 2016; Rühr-Sendlmeier & Ueing, 2004), en door de jaren heen zelfs positiever is geworden
(Rühr-Sendlmeier & Ueing, 2004).
5.2

Effecten van beeldvorming

Duitse studies hebben ook gekeken naar de effecten van stereotypen op ouderen en hun zelfbeeld. De
resultaten zijn echter niet eenduidig. Enerzijds lijkt het dat ouderen worden beïnvloed door deze
stereotypen (contamination hypothesis), maar anderzijds lijkt het erop dat zij onaangedaan zijn door
deze stereotypen en ze deze juist gebruiken om zich met anderen positief te vergelijken
(externalisation hypothesis). In de 8-jarige studie van Rothermund en Brandstadter (2003) en in de 4jarige studie van Kornadt e.a (2015). werden gedurende de studieperiode stereotypen steeds
positiever en het hebben van positievere beelden eerder hadden een duidelijke relatie met een
gunstiger zelfbeeld later (contamination), maar, net als een andere studie toont (Pinquart, 2002), is er
ook sprake van een vorm van ontkenning van de identiteit ‘oudere’ en de daarmee gepaard gaande
beelden (externalisation). Dit verklaart bijvoorbeeld Pinquart’s (2002) bevindingen dat negatieve
stereotypen niet leiden tot een slechter zelfbeeld onder ouderen. Waarschijnlijk is dit het geval omdat
ze deze stereotypen niet op zichzelf betrekken (externalisation). Bovendien hangt het hebben van
positievere en negatievere beelden, zoals bij de veelzijdigheid van de beeldvorming, weer samen met
welk levensdomein wordt aangesproken en wordt dit beïnvloed door de leeftijd van de participanten.
Zo werden stereotypen over familie en persoonlijkheid met name door jongere ouderen eerder
geïnternaliseerd. Onder oudste ouderen is er eerder sprake van externalisatie (of projectie), wellicht
omdat zij ondervonden hadden dat niet alle beelden klopten met hun eigen ervaringen (Kornadt et al.,
2015).
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5.3

Het veranderen van beelden

Beelden veranderen onder niet-ouderen is een grotere uitdaging. Uit de studies blijkt dat
verschillende factoren van invloed kunnen zijn: Duitse meisjes en vrouwen lijken minder negatief te
denken over ouderen, en nabijheid van ouderen heeft ook een positieve invloed. Maar naarmate de
leeftijd stijgt neemt ook de negatieve beeldvorming toe (Randler, Vollmer, Wilhelm, Flessner, &
Hummel, 2014). De effecten hiervan op werkelijk gedrag blijven echter onduidelijk. In de studie van
Thimm e.a. (1998) onder 120 personen gebruiken vrouwen juist meer infantiliserende taal bij het
geven van instructies aan een ouder persoon dan mannen.
6.

Frankrijk

Negatieve stereotypen over wat ouderen wel en niet kunnen, kunnen leiden tot inactiviteit. Emile e.a.
(2014) onderzochten dit mogelijke effect onder 192 ouderen (leeftijd 60-93 jaar). Hun onderzoek
toonde aan dat openheid voor ervaringen met en stereotypen over ouderen die de participanten
hadden, geen directe invloed hebben op fysieke activiteit, maar wel op houdingen ten opzichte van
veroudering. Negatievere beeldvorming over ouderen had bovendien wel een indirect effect op
fysieke activiteit. Dit was namelijk geassocieerd met negatieve ideeën over veroudering en dit was
wel gerelateerd aan minder fysieke activiteit.
Boudjemadi & Gana (2012) onderzochten negatieve impliciete associaties onder Franse studenten in
twee onderzoeken (studie 1: 188, studie 2: 190 personen) aan de hand van de Terror Management
Theory (zie hoofdstuk 1). Zij onderzochten hierbij het effect van leeftijd en gender. Hoewel studenten
een grotere mate van leeftijdsdiscriminatie toonden naar oudste ouderen (85+), was dit effect niet
significant. Ook niet wanneer zij bewust werden gemaakt van hun eigen dood. Oudere vrouwen
werden door mannelijke studenten negatiever beoordeeld dan oudere mannen, waarmee de Double
Standard theory of Aging (zie hoofdstuk 1) lijkt te worden bevestigd. Wanneer de studenten bewust
werden gemaakt van hun eigen eindigheid beoordeelden zowel de mannelijke als de vrouwelijke
participanten hun eigen sekse negatiever, waarschijnlijk omdat zij zich door de geactiveerde
gelijkenis meer identificeerden met de oudere en daardoor meer geconfronteerd werden met hun
eigen kwetsbaarheid en dood.
Dat er in Frankrijk sprake is van een dubbele standaard ten opzichte van veroudering voor mannen en
vrouwen wordt ook bevestigd in de studie van Schultz (2008) naar de Franse vrouwelijke dichtkunst
in de 19e eeuw. In de gedichten spreken de vrouwelijke dichters over het verlies van status, identiteit
en lust. Tegelijkertijd bekritiseren zij in hun gedichten mannelijke dichters die zich richten op
eeuwige jeugd en oppervlakkige schoonheid en beschrijven zij de geestelijke transformatie die
veroudering met zich mee kan brengen.
7.

Nederland

In Nederland zijn er een zestal onderzoeken uitgevoerd naar beeldvorming over ouderen. Het
merendeel gaat in op het beeld dat jongere generaties hebben van ouderen. Twee van deze studies
omvatten ook interventies (zie daarom het hoofdstuk betreffende interventies). Bleijenberg e.a.
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(2012) deden gedurende 3 jaar onderzoek naar 118 verpleegkundige studenten. Studenten bleken een
gemiddeld kennisniveau te hebben over ouderen en hun houding veranderde van negatief naar licht
positief in 3 jaar tijd. Dit had geen significant effect op hun interesse om met ouderen te werken (dit
steeg van 2.7% naar 3.7%). Eenzelfde resultaat werd gevonden onder eerstejaars geneeskunde
studenten (Kusumastuti e.a. under review), waar ook slechts 2% van de ruim 300 studenten na een
zorgstage geïnteresseerd was om te werken met ouderen. De oorzaken hiervoor kunnen velerlei zijn,
zoals de diepgang en de manier waarop studenten in contact komen met ouderen - waarbij
hulpbehoevendheid centraal staat. De kwalitatieve studie van Meiboom e.a. (2015) lijkt de invloed
van hulpbehoevendheid te bevestigen. Door middel van participerende observatie op afdelingen
interne geneeskunde tonen zij aan dat er veelal op onbewust negatieve wijze wordt gecommuniceerd
over ouderen. Ouderen worden gezien als frustrerend en oninteressant vanwege hun meervoudige,
complexe, problematiek. Ook onder de eerstejaars geneeskunde studenten lijkt de verwachtte
uitzichtloosheid van het behandelen van ouderen frustratie op te wekken (Kususmatuti e.a. under
review). De kwalitatieve studie van Lindenberg e.a. (nog niet gepubliceerd) geeft daarnaast aan dat
studenten het lastig vinden met ouderen te communiceren. Onder nietmedische studenten lijkt het
beeld ook voornamelijk negatief. Zo toont een voorstudie van Vrugt & Schabracq (1996) onder 75
eerstejaars psychologiestudenten aan dat aan oudere academici een inflexibelere houding wordt
toegeschreven dan aan jongere academici.
De beeldvorming rondom ouderen die naar voren komt uit deze studies is een tweeledig beeld.
Enerzijds ouderen als warm en wijs, anderzijds ouderen als kwetsbaar, dogmatisch en klagers. Ook in
de 19e eeuwse literatuur, zoals blijkt uit de studie van Stavenuiter e.a. (1995), komt dit dubbele beeld
naar voren. Een verdere studie van Stavenuiter (2000) in persoonlijke documenten van dertien 19e
eeuwse mannen en vrouwen gaat vooral in op individuele ontberingen door armoede en fysieke
achteruitgang. Het beeld van veroudering dat uit deze studie naar voren komt is gevarieerd, maar het
draaide voor 19e eeuwse ouderen vooral om levenstransities zoals een verlies aan inkomen,
gezondheidsproblematiek, en veranderende familiesituaties. Blijdschap was er vooral als de relatie
met (klein)kinderen goed was, en/of hen als deze wat tegemoet kwamen in hun ontberingen. In een
verdere studie van Stavenuiter (2000) naar de brieven die oudere vrouwen schreven om in
liefdadigheidshofjes te komen staan opnieuw hun levenstransities centraal, en veel minder de
ouderdom van deze vrouwen.
8.

Spanje

Niet alleen in media, maar ook op school krijgen kinderen en jongeren typeringen te zien die hun
beeldvorming over ouderen kunnen vormen. Twee Spaanse studies gaan hierop in. De eerste studie
analyseert foto’s van ouderen in lichamelijke opvoedingsboeken voor Spaanse middelbare scholieren
(Rey-Cao, Táboas-Pais, & Canales Lacruz, 2013). Op 1.4% van de foto’s stond een ouder persoon
afgebeeld, waarvan slechts 10% een vrouw. Opvallend is dat 27.3% van de foto’s de ouderen
afbeelden terwijl ze geen lichamelijke activiteit uitvoeren. In de tweede studie werden jonge kinderen
(6-12 jaar) gevraagd om een oudere man, een oudere vrouw en een jonge man en een jonge vrouw te
tekenen (Villar & Fabà, 2012). Terwijl uit de eerste studie vooral een negatief beeld over ouderen
naar voren komt, lijken jongere kinderen in Spanje desalniettemin een vrij gevarieerd beeld te hebben
van ouderen. Zo tekenen ze ouderen veelal met rimpels, kort en grijs haar - mannen kaal, vrouwen
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met een knot. Daarnaast tekenden ze accessoires zoals een bril, wandelstok en een hoed. Soms
verwezen ze hierbij naar fysieke beperkingen. Veelal werden de oudere mannen en vrouwen lachend
getekend. De tekeningen waren ondanks dat ze niet eenvormig waren wel minder gevarieerd dan die
van jonge mannen en vrouwen, indicatief voor een mogelijk meer stereotyperend, eenvormig, beeld
dat de kinderen hadden van oudere ten opzichte van jonge mensen.
Factoren die van invloed zijn op de beelden die Spaanse ouderen hebben over zichzelf zijn
onderzocht door Sánchez-Palacios e.a (2009). Hun studie onder ruim 700 ouderen toonde aan dat
ouderen een positiever beeld hebben over hun leeftijdsgroep als zij het gevoel hebben
verantwoordelijk te zijn voor anderen, zichzelf een lagere leeftijd geven, een hoge mate van sociale
participatie en fysieke activiteit aangeven, en een relatief goede gezondheid ervaren (gemeten door
het aantal gerapporteerde medische afspraken en subjectieve gezondheidswaardering).
Dat maatschappelijk betrokkenheid kan bijdragen aan een positiever beeld wordt ook bevestigd in de
studie van Hernandez & Gonzalez (2008). In een intergenerationeel project waarbij ze 179 studenten
en 101 licht depressieve ouderen samenbrachten in een recreatieprogramma kregen beide groepen
een iets positiever beeld over ouderen (zie ook hoofdstuk 11. Interventies).
9.

Verenigde Staten

9.1

Een schets van de beeldvorming

In de Verenigde Staten zijn verreweg de meeste studies uitgevoerd naar de beeldvorming rondom
ouderen. De algemene bevindingen duiden op een ambivalent beeld van enerzijds afhankelijk,
kwetsbaar, minder competent en met fysieke achteruitgang, eenzaamheid en depressiviteit, maar
anderzijds als welvarend, verzorgend, warm en wijs. Deze beelden worden gevonden door de tijd
heen en zowel onder jongeren als onder ouderen (Ball, 1979; Bensadon, Teasdale, & Odenheimer,
2013; Brewer & Lui, 1984; Cuddy et al., 2005; Fiske et al., 2002; Hummert, 1990; Kite et al., 2005;
Kogan, 1961; Wurtele, 2009). Tevens worden deze beelden bevestigd door een variëteit aan
studiemethoden, van het analyseren van tekeningen door studenten (Barrett & Cantwell, 2007),
televisiebeelden (Bell, 1992; Vitols & Lynch, 2015) tot magazine artikelen (Bramlett- Solomon &
Subramanian, 1999), vragenlijsten (Lin & Bryant, 2009; Mosher-Ashley & Ball, 1999; Wurtele,
2009) en experimentele studies (Brewer & Lui, 1984; Cuddy et al., 2005; Hummert et al., 1997; von
Hippel, Silver, & Lynch, 2000; Widrick & Raskin, 2010). Dit tweezijdig beeld, dat gedomineerd
wordt door de negatieve beeldvorming, past bij de zogenaamde golden triangle hypothesis, die stelt
dat we informatie zo organiseren dat 2/3e negatief is en 1/3e positief is en dit wordt ook in onderzoek
naar ouderen bevestigd (Widrick & Raskin, 2010).
Daarbij vinden studies negatieve typeringen van ouderen zoals dat zij minder goed kunnen
autorijden, langzaam zijn, weinig productief zijn (maar bijvoorbeeld golfen) of leven van sociale
voorzieningen. Het is onduidelijk of in de loop der jaren deze beelden positiever zijn geworden.
Sommige studies stellen van wel (Bell, 1992), andere studies spreken dit tegen (Barrett & Cantwell,
2007; Wurtele, 2009). Een mogelijke verklaring voor deze verschillende resultaten is dat er een
grotere diversiteit aan ‘subtypes’ ouderen zijn ontstaan en dat afhankelijk van de studie een beroep
gedaan wordt op een andere type oudere. Zo valt hierbij te denken aan de actieve senior en de
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“golden ager”, maar ook de kwetsbare en ouderwetse senior, waarbij de positieve beelden
voortkomen uit een ideaalbeeld van succesvol oud worden. Dit omvat een rolmodel van een gezonde,
actieve en welvarende oudere, zoals in bijvoorbeeld de tv show Golden Girls (Bell, 1992). Volgens
Vitols & Lynch (2015) is die laatste, meer positieve, portrettering ook nog in huidige tvseries (2014)
aanwezig, maar heeft het ook een negatieve keerzijde. Het ontkent daarmee tevens de minder
aangename aspecten van veroudering en de realiteit van het ouder worden. Het beeld van ouderen
wordt ook eenvormiger.
Ouderen zelf lijken daarbij een complexer en gedifferentieerder beeld te hebben van ouderen dan
jongeren (Brewer, Dull, & Lui, 1981; Brewer & Lui, 1984; Chasteen et al., 2002; Hummert, Garstka,
Shaner, & Strahm, 1995) en positiever ten opzichte van veroudering en ouderen te staan (Rupp et al.,
2005), Dit laatste lijkt echter vooral op te gaan voor senioren die veel op henzelf lijken en het is nog
maar de vraag of dit hun algemene beeld van ouderen beïnvloedt (Brewer & Lui, 1984; Chasteen et
al., 2002). Tegelijkertijd lijken ouderen en jongeren in onbewuste processen vrijwel net zo snel terug
te grijpen op stereotyperingen. Ouderen koppelen wel sneller zowel positieve als negatieve beelden
aan ouderen dan jongeren (Chasteen et al., 2002; Hummert, Garstka, Shaner, et al., 1995). Dit laatste
kan wellicht verklaart worden doordat ouderen over het algemeen eerder gebruik lijken te maken van
stereotyperingen en vooroordelen (von Hippel et al., 2000). Het is echter niet zozeer de complexiteit
van de beeldvorming die individuen erop na houden, maar met name de mate waarin individuen de
stereotypering voor geldig houden, die van invloed is op hun oordeel over ouderen (Hummert,
Garstka, Shaner, et al., 1995).
De meeste beelden over ouderen betreffen mannelijke figuren. Ook wanneer individuen wordt
gevraagd een oudere in te beelden of te tekenen worden veel vaker mannen beschreven (Barrett &
Cantwell, 2007). Oudere vrouwen worden veelal negatiever beoordeeld dan oudere mannen
(Hummert et al., 1997), maar worden wel vriendelijker gepresenteerd, zo worden ze vaker lachend
getekend en in verzorgende rollen (Barrett & Cantwell, 2007). Mannen daarentegen worden vaker als
machtig, autoritair of productief gepresenteerd.
9.2

Invloeden op beeldvorming

Verschillende factoren hebben effect op de manier waarop ouderen worden gezien. Veelal wordt er
uitgegaan van een triade van invloeden; bestaande uit kennis, ervaring of houding en de kwaliteit van
het contact. Massamedia hebben daarbij een grote invloed op de kennis die verspreid wordt.
Opvallend is dat tot in de jaren ‘90 ouderen weinig te zien waren en dan vooral werden aangesproken
op het voorkomen van veroudering en hun mogelijke hulpbehoevendheid (Bramlett-Solomon &
Subramanian, 1999). Op jongeren lijkt de mate waarin zij een ‘westers’ ideaalbeeld van slank en jong
omarmen - onafhankelijk van etniciteit - van invloed op hoe negatief ze staan ten opzichte van
ouderen (Haboush, Warren, & Benuto, 2012). De idealen die dus veelal via de media verspreid
worden lijken van invloed te zijn op de manier waarop jongeren tegen ouderen aankijken. De
culturele achtergrond of de herkomst van de individuen lijkt daarbij, opvallend genoeg, van minder
invloed (Bramlett-Solomon & Subramanian, 1999; Lin & Bryant, 2009; Sharps et al., 1998).
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Feitelijke kennis over ouderen kan volgens de triade een mogelijk positieve invloed uitoefenen op
beeldvorming rondom ouderen (Boswell, 2012). De kennis die Amerikaanse jongeren hebben over
ouderen is beperkt (Mosher-Ashley & Ball, 1999), en die over seksualiteit van ouderen heel beperkt
(Snyder & Zweig, 2010). Verschillende studies vinden echter geen effect van het verkrijgen of
hebben van meer feitelijke kennis op een positievere beeldvorming (Snyder & Zweig, 2010;
Umphrey & Robinson, 2007).
Politiek discours rondom ouderen kan ook een belangrijke factor zijn die in publieke beeldvorming,
maar ook in beleid kan doorwerken. De studie van Lubomudrov (1987) naar speeches in het congres
van 1981 toont dat stereotyperingen sterk aanwezig waren in deze toespraken. 80% van de
stereotypering waren bovendien negatief. Het meest frequent genoemd waren ouderen als
onproductieve werknemers, in slechte gezondheid, arm en als sociaal geïsoleerd. Als positieve
stereotypen kwamen naar voren welvarend en wijs. Congresleden die zich bezighielden met ouderen
dossiers uitten veel minder vaak stereotyperingen en bovendien waren deze wanneer ze werden
gebruikt zelden negatief. Van diegenen die positieve stereotyperingen uitten stemde de ruime
meerderheid (81%) tegen het beperken van de sociale zekerheid voor ouderen.
De eigen houding ten opzichte van de groep, en de houding ten opzichte van veroudering, is ook van
invloed op hoe ouderen als sociale categorie worden gezien (Chasteen, 2000). Ouderen lijken daarbij
een positievere houding ten opzichte van de groep ouderen (in-group favoritism) en hun eigen
verouderingsproces te hebben dan jongeren (Chasteen et al., 2002; Hummert et al., 1997; Hummert,
Garstka, Shaner, et al., 1995). Negatieve portretten van ouderen evalueren ouderen zelf als negatiever
dan jongeren, wellicht omdat zij een wat positiever beeld hebben van ouderen (Chasteen, 2000).
Het is onduidelijk welke rol leeftijd precies speelt in stereotyperingen. Meerdere studies lijken aan te
geven dat leeftijd er niet toe doet. Zo vindt Hummert in verschillende studies (1990; 1997; 1995;
Mosher-Ashley & Ball, 1999) dat, onafhankelijk van eigen leeftijd, individuen negatievere
stereotyperingen met een oudere leeftijd identificeren. Rupp e.a. (2005) vinden echter dat leeftijd er
wel degelijk toe doet, hoe jonger hoe negatiever. Wellicht speelt ook mee dat de kennis over ouderen
sterk afneemt naar mate iemand jonger (Kite et al., 2005). Mannen lijken er een negatievere
beeldvorming over ouderen op na houden (Rupp et al., 2005).
De specialisatie van studenten is wel van invloed op houdingen ten opzichte van ouderen.
Ergotherapeuten hadden in een studie naar een viertal disciplines het meest positieve beeld over
ouderen, gevolgd door verpleegkundigen, bedrijfskundigen en psychologen (Mosher-Ashley & Ball,
1999). Wellicht ligt hier een onderscheid in kennis aan ten grondslag, dat wil zeggen de mate waarin
ze onderwijs krijgen over ouderen of ervaring hebben met ouderen.
Hoe de triade van kennis-houding-contact precies werkt is onbekend. Volgens Hale (1998) is de
belangrijkste invloed, onafhankelijk van kennis of leeftijd, de ervaren kwaliteit van het contact.
Kwaliteit omhelst hier frequent contact in een ondersteunende, samenwerkende context, waarbij er
sprake is van gelijke status.
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Buiten de triade van kennis-houding-contact wordt in experimentele studies ook ingegaan op andere
invloeden, zoals de manier waarop ouderen in de samenleving staan en interacteren. Onder studenten
worden positieve rolmodellen (zoals de golden ager) gerelateerd aan een beter geheugen dan een
negatief rolmodel (zoals de ouderwetse senior) (Lineweaver, Berger, & Hertzog, 2009).
Een belangrijke kanttekening bij de benadering van ouderen als een groep, en veelal als out-group, is
al gevonden in het onderzoek van Kogan (1961) naar een vragenlijst over ouderen. Zijn bevindingen
laten zien dat de groep ouderen anders moet worden benaderd dan bijvoorbeeld een
minderheidsgroep. Ouderen worden niet gezien als ondermijnend aan de samenleving, maar eerder
als afwijkend van de standaard.
Ouderen, die geholpen worden, worden negatiever gezien dan jongeren die geholpen worden. Terwijl
ouderen als afhankelijk worden gezien, worden jongeren zo niet gezien en hulp bieden wordt bij
beide groepen als zorgzaam gezien (Adams-Price & Morse, 2009). Ook wordt bijvoorbeeld
vergeetachtigheid bij een oudere toegeschreven aan incompetentie, terwijl voor jongeren dit wordt
toegeschreven aan gebrek aan aandacht. Neutraal kijkende ouderen worden ook negatiever
beoordeeld dan lachende ouderen (Hummert et al., 1997).
Stereotypen lijken ook van invloed op elkaar te zijn. Een competente en incompetent omschreven
oudere worden allebei als incompetent gezien door studenten, maar de competente oudere als warmer
dan de incompetente oudere (Cuddy et al., 2005).
In de Verenigde Staten zijn verschillende communicatieve strategieën bestudeerd die van invloed zijn
op hoe ouderen worden gezien. Binnen communicatiestudies zijn twee processen bestudeerd;
enerzijds het gebruik van over-accommodatie (Harwood, 2008) - bijvoorbeeld het gebruik van
kinderachtige taal om mogelijke cognitieve of fysieke beperkingen tegemoet te komen - en anderzijds
onder-accommodatie - veelal de oudere die zich minder aanpast aan de interactie. Binnen dit laatste
is er een prominente rol voor pijnlijke zelf-ontboezemingen. Het uiten van dergelijke
ontboezemingen wordt vooral onder ouderen gevonden (Giles, Coupland, & Coupland, 1991).
Jongeren ervaren negatieve, intieme, onthullingen, zoals over rouw, verlies, eenzaamheid of een
slechte gezondheid, minder gepast dan ouderen en pijnlijke onthullingen relateren zij aan negatieve
stereotypen over ouderen, juist omdat jongeren ze minder gebruiken (Bonnesen & Hummert, 2002).
Ten slotte is er ook onderzoek gedaan naar de invloed van de kenmerken van de beoordelaar op hoe
negatief of positief ouderen worden beoordeeld. Politieke houdingen van de beoordelaars lijken
hierop een uitwerking te hebben. Conservatieven staan positief ten opzichte van ouderen, maar
negatief ten opzicht van minderheidsgroeperingen. Liberalen daarentegen staan zowel positief ten
opzichte van ouderen als ten opzichte van Afrikaanse-Amerikanen (A. J. Lambert & Chasteen, 1997).
Licht rigide ouderen staan negatiever ten opzichte van hun eigen leeftijdsgroep en hebben een
negatievere zelf-perceptie dan minder rigide ouderen (Levy, 2008).
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9.3

Effecten van deze beeldvorming

De effecten van deze beeldvorming zijn velerlei. Jongeren hebben eerder medelijden met ouderen;
minachting of jaloezie spelen zelden een rol en er is ook sprake van bewondering voor ouderen
(Fiske et al., 2002). Ook lijkt het erop dat jongeren defensiever reageren wanneer ze worden
geconfronteerd met de dood - een mogelijk effect dat ouderen oproepen - dan dat jongeren doen.
Jongeren oordelen wanneer onbewust geconfronteerd met eindigheid harder over andere mensen dan
dat ouderen doen (Maxfield et al., 2007).
Zoals ook in andere landen is aangetoond, interesseren Amerikaanse geneeskundestudenten zich
weinig voor het werken met ouderen; dit in tegenstelling tot psychologie studenten (Bensadon et al.,
2013; Snyder & Zweig, 2010). De redenen hiervoor zijn niet eenduidig. Zo stellen sommige studies
dat dit te maken heeft met een gebrek aan interesse, andere studies wijten dit aan onbekendheid
(Gross & Eshbaugh, 2011), gebrek aan kennis (Snyder & Zweig, 2010) of de confrontatie met dood
en aftakeling (Boswell, 2012).
Gezien het Amerikaanse jurysysteem is ook onderzocht in hoeverre de leeftijd en het type slachtoffer
van invloed is op het uiteindelijke juryoordeel. Nunez e.a. (1999) onderzochten dit door gebruik te
maken van vignetten waarin een volwassen slachtoffer, een ouder slachtoffer en verschillende types
ouderen (senior, grootvader en een bestuurder) werden gepresenteerd. Zij vonden geen verschillen
tussen een volwassen slachtoffer en een ouder slachtoffer, maar wel verschillende reacties op de
subtypes ouderen. De participanten oordeelden in het geval van de oudere bestuurder significant
vaker in het voordeel van deze bestuurder. Hieruit komt naar voren dat de context en subtypes, die
worden opgeroepen met stereotypen, een belangrijke invloed hebben.
Welbekend is het gebruik van neerbuigende (patronizing) taal. Dit taalgebruik wordt als negatief
ervaren door ouderen, maar ook door omstanders. Opvallend genoeg heeft het assertief reageren op
dergelijk taalgebruik door ouderen weer een negatieve invloed op het beeld dat omstanders hebben
van de oudere in kwestie (Harwood & Giles, 1996). Tegelijkertijd valt op dat dit soort taalgebruik
niet voort lijkt te komen uit het idee dat ouderen niet goed kunnen communiceren (Hummert,
Garstka, & Shaner, 1995).
Voor ouderen zelf zijn negatieve beelden over hun groep ook niet zonder effect. Verschillende
studies tonen dat zij die leeftijdsdiscriminatie ervaren, ook meer psychologische stress en minder
welbevinden ervaren (Levy & Banaji, 2002; Sabik, 2015). Ook vinden Levy e.a. (2000) zowel voor
blanken als Afrikaans-Amerikaanse ouderen dat negatieve stereotyperingen leiden tot een verhoogde
cardiovasculaire stressrespons en dat positieve stereotyperingen juist het omgekeerde effect hebben
(Levy et al., 2008, 2000). Het saillant maken van stereotypen over ouderen leidt in experimentele
studies tot een variëteit aan negatieve uitkomsten voor ouderen, zoals slechtere motorische en
cognitieve prestaties. Leeftijdsdiscriminatie lijkt ook onder Europees-Amerikaanse oudere vrouwen
gerelateerd aan een negatiever lichaamsbeeld (Levy, 2001; Sabik, 2015).
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10.

Zweden

Een viertal Zweedse studies heeft onderzoek gedaan naar de beeldvorming over ouderen onder
verschillende Zweedse doelgroepen. Interessant is dat er ook twee studies zijn geweest die twee
verschillende tijdspunten hebben vergeleken. Het algemene beeld dat uit deze twee studies van
Tornstam (2007) en Snellman, Nygård & Jungerstam (2013) naar voren komt is dat het beeld
wellicht heel licht iets positiever is geworden. De eerste studie laat aan de hand van de Swedish Facts
on Aging Quiz zien dat in een periode van 23 jaar (2005 t.o.v. 1982) dat de informatie die Zweden
over ouderen hebben iets accurater is geworden, maar dat ze nog steeds denken dat veel ouderen
eenzaam, verveeld en ontevreden zijn. De tweede studie gaat uit van ervaringen met
leeftijdsdiscriminatie gerapporteerd in de Eurobarometer door Zweden en Finnen. Een vergelijking
van 2010 met 2005 geeft aan dat Zweedse ouderen een minder negatieve benadering (in kranten, op
tv, in reclames, in de politiek, op de arbeidsmarkt, in de zorg en in winkels) ervaren. Dit in
tegenstelling tot de Finnen die juist meer negatieve houdingen en leeftijdsdiscriminatie ervaren. De
auteurs suggereren dat dit wellicht komt doordat er in Zweden meer nadrukkelijk kennis over
veroudering is verspreid. Niet alleen kennis, maar ook ervaring kan een rol spelen in negatieve
beeldvorming over ouderen, zo toont de studie van Soderhamm e.a. (2001) onder 192
verpleegkundigen aan. Drie factoren; minder ervaring, een jongere leeftijd en man-zijn vinden zij
gerelateerd aan negatievere beeldvorming over ouderen.
De Zweedse studies stellen dat het beeld over ouderen meer divers is geworden, ondanks dat de
studieresultaten dit niet direct aantonen. Een indicatie voor een meer gedifferentieerd beeld wordt
echter gegeven door de studie van Wallander (2013). Deze beschrijft hoe ouderen neergezet worden
in een tv-programma, VeteranTV. Het programma was bedoeld voor twee universitaire cursussen
waarin wordt getracht te laten zien dat “ouderen net als ons zijn”. De auteur bestudeerde 191
segmenten van dit tv-programma: 147 fragmenten gingen over ouderdomsproblemen, 44 betroffen
ontmoetingen tussen de presentatoren (30’ers) en ouderen. De ouderen die naar voren komen in het
programma zijn veelal ouderen in de derde leeftijd (na hun pensionering). In het programma worden
zij neergezet als ‘succesvol oud’, ouderen die iets willen bereiken, die fysiek actief, productief of
nuttig zijn. Veelal wordt daarbij een retoriek gehanteerd van de uitzonderlijkheid van de prestatie:
“kijk wat deze ouderen nog kunnen, ondanks hun leeftijd”. Het onderliggende idee om te laten zien
dat ouderen “net als anderen zijn”, benadrukt door deze beeldvorming juist dat het uniek is gezien
hun leeftijd en veroorzaakt, volgens de auteur, juist dat hun “normaliteit” abnormaal wordt.
11.

Interventies

11.1 Direct contact
Het overgrote deel van het onderzoek naar interventies richt zich op het effect van contact tussen
groepen op vooroordelen en stereotypen. Dit uitgebreide onderzoek vindt zijn oorsprong in de
contacthypothese van Allport en betreft direct contact. Op een enkele studie na (het onderzoek van
Boswell, 2012 bijvoorbeeld) toont onderzoek aan dat direct contact met ouderen kan leiden tot een
positievere beeldvorming, maar dan moet er wel aan bepaalde condities zijn voldaan. Zo moet er
sprake zijn van een gelijke status tussen de deelnemers, moet er sprake zijn van een samenwerking of
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gedeelde doelen en passende institutionele ondersteuning. Ondanks dat contact onder deze
voorwaarden wel een positief effect heeft, heeft het minder effect op de groepsstatus. Ouderen
blijven wel gezien worden als een minderheid (Levy, 2008).
Op een enkele studie na toont onderzoek aan dat direct contact met ouderen kan leiden tot een
positievere beeldvorming.
Belangrijke mediatoren in het effect van contact zijn dat de persoon waarmee wordt omgegaan
gezien moet worden als een representant van die groep, om daarmee een vorm van veralgemenisering
naar het groepsniveau mogelijk te maken. Bovendien is persoonlijke contact, of een introductie door
een persoonlijk contact, van invloed op de effectiviteit van het directe contact. Vooral langdurig
contact lijkt daarom een positieve invloed te hebben op de beeldvorming (Turner, Crisp, & Lambert,
2007). Dit wordt ook ondersteund door bevindingen dat nauwe banden met grootouders een positieve
uitwerking lijken te hebben op houdingen ten opzichte van ouderen (Christian, Turner, Holt, Larkin,
& Cotler, 2014; Harwood, 2008).
De hoeveelheid contact is niet alleen voldoende, de kwaliteit van het contact is vooral belangrijk
(Christian et al., 2014; Hale, 1998; Kotter- Grühn, 2015). Alleen indien het contact van hoge
kwaliteit is heeft direct contact effect op een positievere beeldvorming. Dat alleen contact geen groot
effect heeft wordt bevestigd door de studie van Hernandez & Gonzalez (2008). Zij deden een vrij
langdurig recreatieprogramma waarbij studenten en licht depressieve ouderen (respectievelijk N=
179 en N=101) 10 x 50 minuten recreëerden (fysieke activiteit, relaxatie technieken). Dit gaf de
studenten een heel licht positiever (2%) en de ouderen een iets positiever beeld over hun eigen
leeftijdsgroep, hoewel onduidelijk is of dit significant is. De studenten kregen voorafgaand een
training bestaande uit vijf lezingen over de psychologie van veroudering en acht lessen over
beweegprogramma’s bij ouderen. Gezien de hoeveelheid contact en de duur van de interventie een
niet heel effectief resultaat. De kwaliteit van het contact is essentieel. Dat wil zeggen dat er de
mogelijkheid moet zijn om een persoonlijke relatie op te bouwen en persoonlijke informatie te delen.
Studies geven aan dat dit met name belangrijk kan zijn omdat het de mogelijkheid geeft angst voor
een interactie met een ander weg te nemen en empathie kan vergroten (Pettigrew & Tropp, 2008).
Het creëren van empathie, vertrouwen en het verminderen van angst lijken het effect van direct
contact positief te beïnvloeden, hoewel contact van hoge kwaliteit op zichzelf al een positieve
uitwerking heeft (Turner et al., 2007).
Het vergroten van empathie kan onder meer worden gedaan door iemand zich te laten inleven in de
ander. Daarbij neemt iemand het perspectief van de “out-group”, in dit geval de oudere, aan. De mate
waarin empathie wordt gecreëerd is echter wel afhankelijk van hoe stereotypisch voor de groep die
persoon wordt gezien. Wanneer het perspectief van iemand wordt aangenomen over wie beperkte
informatie beschikbaar is of wanneer iemand voorafgaand aan de interactie aan negatieve woorden
wordt blootgesteld neemt stereotypering juist toe (Skorinko & Sinclair, 2013), wellicht omdat deze
persoon teveel als representatief voor de negatieve groep, in dit geval ouderen, wordt gezien.
De kwaliteit van het contact is essentieel. Dat wil zeggen dat er de mogelijkheid moet zijn om
een persoonlijke relatie op te bouwen en persoonlijke informatie te delen.
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11.2 Andere vormen van contact
Naast direct contact zijn er drie andere manieren van contact mogelijk die beeldvorming - zij het in
minder mate - positief beïnvloeden. Allereerst, indirect contact waarbij iemand weet dat een
vriend(in) contact heeft met een oudere (Dovidio, Eller, & Hewstone, 2011). Ten tweede het direct
observeren van een interactie tussen iemand van de eigen groep en iemand van een andere groep
(Wright, Aron, & Brody, 2008). Ten derde kan er ook gebruik gemaakt worden van ingebeeld contact
(Vezzali, Hewstone, Capozza, Giovannini, & Wölfer, 2014) De eerste twee indirecte manieren van
contact zijn vrijwel niet bestudeerd met betrekking tot ouderen, maar experimentele studies met
andere groepen (zoals minderheden) laten zien dat deze vormen van indirect contact wel negatieve
houdingen en vooroordelen verminderen (Vezzali et al., 2014).
Het bewijs voor de effectiviteit van ingebeeld contact op de beeldvorming van ouderen is wel
onderzocht, maar de resultaten zijn niet eenduidig (Bigler & Hughes, 2010; Harwood, Paolini, Joyce,
Rubin, & Arroyo, 2011; Turner et al., 2007) en het effect lijkt beperkter dan echt contact. Het is ook
onduidelijk wat precies het effect is op de uiteindelijke beeldvorming over ouderen. Om een effect te
sorteren met ingebeeld contact is het belangrijk dat er een mentaal script wordt doorlopen waarin de
interactie plaats vindt. Ook moet de framing van de interactie positief zijn. Onder die condities lijkt
er wel een effect te zijn op onbewuste stereotyperingen (Turner et al., 2007) en op hoe mannelijke
studenten kijken naar hun eigen verouderingsproces. Bij vrouwen wordt dit effect niet gevonden
(Prior & Sargent-Cox, 2014). Wellicht omdat oudere vrouwen, zoals gesuggereerd wordt door de
Double Standard of Aging, negatiever denken over hun verouderingsproces en gedurende hun
levensloop worden geconfronteerd met een negatievere beeldvorming.
11.3 Vergroten van kennis
Ondanks wat bewijs (Boswell, 2012), is er al met al minder bewijs voor het gebruiken van kennis om
een negatieve beeldvorming te verbeteren (Bensadon et al., 2013; Hewstone & Swart, 2011). Wel
kunnen korte, intensieve, cursussen effectief zijn om bekendheid met, aandacht voor en kennis over
ouderen te vergroten (Fisher et al., 2009). Maar al met al is het effect van kennis vergroten beperkter
dan andere methoden zoals het verhogen van empathie of het wegnemen van angstgevoelens
(Pettigrew & Tropp, 2008).
Wanneer specifieke informatie wordt gegeven over een bepaald persoon (met andere woorden niet
gewoonweg, generiek ouder persoon, maar een vorm van specificering, verpersoonlijking
plaatsvindt) vermindert het negatieve beeld en worden generalisaties aangepast. Het algemene beeld
van de groep blijft echter wel negatief (Kite et al., 2005). Uitzondering hierop was de beoordeling
van de competentie van ouderen; deze beoordeling werd positiever door meer feitelijke informatie
over de competenties van ouderen. Dit effect is ook gevonden in Nederland, waar de studie van
Vrugt & Schrabacq (1996) onder 478 eerstejaars psychologiestudenten toonde dat door meer
informatie te geven over een individu (zogeheten attribute information over werkhoudingen in een
vignet) het stereotype van ouderen als inflexibel kon worden gedeactiveerd. Het uiteindelijke effect
op de zienswijzen over de groep ouderen onder de studenten is echter onbekend.

36

Met het presenteren van rolmodellen moet enigszins voorzichtig worden omgesprongen. Soms geven
deze zelfs een tegengesteld effect omdat ze niet gegeneraliseerd worden naar het groepsniveau en
worden gezien als de uitzondering op de regel (Hill et al. 1990 genoemd in Levy & Banaji, 2002).
11.4 Creëren van empathie
Naast het hebben van contact en het vergroten van kennis biedt het creëren van empathie een
mogelijke wijze om de beeldvorming over ouderen positief te beïnvloeden. Gedegen onderzoek naar
interventies die dit proberen aan te spreken is echter beperkt beschikbaar. Green en Dorr (2016) laten
in hun studie studenten ervaren hoe veroudering voelt door bijvoorbeeld het simuleren van visuele
beperkingen. Dit leidt tot een positiever beeld over ouderen onder deze studenten dan onder hun
leeftijdsgenoten die dit niet hebben ervaren.
11.5 Gebruikmaken van groepsdynamiek
Het activeren van groepsbeelden kan ook worden ingezet om juist de negatieve houding van andere
leeftijdsgroepen ten opzichte van ouderen positief te beïnvloeden. Sociale categorisering betekent
namelijk ook dat personen die zich onderdeel voelen van een bepaalde groep deze groep willen
beschermen en positief willen neerzetten. Dit betekent logischerwijze ook dat zij proberen negatieve
groepseigenschappen die worden toegedicht aan hun groep te weerleggen. Een indicatie voor de
werking van dit mechanisme wordt gegeven in een studie van Leeuwen e.a. (2015). Daarin werden
jongeren, die neergezet werden als onbehulpzaam jegens ouderen, juist behulpzamer dan jongeren
die een neutraal beeld van hun leeftijdsgroep kregen geschetst. Op deze wijze wordt hun eigen
sociale categorisering ingezet om hun houding ten opzichte van ouderen te veranderen.
11.6 Verminderen van angstgevoelens
Een mogelijk alternatief is het verminderen van angst voor de dood, zodat deze positievere
benadering van de dood ook leidt tot een positievere benadering van ouderen in lijn met de TMT. Uit
onderzoek van Hegedus e.a. (2008) in Hongarije blijkt dat een cursus over palliatieve zorg en de
dood leidt tot minder angst voor het stervensproces en de dood van naasten.
Het blootstellen aan realistische, positieve beelden over ouder worden en ouderen zorgt bij Chinese
ouderen ook voor een positievere waardering van hun eigen veroudering en zorgt voor minder
stressgevoelens (Fung et al., 2011).
11.7 Suggesties
Naast de bestudeerde interventies zijn er heel veel suggesties voor mogelijke wijzen waarop
beeldvorming over ouderen kan worden veranderd. Er is nog geen direct bewijs of dit werkt.
Allereerst zijn er de suggesties die zich richten op een algemeen niveau. Enkele voorbeelden zijn,
hoewel hier beperkt bewijs voor is, het verminderen van en diversifiëren van leeftijdsstereotypen op
televisie (Bodner, 2009; Kotter- Grühn, 2015). Naar aanleiding van het zesde ouderenbericht dat
uitgegeven wordt in Duitsland onderscheiden Berner e.a. (2011) vier boodschappen die kunnen
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bijdragen aan een positievere beeldvorming over ouderen. Als eerste boodschap raden zij aan de
veelzijdigheid van ouder worden te erkennen en benadrukken. In de tweede boodschap moet de
cultuur rondom veroudering zich minder richten op hulpbehoevendheid en zorg en meer op
individuele zelf- en medeverantwoordelijkheid. Ouderdom moet losgekoppeld worden van
aftakeling. Een derde boodschap moet zijn dat ouderen zichzelf ontwikkelen. Dit alles zodat
veroudering minder zwart-wit neergezet wordt. Wellicht is het belangrijk om inlevingsvermogen te
bevorderen, zodat we kunnen invoelen hoe het moet zijn om oud te zijn (Biggs, Haapala, &
Lowenstein, 2011).
Wellicht is het belangrijk om inlevingsvermogen te bevorderen, zodat we kunnen invoelen hoe
het moet zijn om oud te zijn (Biggs, Haapala, & Lowenstein, 2011).
Ten tweede zijn er suggesties die zich richten op ouderen of jonge ouderen zelf. Het is juist dit deel
van de beeldvorming, het veranderen van de zelfperceptie van veroudering, waar weinig over bekend
is. Desalniettemin stelt Bodner (2009) dat de zelfwaardering van ouderen omhoog moet worden
gebracht, onder meer door sociaal contact waarin de oudere bijdraagt aan de behoeften van jongeren.
Met name oudere vrouwen zouden moeten worden geholpen veroudering anders te zien. Sommige
auteurs stellen voor dit aan de hand van therapeuten te doen (Dougherty, Dorr, & Pulice, 2016).
Middelbare of jonge ouderen zouden daarnaast moeten worden voorbereid op ouder worden door
kennis over een gezonde levensstijl zodat negatieve ideeën over aftakeling en ouder worden, worden
verminderd (Bodner, 2009).
Dan zijn er, ten derde, nog de suggesties die zich concentreren op jongeren. Zo stellen een aantal
auteurs dat jongeren van jongs af aan moeten worden blootgesteld aan ouderen (Bodner, 2009;
Kotter-Grühn, 2015). Daarnaast zou oud worden meer losgekoppeld moeten worden van de dood, of
de dood zou bespreekbaar moeten worden gemaakt als integraal onderdeel van het leven (Bodner,
2009).
Vele studies stellen dat er meer kennis moet komen over ouderen en veroudering, en dan met name
over positieve beelden rondom veroudering, zoals succesvol oud worden (Kotter-Grühn, 2015), maar
het is onduidelijk wat kennis precies doet en of het wel wat doet (Bensadon et al., 2013).
12.

Methoden

De literatuurstudie is uitgevoerd aan de hand van een zoekstrategie met twee kernwoorden ‘oudere’
(elderly) en ‘beeld’ (image). Voor beide zoektermen zijn ook de gebruikelijke synoniemen
meegenomen. Aangezien de interesse vooral uitging naar beelden is ook gezocht naar het kernwoord
stereotypes. Vanwege de breedte van het onderwerp werd de studie uitgevoerd in de database Web of
Knowledge.
Zoekstrategie:
TS=(elderly* AND image*)
TS=(elderly* AND stereotypes*)
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De inclusiecriteria waren dat:
• de studies origineel onderzoek of een review betroffen;
• relevant waren voor de onderzoeksvragen (zie introductie);
• studies online beschikbaar waren.
Naar aanleiding van de specifieke vraag van de opdrachtgevers is er aanvullend gezocht naar
Zweedse studies.
Figuur 1: Overzicht van het zoekresultaat
2736
↓

→

Limiteren
categorieën

→

Screening titels en
samenvattingen

→

33 geen fulltext
19 dubbel

784
↓
174
↓
122
↓

→

16 na zoeken in
referenties en
Zweedse studies

Uiteindelijk werd het volgende aantal studies per land gevonden:
Tabel 1: Resultaten literatuurstudie
Land
Aantal
Notities
VS
46
1 studie vergelijkt Thailand en VS, 7 interventies
Algemeen
20
1 interventie, 3 reviews met interventies
Duitsland
11
VK
7
1 studie vergelijkt Italië en VK. 1 interventie
Nederland
6
2 interventies
China
5
1 interventie
Canada
5
Spanje
4
1 interventie
Japan
4
1 studie over Australië and Japan
Australië
4
1 interventie, 1 studie over Australië en Japan
Israel
4
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Ierland
Zweden
Italië
Frankrijk
België
Brazilië
Finland
Thailand
Hongarije
Oostenrijk
Chili
Nieuw- Zeeland
Nigeria
Portugal
Serbia
Zuid-Korea
Turkije
Totaal

4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
140

1 studie vergelijkt Finland en Zweden
1 studie vergelijkt Italië and VK

1 studie vergelijkt Finland en Zweden
1 studie vergelijkt Thailand en de VS
1 interventie

Twee studies zijn dubbel geteld omdat zij landen vergelijken
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Als mensen een eeuw leven; kansen, kanttekeningen en relativering
Als mensen een eeuw leven; is dat een vloek of zegen? Wat vind ik dat een lastige vraag! Niet alleen
ik heb moeite met het formuleren van een antwoord op deze vraag, ook zo’n 30 leeftijdsgenoten die
ik deze vraag voorgelegd heb, wisten eigenlijk niet goed een antwoord te geven. De keuze tussen
vloek en zegen, twee extremen, kan én wil ik niet maken. Liever benader ik ‘een eeuw leven’
positief, een beetje bezorgd, maar toch ook vooral realistisch en pragmatisch.
Als ik aan een eeuw leven denk dan denk ik aan meer tijd om te leven, aan kansen. Ik denk dan aan
de extreme voorbeeld: Een 105-jarige die een werelduurrecord op de fiets aanvalt, aan een emeritus
hoogleraar die de 80 jaar al lang gepasseerd is, maar nog werkt aan zijn magnum opus, en aan een
90-jarige mevrouw waar ik maar geen afspraak mee kon maken omdat zij nog fulltime als vrijwilliger
werkt. Maar ook denk ik dan aan alle oudere mensen die mij trots foto’s van hun familie laten zien,
vertellen hoe zeer zij genieten van wandel- en fietstochten, mij steeds weer geduldig de regels van
bridge proberen uit te leggen en die mij levendiger dan welke geschiedschrijver dan ook kunnen
meenemen naar vervlogen tijden. In dat opzicht voldoen veel ouderen die ik ontmoet totaal niet aan
het bijna klassieke beeld van oud en hulpbehoevend dat ik kreeg toen ik mijn ouders en grootouders
naar hun grootouders vroeg. Daarentegen illustreren ze voor mij vooral de mooie kant van lang
leven: Het langer de kans hebben om te doen wat je het liefste doet zoals het genieten van de mensen
om je heen, het gebruik maken en doorgeven van de kennis en ervaring die je in alle jaren hebt
opgebouwd, steeds weer in staat zijn nieuwe dingen te leren en nieuwe mensen te ontmoeten, en nog
meer tijd te hebben om betrokken te blijven en je in te zetten voor anderen.
Tegelijkertijd besef ik dat ouder worden niet altijd een zegen is, en ook onherroepelijk met gebreken
zal komen. Als ik aan mijn eigen oma denk, dan word ik zelfs een beetje bezorgd en bang om lang te
leven. Mijn oma was een vrouw die altijd ontzettend betrokken was bij haar kinderen en
kleinkinderen, en die niets liever deed dan voor anderen zorgen. Een goed voorbeeld hiervan is hoe
zij, altijd als mijn broertje en ik bij haar bezoek waren, naar de keuken snelde om daar flensjes voor
ons te gaan bakken. Echter, de laatste jaren van haar leven wilde zij nog wel, maar kon zij geen
flensjes meer voor ons bakken op de afdeling achter het cijferslot. De Alzheimer nam langzaam aan
steeds meer bezit van haar. Vaak was ze verward, bang en in paniek, en herkende ze haar eigen
kinderen en kleinkinderen niet meer. Op heldere momenten overheersten vaak de tranen van verdriet,
eenzaamheid en gemis. Mijn oma was niet meer mijn oma zoals ik haar gekend had, en ik kon alleen
maar hopen dat ze hier zelf niet te veel onder leed. Nee, als ik hieraan denk, dan weet ik niet of ik
eigenlijk wel oud wil worden. Dan ben ik een beetje bang voor het voor het moment dat ik besef dat
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ik achteruit ga, bang om anderen hiermee te kwetsen, en ben ik vooral bang dat ik hier zelf onder zal
lijden.
Ik ben me bewust van het feit dat langer leven kansen biedt, maar dat dit twee kanten op kan gaan en
daarmee dus eigenlijk niet anders is dan het leven op zich: Er zijn mooie momenten, maar ook
momenten die we liever niet meemaken. Als ik in de laatste minuten van mijn leven zou kunnen
terugkijken dan hoop ik echter wel een leven te zien dat in balans is, met een laatste fase van het
leven dat dat ook zoveel mogelijk is, en dat ik als waardig zou kunnen bestempelen. Dit roept bij mij
vragen op als: Wat is een waardig einde van een leven? En hoe kunnen we deze waardigheid zoveel
mogelijk én voor iedereen waarborgen? Ook denk ik dan aan andere vragen en uitdagingen die
gepaard gaan met een steeds langer levende bevolking, zoals: Hoe gaan we om met een veranderende
bevolkingssamenstelling? Hoe gaan we om met ziekten die gepaard gaan met langer leven? Is het
wenselijk en überhaupt wel mogelijk dat we allemaal langer doorwerken? En, hoe kunnen we dit
alles inpassen in een wereld waarin bronnen niet onuitputtelijk zijn? Als ik pragmatisch naar deze
problematiek kijk, dan besef ik me dat het niets iets nieuws is. We worden namelijk al decennia lang
steeds ouder: Mijn generatie zal langer gaan leven dan de generatie ervoor, die ook al langer leefde
dan de generatie daarvoor. Keer op keer is hier op ingespeeld, en hebben we onze weg hierin
gevonden.
Als mensen een eeuw leven; is het een vloek of een zegen? Als je het mij vraagt is het vooral een niet
te stoppen ontwikkeling, maar wel een ontwikkeling waar we ons bewust van moeten zijn, kritische
vragen over mogen stellen en op moeten blijven inspelen. Zodat, als iemand in de verre toekomst dit
document ooit onder ogen komt, zich afvraagt waarom we hier ons ooit zo druk om hebben gemaakt.
12. METHODEN
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Ouder worden
Beste mensen,
Een paar maanden geleden vroeg Marlies Veldhuijzen van Zanten mij of ik hier vandaag wilde zijn.
Ik heb daar onmiddellijk ja op gezegd. Niet alleen vanwege het onderwerp.
Ouder worden is een ontzettend boeiend thema dat tegenwoordig bijna 1 op 1 wordt genoemd met
kosten en problemen - daarover straks meer. Ik zei ook meteen ja, omdat dit verzoek kwam van
iemand met wie ik heel fijn heb samengewerkt. Een oud-staatssecretaris die ik enorm waardeer voor
het werk dat zij heeft verzet.
En dit is een mooie gelegenheid om daar even bij stil te staan. Marlies heeft in haar tijd als
staatssecretaris de praktijk het ministerie binnengebracht. Daar heb ik ook heel veel aan gehad. Ik
herinner me goed hoe we hebben samengewerkt aan het nieuwe beleidskader voor de Inspectie voor
de Gezondheidszorg. En hoe waardevol haar kennis en ervaring daarbij zijn geweest.
Marlies, als specialist ouderengeneeskunde weet jij natuurlijk ontzettend veel van het thema van
vandaag. En waar ik blij om ben, is dat ik in de uitnodiging en het programma het woord 'vergrijzing'
niet ben tegengekomen. Vergrijzing klinkt zo grauw, zo problematisch. Tijd voor de kapper, denk ik
dan stiekem.
U heeft het vandaag over langlevendheid. Dat is in mijn ogen weer wat plechtstatig en ambtelijk,
maar het is in elk geval positief! Toch spreek ik zelf liever gewoon over 'ouder worden'.
Ik wil om te beginnen graag een filmpje laten zien.https://www.youtube.com/watch?v=gXfLl3qYy0k
Beste mensen, de Duitse student die dit filmpje heeft gemaakt als studieopdracht, kon het
aanvankelijk niet kwijt bij Adidas. Ouderen? Dat paste niet bij hun branding. Maar toen het filmpje
een enorme hit werd op social media, boden ze hem een baan aan.
De samenleving verandert snel, vaak sneller dan politici, instituten, wetenschappers en dit geval zelfs
pr-mensen in de gaten hebben.
Want we worden niet alleen steeds ouder. We blijven ook steeds langer gezond.

51

De gezonde levensverwachting van een 65-jarige man is vanaf 2000 toegenomen met bijna 2,5 jaar.
Tussen 1985 en 2000, was dit maar een half jaar. De gezonde levensverwachting van een 65-jarige
vrouw is vanaf 2000 toegenomen met ruim 2 jaar. Tussen 1985 tot 2000 nam die levensverwachting
juist af met bijna 2 jaar.
Een enorme vooruitgang dus in de afgelopen 15 jaar.
En de ouderen van nu willen hun leven zelf vormgeven. Hun muziekinstrument blijven bespelen, hun
huisdier blijven verzorgen, vrijwilligerswerk doen of zelfs betaald werk. Of blijven hardlopen, zoals
de man in dit filmpje.
Nog niet zo lang geleden waren er mannen die op hun 65ste naar het verzorgingshuis gingen als hun
vrouw was overleden. Ik zag dat met mijn eigen ogen als ik mijn moeder bezocht die werkte in een
verzorgingstehuis.
Veel mensen beseffen dat niet.
Ik hoor wel eens mensen zeggen: vroeger werden er tenminste dingen in het verzorgingshuis
ondernomen; gingen ze met opa een dagje weg. Maar vaak was opa dan ergens in de 60 of in de 70
en gezond. In verzorgingshuizen komen mensen tegenwoordig als ze echt al heel veel mankeren en
behoorlijk ziek zijn. Ze blijven daar gemiddeld nog geen 2 jaar.
De toegenomen welvaart in Nederland is ook zichtbaar in de sterk verbeterde omstandigheden in
deze verzorgingshuizen. Ja u hoort het goed, verbeterde omstandigheden. In 1983 had een bewoner
nog maar 30 vierkante meter tot zijn beschikking, nu is dat minimaal 72 vierkante meter.
Maar een nog veel grotere vooruitgang is dat 4 van de 5 mensen van 80 jaar en ouder gewoon thuis
woont. In 1980 was dat maar 30 procent.
Natuurlijk vraagt ouder worden om een aanpassing van ons allemaal. Als je langer leeft, kan het zijn
dat je 2 keer een nieuwe heup krijgt in plaats van 1 keer. Maar je ligt geen week meer in het
ziekenhuis. Je wordt meteen gemobiliseerd. De opa's en oma's van nu doen vrijwilligerswerk, passen
op kleinkinderen. Vaak wel met één of meer chronische ziektes. Maar die zijn zo goed te behandelen
dat zij zichzelf niet als ziek beschouwen.
Vrouwen van 70 zijn mantelzorger voor hun moeder van 90. Een heel nieuw verschijnsel.
Maar wat een mooie ontwikkeling. Dat wat de generaties voor ons eeuwenlang als belangrijkste
streven hadden, is ons gelukt! We leven langer, en ook langer in goede gezondheid.
En ook voor wie niet gezond is, is er steeds meer perspectief, steeds meer kwaliteit van leven.
Geweldig! Daar investeren we ook in. Daar wordt in laboratories over heel de wereld keihard aan
gewerkt.
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En toch benaderen wij dit vooral als probleem. En niet alleen dat: wij maken daar een splijtzwam van
tussen generaties.
Niet alleen als het gaat om de gezondheidszorg. Waar discussie ontstond over de vraag of ouderen
wel moeten meebetalen aan kraamzorg, en jongeren aan de wijkverpleging
Ook in de pensioendiscussie zien we dat generaties tegenover elkaar komen te staan.
Ouderen roven de pensioenpotten leeg en willen alles voor zichzelf, zegt een aantal jongeren. Handen
af van ons zuurverdiende pensioen, zegt een aantal ouderen.
Er is wel een verschil in die discussies. De tegenstellingen tussen jong en oud bij pensioenen zijn
veel scherper dan bij de zorg.
Bij pensioenen gaat de herverdeling rechtstreeks van jong naar oud, en zo is het systeem ook bewust
opgebouwd. Bij de zorg gaat de herverdeling in de eerste plaats van gezond naar ziek, en daarmee
alleen via een omweg, indirect, van jong naar oud.
De herverdeling van jong naar oud in de zorg is dus eerder een gevolg dan een ingebakken
ontwerpkeuze, zoals bij pensioenen. Het Nederlandse pensioenstelsel is één van de beste van de
wereld. Dat is nog steeds zo, maar tegelijkertijd zijn mensen te lang in de waan gehouden dat zij na
hun pensioen 70 procent van hun laatstverdiende loon zouden krijgen.
Dat is al lange tijd onhoudbaar, maar we hebben mensen veel te laat meegenomen in de veranderende
omstandigheden.
Vroeger ging je op je 65ste met pensioen. Daar kon je dan nog een paar jaar van genieten.
Nu worden mensen gemakkelijk 90 of ouder. In plaats van een paar jaar, genieten we 20 of 30 jaar
van ons pensioen. Een groot verschil. Daar moet we ons op aanpassen. Hoe? Nou, bijvoorbeeld door
verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
Het is geen populaire maatregel om de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van de
levensverwachting.
Maar het is onvermijdelijk nu mensen soms wel een derde van hun leven pensioen ontvangen. Ook
moet het pensioenstelsel worden aangepast. De afgelopen periode is daarop het één en ander gebeurd,
maar we zijn er nog niet. Meer keuzevrijheid bij het aanvullend pensioen, bijvoorbeeld een deeltijdpensioen. Of je pensioen in 1 keer kunnen opnemen om je huis af te lossen. Een persoonlijker
pensioen, met meer eigen regie. Dat is de richting die we op moeten.
Dit zijn moeilijke debatten en besluiten, maar wel uiterst relevant voor de houdbaarheid en vooral
voor het draagvlak van ons pensioenstelsel.
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In de zorg is deze relatie met ouder worden veel minder eenduidig. Omdat een hogere
levensverwachting niet meteen hoeft te leiden tot hogere zorgkosten en hogere premie. Bovendien:
ook ouderen betalen mee aan de zorg, door middel van de zorgpremie en eigen bijdragen. Ouderen
betalen geen AOW-premie of pensioenpremie meer.
Er is nog een veel belangrijker reden waarom de zorg geen splijtzwam tussen generaties hoeft te zijn:
we zijn er in geslaagd om de kostengroei in te dammen, ondanks méér ouderen die ook langer leven,
maar wél met chronische ziekten en dus met zorg. We hebben dat gedaan zónder dat we het pakket
hoefden te verkleinen!
Het basispakket groeit maand op maand. Met nieuwe behandelingen en geneesmiddelen.
Sinds 2013 lopen de zorgkosten in de pas met de economische groei. Dat is niet zomaar wat. Daar
moeten we even bewust bij stilstaan. Dat betekent dat de zorg nu duurzaam betaalbaar is. Ook dat is
iets waar we lang naar hebben gestreefd.
En het is eindelijk gelukt! We kunnen de groei van het aantal ouderen en chronisch zieken kennelijk
heel goed aan.
Niet vanzelf, nee. We moeten er hard voor werken. De zorgakkoorden hebben hier aan bijgedragen,
waar iedereen in de zorg zijn handtekening onder heeft gezet.
Merkloze medicijnen hebben hier aan bijgedragen. In merkloze medicijnen zit de werkzame stof,
maar het geneesmiddel is vele malen goedkoper dan het origineel.
De countervailing power in de zorg heeft daar aan bijgedragen. Met hun contractering verbeteren
zorgverzekeraars de prijs-kwaliteit verhouding in de zorg. Zij bieden tegenwicht aan de groeireflex.
Zij worden door velen als de boeman in de zorg gezien. Maar ze hebben het wél voor elkaar
gekregen. De zorg heeft tegenkracht nodig.
Tegelijkertijd zijn de resultaten van de zorg beter. De vermijdbare sterfte in ziekenhuizen daalt jaar
op jaar. De overlevingskansen bij veel vormen van kanker stijgen jaar op jaar. De service en
patiëntvriendelijkheid in ziekenhuizen is enorm verbeterd. Afspraken worden achter elkaar gepland,
zodat je niet steeds hoeft terug te komen. Er is verse koffie. Kinderziekenhuizen zijn niet meer kil en
afstandelijk maar juist ingericht op gezinnen, gezellig, warm.
De hervorming van de langdurige zorg was moeilijk. Het heeft ook jaren gekost voordat het
daadwerkelijk gebeurde. De langdurige zorg, zoals die was, bracht ons elk jaar verder in de schulden.
Veel mensen weten dat niet. Elk jaar was er in het fonds van de AWBZ een tekort van 3 miljard euro.
In 2015 was dat al opgelopen tot 20 miljard.
We weten ook: als we vanaf volgend jaar weer op de oude voet verder zouden gaan, nemen de kosten
weer toe - net als in het verleden.
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Het is eigenlijk net als met diëten. Bent u dat ook van plan dit jaar? Nou ik kan u vertellen, het is leuk
als je op een gezond gewicht bent, maar dan begint het pas. Houd je die verstandige leefstijl vol? Of
ga je weer los? Met jojo-en als gevolg. Dat hebben we in de zorg natuurlijk ook gezien.
Overschrijdingen - bezuinigingen - overschrijdingen - bezuinigingen. Daar wordt niemand beter van.
Maar hoe houden we dan die gematigde kostengroei vol, terwijl we tegelijkertijd de zorg blijven
verbeteren? Niet door pessimisme. Niet door te klagen. Niet door generaties tegen elkaar uit te
spelen. Niet door zondebokken te zoeken, zoals nu gebeurt ten aanzien van de verzekeraars.
Duurzame betaalbaarheid en betere zorg bereiken we ook niet door een karikatuur te maken van onze
gezondheidzorg. Ik sta af en toe perplex over de beelden die langskomen.
In alle betrouwbare internationale ranglijsten staat Nederland in de top. Op het internationale toneel
worden we geroemd. Omdat we goede, toegankelijke zorg bieden voor een gemiddelde prijs. In de
Oeso-ranglijst staan we wat betreft de curatieve zorg op plaats 13, en samen met de Langdurige Zorg,
waar wij relatief veel geld aan uitgeven, op plaats 7. We kunnen de bezoeken van buitenlandse
delegaties die komen kijken hoe wij dat toch doen, bijna niet aan. Mensen zijn tevreden over hun
eigen dokter. Die krijgt gemiddeld een 8-min. Maar wist u dat ze ook tevreden zijn over hun eigen
verzekeraar? Die krijgt een 7,5 tot 8.
Maar als je de kranten leest, tv kijkt, sociale media volgt, dan ga je bijna denken dat onze zorg van
Derde Wereldniveau is.
Beste mensen, laten we elkaar niet gek maken met irreële beelden, met karikaturen, met
doemdenken. Laten we feiten scheiden van meningen.
Duurzame betaalbaarheid en betere zorg, ja, daar moeten we aan werken. Door de problemen waar
die zich voordoen, praktisch aan te pakken. Met vereende krachten.
De administratieve lasten moeten naar beneden. Bij de huisartsen zijn die aangepakt. Samen. Dat
moet in de rest van de zorg met voorrang worden aangepakt. Het is cruciaal dat de verschuiving van
de zorg naar de buurt en thuis doorzet. Met volle inzet van e-health en technologie. Juist voor al die
ouderen. Wat zij nodig hebben is zorg die zich aan hen aanpast; niet andersom. Ik moet denken aan
een dermatoloog die tot de conclusie kwam dat 80 procent van zijn patiënten niet in het ziekenhuis
thuishoorde, maar bij de huisarts. Hij zei: ‘Ik ben nog geen collega tegengekomen die het anders ziet.
Behalve 1. Die zei: het is 95 procent.’
Dat is niet alleen verspilling van geld, maar vraagt ook onnodig veel tijd en inspanning van patiënten.
Deze dermatoloog is niet gaan klagen, maar zelf aan de slag gegaan. 6000 huisartsen kunnen nu een
dermatoloog online laten meekijken bij een consult. Binnen 5 uur is er een diagnose. 75 procent van
de patiënten hoeft niet door naar het ziekenhuis.
Hartstikke fijn voor de patiënt. Het is overigens ook 40 procent goedkoper.
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200.000 mensen met diabetes kunnen bij de optometrist om de hoek terecht als ze oogklachten
hebben. De specialist kijkt online mee. 96 procent minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis.
Dit zijn de oplossingen waar mensen op zitten te wachten. Gemak, kwaliteit en betaalbaarheid gaan
hand in hand.
Het is cruciaal dat we nog veel meer inzicht krijgen in wat goede zorg is. Wat is de toegevoegde
waarde van een behandeling? En mag de patiënt daar ook kennis van nemen?
Zodat hij echt kan meebeslissen? En de arts zelf; mag die dat ook weten? Zodat hij zich kan blijven
verbeteren?
Hoe komt het dat vergelijkbare patiënten met een agressieve vorm van prostaatkanker bij het ene
ziekenhuis wel bestraling én hormoontherapie krijgen en bij het andere niet. Terwijl die
hormoontherapie hun leven kan verlengen? Waarom is in het ene ziekenhuis de kans groter dat de
prostaat wordt verwijderd dan in het andere ziekenhuis; met alle gevolgen van dien?
Dit zijn de reële problemen. Hier moeten we mee aan de slag.
In de zorg werken mensen die daarvoor hebben gekozen; die dat vaak met passie doen. Zij gaan ’s
ochtends naar hun werk om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Om er te zijn voor hun patiënten. De
artsen, psychiaters, fysiotherapeuten, de verpleegkundigen…
Zij zijn onze partners! Zij zijn ons kapitaal. Laten we doorgaan op de ingeslagen weg. En de zorg zelf
vragen wat nodig is. De zorgakkoorden hebben niet alleen voor rust gezorgd en het onderlinge
vertrouwen opgebouwd; ze hebben de kosten enorm gedrukt: de economische groei en de groei van
de zorgkosten moeten met elkaar in balans blijven.
Laten we deze weg voortzetten. Er moet veel gebeuren en dat kan ook. Technologie helpt ons. De
creativiteit en de innerlijke drive van de professionals helpt ons. De wil om de zorg beter te maken bij
alle partijen helpt ons. De grenzen aan wat kan helpen ons.
Polarisatie is niet nodig. Pessimisme is niet nodig.
Ja, we staan voor een grote uitdaging, maar we hebben voor hetere vuren gestaan en we kunnen dit
aan.
Niet tegenover elkaar. Maar met elkaar.
Dank u wel
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De toekomst van de ouderen uit emancipatoir oogpunt
Geachte aanwezigen,
De toekomst van de ouderen uit emancipatoir oogpunt. Ik zou niet anders kunnen! De kenmerken van
een emancipatoire blik zijn immers groei en ontwikkeling, verandering ten goede, zelfbeschikking en
-ontplooiing. Dit alles berustend op de overtuiging dat mensen zich kunnen beroepen op rechten die
voor iedereen gelden en de verontwaardiging die in gang wordt gezet als je merkt dat dat niet zo is.
“Neem het niet”, is de titel van het prachtige pamflet van de toen 93-jarige Stéphane Hessel, dat in
2011 verscheen. Hij vluchtte uit Duitsland naar Frankrijk, studeerde daar filosofie, zat in het verzet
en overleefde Buchenwald. Na de oorlog was hij als diplomaat betrokken bij het opstellen van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de jaren ’70 Frankrijks ambassadeur bij de
Verenigde Naties. Hij toetste ontwikkelingen in de samenleving van nu aan waarden en principes die
hij mee hielp te formuleren en die we volgens hem meer dan ooit nodig hebben om een maatschappij
te behouden waar we trots op kunnen zijn. En dat is niet de onze, schrijft Hessel, “niet deze
maatschappij van illegalen, van uitzettingen, van achterdocht als het gaat om immigranten, niet deze
maatschappij waar de verworvenheden van het sociale stelsel ter discussie worden gesteld, de
toegang voor alle kinderen tot het onderwijs wordt belemmerd. De afstand tussen de armsten en de
rijksten is nooit zo groot geweest en de wedloop om het geld, de concurrentie werd nog nooit zo
aangemoedigd.”
De verontwaardiging die hij daarover voelt wenst hij iedereen toe. Dat is een kostbaar iets waardoor
je strijdvaardig, sterk en geëngageerd wordt. Maar hij predikt en kiest voor de hoop, de hoop en de
geweldloosheid. Ook als zijn verontwaardiging de situatie op de Westbank en in Gaza betreft. En hij
besluit zijn strijdbaar geschrift met de woorden: aan al degenen, mannen en vrouwen die de
eenentwintigste eeuw haar beslag zullen geven, zeggen we met gevoelens van genegenheid:
Scheppen is weerstand bieden
Weerstand bieden is scheppen.
Het was bewondering én herkenning die mij bevingen bij het lezen van Hessels houding ten opzichte
van de ontwikkeling van de samenleving om ons heen. Je kunt in de verschillende fasen van je leven,
verschillende rolmodellen hebben. Nu ik zelf tot de ouderen behoor, is Stéphane Hessel voor mij een
lichtend voorbeeld.
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Politiek bezig zijn - en dat kan en moet ook via buitenparlementaire actie, kan niet zonder visie of
toetsingskader, kan niet zonder het positieve gevoel dat er hoop is, dat die visie op den duur
gerealiseerd wordt en dat in het hier en nu - voorzichtige stappen in de richting van dat doel worden
gezet.
En dat is iets heel anders dan het mobiliseren van onvrede. Van de meer dan 80 partijen die zich
hebben ingeschreven om aan de komende verkiezingen mee te doen, is een aantal dat daarmee ook
nog electoraal succes lijkt te behalen. Laat ik het vandaag niet hebben over het pure populisme, maar
over onze nationale Ouderenpartij. Los van de feiten, wordt het beeld neergezet van “de oudere“ die
gepakt wordt. Materieel en immaterieel. Een behandeling die bovendien onterecht is omdat dit
degenen zijn die ná de Tweede Wereldoorlog ons land hebben opgebouwd. De tijd vliegt, want er
zijn - zoals Stéphane Hessel in 2011- misschien nog een paar die zich daarvoor op de borst kunnen
kloppen. Maar die eer opeisen voor de 50-plussers in het algemeen, gaat te ver. En focussen op
verlies van verworvenheden is onvolledig; onvrede met het verlies ervan - moet worden aangevuld
met alles wat hedendaagse ouderen erbij gekregen hebben - vergeleken met de generaties vóór hen.
Ik hoef alleen maar te denken aan de gebrekkige scholing van vrouwen, zoals die van mijn eigen
moeder, hun bijna-afwezigheid in de politiek of in het bestuur, hun ongelijke behandeling in het
arbeidsproces. Die, in het oog lopende achterstanden zijn voor mijn eigen generatie voor een groot
deel ingelopen. Mijn generatie maakte mee dat er wetgeving ontstond: de Wet Afbreking
Zwangerschap in 1984, en de Algehele Wet Gelijke Behandeling in 1992 - die de zelfbeschikking en
de ontplooiing van mijn generatie vrouwen symboliseren.
Bij die verandering was ik persoonlijk nauw verbonden. Via de buitenparlementaire actie,
aangedreven door persoonlijke verontwaardiging over die ongelijkheid, die structurele
onderdrukking, ontstond het inzicht dat alleen via de politiek een einde aan die situatie kon worden
gemaakt. Het persoonlijke is politiek, was de slogan. En het persoonlijke werd politiek. En ik - van
actievoerder, een politicus. Ik verdedigde als Eerste Kamerlid in 1980 - tevergeefs de Wet Afbreking
Zwangerschap, want de tegenstemmers kregen met één stem verschil, het gelijk aan hun zijde. Pas in
‘84 werd de gedoogstatus gelegaliseerd. In ‘92 zat ik als een van de drie betrokken ministers achter
de regeringstafel om de Wet gelijke Behandeling in de Tweede Kamer te verdedigen. Een voorstel
dat er twintig jaar over had gedaan.
De overtuiging dat het faciliteren van emancipatie een belangrijke overheidstaak is, heeft mij
sindsdien natuurlijk nooit meer verlaten. Hij is ook duidelijk aanwezig in de Nota over het
Ouderenbeleid die ik diezelfde periode, begin jaren ’90 dus, uitbracht. Blijvend participeren aan de
samenleving, en volwaardig burgerschap - ook voor ouderen - waren kernbegrippen. Maar het doet
nu enigszins ridicuul aan dat het stimuleren ervan gericht was op een ouderdom die al begon bij de
leeftijd van 55. Kennelijk zat daar de gedachte achter - dat ouderdom meeviel als je dat koppelde aan
vitale, energieke mensen. Bejaarden die genoten van de VUT om te fietsen, met de caravan erop uit
te trekken; ouderdom te ontdoen van het imago: uitgewerkt en uitgeteld. Integendeel, ook als je niet
meer werkte - kón en móest je nog middenin de samenleving staan. Ik voorspelde het verdwijnen van
traditionele bejaardenhuizen - onder groot protest overigens. De in getale nog grote groep pittige
bewoners van bejaardenhuizen werden in bussen naar de Jaarbeurshallen vervoerd om mij uit te
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fluiten - maar mijn boodschap bleef. Ouderen willen zo lang als dat kan in hun eigen huis blijven
wonen, zelfstandig blijven. De idee werd ontwikkeld om wonen en zorg te scheiden.
De maatschappelijke werkelijkheid en de rapportages daarover van het SCP, lieten ons niet lang op
die roze wolk vertoeven. Nog geen tien jaar later was de toon anders. Niks geen gevis,
vakantiereisjes, zonnig winters aan de Spaanse kust vanaf je 55e. Er moest meer en langer worden
gewerkt, ook ná je 65e. Juni 2006 werd het kabinetsstandpunt “Wegnemen van belemmeringen voor
doorwerken na 65 jaar” aangeboden aan de Tweede Kamer. Depressie en andere ouderdomsziekten
dienden preventief te worden aangepakt. Er werd aandacht gevraagd voor hitteplannen, valpreventie,
gezonde voeding en sport in de Nota Gezond Leven in 2006.
Kortom, het getob rond de vergrijzingsgolf deed z’n intrede - omdat we verrast leken te worden door
de ontwikkeling van de demografische samenstelling van onze bevolking: steeds meer ouderen, ook
dankzij ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maar ook steeds meer kwetsbare ouderen, die
afhankelijk waren van hulp. Het was overduidelijk dat de consequenties in de papieren gingen lopen:
de enorme toename van de kosten voor de Volksgezondheid, de effecten voor premies van de nog
werkenden, de problemen rond het op peil houden van de pensioenkassen. Het was bij dit alles
interessant dat in de eerste plaats gereageerd werd op problemen die plotseling manifest werden. Veel
te weinig had het beleid rekening gehouden met de toekomst van de ouderdom. En dat slaat ook op
mijn eigen optimistische aanpak.
De toekomstverkenning van het SCP in 2004, hield rekening met dat plotseling ontwaken; het
Nederlands poldermodel werd ondergraven door politiek ongenoegen en grote maatschappelijke
spanningen. De bevolking - zo liet de verkenning zien - voorzag een inperking van sociale rechten en
sociale zekerheid in de nabije toekomst. Dat is in de ruim tien jaar daarna niet veranderd. De
toekomst ziet er angstaanjagend uit: scheidslijnen tussen de bevolking worden dieper, het verschil
tussen arm en rijk groter, onmachtsgevoelens tegenover de globalisering en de Europeanisering
nemen toe. Tegenover die somberte over het erge om ons heen, stond wel tevredenheid over ons
eigen welbevinden. Het is een discrepantie die onze voorzitter van vandaag, als toenmalig directeur
van het SCP, vaak onder onze aandacht bracht.
Het sociaal en cultureel rapport 2016, heeft zich dit keer vooral met de toekomst bezig gehouden.
“Omdat” - zo wordt in het rapport toegelicht - “het de toekomst is, die politici en beleidsmakers bezig
houdt bij het maken van beleid. Als ik me beperk tot de ouderdom, dan betwijfel ik dat gezien de
ontwikkelingen die zich toch in betrekkelijk korte tijd hebben voorgedaan, waarbij er vaak geen
sprake was van bewust beleid op grond van een gewenste toekomst. Ook de reacties uit de
samenleving op beleidsmaatregelen die als onredelijk, zelfs onwenselijk werden ervaren, getuigen
niet echt van een voorzienige blik. Juist daarom een heel goed idee van het SCP om op een aantal
terreinen de toekomst te verkennen.
Nu bestaat er niet één toekomst. Ons politieke bestel creëert er meerdere; de toekomst van het SCP
bestaat uit het al dan niet dóórzetten van trends, met bijbehorende redeneringen, soms worden
bestaande ramingen overgenomen en er werd gebruik gemaakt van bestaande literatuur om
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veronderstellingen te onderbouwen. Verder heeft men heftige interventies van buitenaf, buiten spel
gelaten. Oorlog, rampspoed of het uiteenvallen van de Europese Unie.
Ik verplaatste me met De Toekomst Tegemoet naar 2050, om te zien hoe we om kunnen gaan met de
veranderingen die zich tussen nu en dat genoemde jaartal afspelen. Maar ook, hoe je de toekomst
naar je hand kan zetten als je de verwachte veranderingen doorbreekt.
Terug naar de ouderdom. Door stijging van de levensverwachting en het ouder worden van de
naoorlogse generatie zal in 2050 1 op 4 Nederlanders ouder zijn dan 65. Het CBS voorspelt tussen nu
en 2040 een stijging van 3 naar 4,8 miljoen. De groep boven de 75 waarvan we er nu 1,2 miljoen
hebben, groeit relatief nog veel sneller. Vergrijzing met hoogbejaarden. Door de flexibilisereing van
het werk in werkuren, maar ook over de levensloop zou de pensioenleeftijd geheel of gedeeltelijk
kunnen verdwijnen, hetgeen ook weer kan voortkomen uit inperking van de sociale zekerheid. Dat
kan enigszins meevallen door technologische ontwikkelingen, aanpassing van het zorgstelsel, nieuwe
vormen van wonen en zorg, zelforganisatie van burgers.
Als je daarbij bedenkt dat dit een blik op de toekomst is, dan kun je hem vormgeven met
betrokkenheid van de toekomstige afhankelijke ouderen zelf. De burgerinitiatieven die er nu al zijn,
richten zich op onderlinge dienstverlening (zoals de stadsdorpen in o.a. Amsterdam, zorgcoöperaties,
gemeenschappelijke woonvormen, waarvan er op dit moment zo’n 300 zijn, of op het ontwikkelen
van nieuwe woonvormen. Zoals in Utrecht, de mix van studenten en ouderen in een heringericht
kantoorpand, de tiny houses die je op daken en in tuinen kan zetten. Een deel van de leegstand, zeker
van het bezit aan onroerend goed van de overheid, zou hiervoor benut kunnen worden.
Technologische ontwikkelingen, zowel de robotisering van domotica als door het zelf monitoren van
de eigen conditie, mag nu nog niet zo’n succes zijn, maar dat komt door ontbrekende vaardigheden;
voor de ouderen van de toekomst is dat geen probleem. (Er zijn prachtige toepassingen o.a. in Het
Dorp.) Inspraak en medezeggenschap van juist die groep toekomstige ouderen zal nodig zijn voor een
verdere toepassing van maatwerktechnologie. En de inschakeling van ontwerpers en kunstenaars bij
het oplossen van dit type problemen, zoals je nu al ziet (The Art of Impact).
Hoewel het veel hogere percentage bejaarden en hoogbejaarden onder de bevolking in 2050, blijft het
aandeel van hen in de verpleeghuizen beperkt tot 250.000, 8% van de ouderen. Dat heeft weinig
invloed op de zorgkosten die in totaal naar de ouderen uitgaan. Afhankelijk van een gekozen
scenario, bedragen die tussen de 22 en 30% van het BNP. Hoe hoog, hangt af van de inzet van
mantelzorgers, de zelfredzaamheid van de ouderen, de ontwikkeling van technologie die op ouderen
is ingericht. Daarnaast voorspelt het RIVM dat tussen 2012 en 2030 het aantal jaren zonder
beperkingen met 4 tot 5 toeneemt en “het aantal jaren in als goed ervaren gezondheid met twee tot
drie jaar”. (Het staat er echt zo.) Zeurpieten, klagers? De feiten laten zien dat deze categorie van de
60-69 jarigen nu al een groot deel mantelzorgers en vrijwilligers omvat; parels van de
participatiesamenleving.
Na 2050 wordt dat perspectief geringer; de grote geboortejaargang van 1964 viert dan z’n 85 ste
verjaardag. Daarna wordt er van de 65-plussers verwacht dat zij in meer informele hulp van zwaarder
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kaliber zullen voorzien. Dit alles onder de aanname dat ouderen in hun eigen huis zullen blijven
wonen en mantelzorgers dan eerder in hun buurt zullen verblijven. (Dat geldt met name de steden; in
gebieden met krimp zal men veel minder een beroep kunnen doen op mantelzorgers of familie.) Het
is een enigszins somber perspectief. Ouderen zijn in alle opzichten onbeweeglijk, de benodigde
informele hulp ontbreekt en de formele zal te duur zijn.
De vorm die de Ouderdom van de Toekomst krijgt - in materiële en immateriële zin - is bepalend
voor de zelfstandigheid van ouderen; een kenmerk van emancipatie. Het is dus van belang daar tijdig
aan te beginnen.
Het is de reden dat ik al sinds 2012 betrokken ben bij Lang Leve Kunst, een meerjarenprogramma
voor cultuurparticipatie door ouderen. Het is een voorbeeld van publiekprivate samenwerking tussen
door het rijk gesubsidieerde Cultuurfondsen, twee Ouderenfondsen en het VSBfonds. Dat startte in
2012 met het onderzoek Kunstbeoefening met Ambitie. Waarbij de uitkomsten van een kwalitatief
onderzoek onder ouderen die zich met kunst bezig hielden, hun artistieke talenten bleven of gingen
ontwikkelen, lieten zien dat zij zich daardoor gezonder, prettiger, vitaler voelden. Projecten die op
een professionele en kunstzinnige manier ouderen in aanraking brengen met kunst (ballet of muziek,
toneel of beeldende kunst, fotografie, het programmeren van computers, het vertellen van verhalen en
nog veel meer) kunnen gesubsidieerd worden. In 2013 werd door minister Bussemaker, de
staatssecretaris én de initiatiefnemers een Convenant ondertekend, waarin ze zich aan doelstelling en
uitvoeringsmethoden van Lang Leve Kunst committeerden. Dat was een feestelijke gebeurtenis maar
leverde geen erkenning in financiële bijstand op. Uit hiervoor genoemde privaatpublieke middelen
(in de verhouding 4:1) werd tussen 2013 en 2016 9,8 miljoen besteed aan projecten voor ouderen,
bijeenkomsten voor professionals.
Daardoor werd door 404.000 ouderen meegedaan aan 950 culturele projecten; 3250 professionals en
vrijwilligers bekwaamden zich in het begeleiden en programmeren van 30 landelijke bijeenkomsten.
Er werd een netwerk van lokale bestuurders gevormd en een digitale handleiding ontworpen om het
lokaal bestuur aan te moedigen om ouderen en kunst te integreren in hun Cultuur- en Welzijnsbeleid,
hetgeen ook kansrijk kan zijn vanuit de mogelijkheden van het gedecentraliseerde WMO-beleid. Een
aantal steden (Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden, Maastricht en Eindhoven) kandideerden zich als
Age-friendly and cultural city. Veel andere steden etaleerden hun ouderen en cultuurprogramma’s
met enige trots.
De toekomst van de ouderdom is vanzelfsprekend gebaat bij cultuurparticipatie van ouderen. Niet
vanwege het welzijn en de gezondheid van ouderen alleen. En ook niet vanwege de ontplooiing, de
talentontwikkeling en de relevante bijdrage aan de kunst en cultuur. Want ook dat laatste is zo nu en
dan aan de orde. Maar wellicht is evenzeer belangrijk dat cultuurparticipatie, de confrontatie met
kunst, de toegangspoort is tot democratisch burgerschap. Dit zou - alles bijeen - voldoende reden zijn
om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een deel van het cultuur- en welzijnsbudget te
earmarken voor ouderen en cultuur. Niet alleen om de programma’s uit te rollen en te faciliteren,
maar ook als investering in De Toekomst van de Ouderdom.
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Geachte aanwezigen,
Het is niet de zelfexpressie alleen, maar ook de zelfbeschikking die ik relevant acht voor de
geëmancipeerde ouderen. Voor dat laatste was ik een van de initiatiefneemsters van Uit Vrije Wil,
dat beoogde om voor ouderen die hun leven als voltooid beschouwden, de euthanasie mogelijk te
maken zonder dat daar ondraaglijk lijden en de interventie van medici noodzakelijk was. Het is hier
niet de plek om nog eens alle pro’s en contra’s van die zelfbeschikking uiteen te zetten.
Vanzelfsprekend zie ik de ontwikkeling hoopvol tegemoet met een wetsontwerp dat wordt
voorbereid, maar bovenal door de recente stellingname van de minister. Ik keek in het dagboek van
Hendrik Groen, 85 jaar, wat hij overpeinsde in zijn dagboek van 23 januari precies een jaar gelden en
daar heb ik geen woord aan toe te voegen.
“Vrijdag 23 januari
Ik heb gisteren mijn jaarlijkse bezoek aan de geriater afgelegd. Tot mijn verassing bleek mijn oude
dokter Jonge met pensioen te zijn gegaan. Hij was een jaar of zeventig en dus ervaringsdeskundige.
Die expertise moet de nieuwe geriater missen. Dit is een vrouw van rond de veertig, dokter Van
Vlaanderen. „Zegt u maar Emma”
Ik ben soms een beetje ouderwets. Dat mag als je vijfentachtig bent. Ik zeg liever geen Emma tegen
een dokter, zelfs al heet ze zo.
Ze leek me een zachtaardige vrouw met een welwillend luisterend oor, maar ik geloof toch dat ik
liever mijn oude dokter had. Die was kort, duidelijk en grappig. Dokter Emma behandelde mij toch
een beetje als een dove kleuter. Ze praatte iets te hard in jip-en-janneketaal.
„Ik ben niet doof en niet dom, dokter Emma”, overwoog ik even te zeggen maar dat leek me wat bot
bij een eerste kennismaking. Nog een minpuntje: bij mijn oude dokter was ik net een eindje op weg
in het bespreekbaar maken van euthanasie en nu kon ik weer opnieuw beginnen. Daar had ik deze
keer geen zin in. De cijfers spreken trouwens erg in het nadeel van huisarts of geriater: slechts een
doodenkel verzoek om euthanasie wordt ingewilligd. De levenseindekliniek kan nauwelijks betere
cijfers overleggen: in maar vier procent van de gevallen maakte die kliniek zijn naam waar. Stichting
De Einder schijnt de beste kansen te bieden. Gewoon via internet pillen in huis halen, heb ik gehoord.
Dat moet me wel lukken, nu ik steeds handiger wordt op mijn computer. Ik ga het op korte termijn
regelen. Tenslotte ben ik de enige die beslissingsbevoegd is, vind ik zelf.”
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Colofon:
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