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REDACTIONEEL

De mens is door en door een sociaal wezen en 
volgens Hans Becker zelfs “een kuddedier, net 
als een koe, een paard en een schaap.” Mensen 
hebben mensen nodig, maar soms zijn die niet 
voorhanden en een dier maakt op een andere 
manier contact. Dieren oordelen niet en bena-
deren je niet als zieke of iemand die minder  
kan. Dat geeft een goed gevoel. Het moge dui-
delijk zijn: het thema in deze editie gaat over 
dieren. In het openingsartikel kunnen we le-
zen dat in meer dan de helft van de gezinnen 
een huisdier leeft en dat huisdieren kunnen 
bijdragen aan de kwaliteit van leven. Nu is 
het niet altijd praktisch om een dier in huis te 
hebben. Er zijn oudere mensen die het zorgen 
voor een dier een zware last vinden, of be-
vreesd zijn voor een probleem als zich ziekte 
en gebrek aandienen. Dan kan een deeltijd-
dier uitkomst bieden. Stichting OOPOEH 
verbindt huisdieren met oppasoma’s en opa’s. 
Stichting ZorgDier Neder land leidt vrijwilli-
gers en hun huisdieren op tot ‘Zorg-
Dier-teams’ die kwetsbare mensen in contact 
brengen met huisdieren. Terwijl al veel be-
kend is over de effecten van huisdierbezit en 
dier-ondersteunde interventies bij kwetsbare 
mensen, zijn er nog veel vragen te beantwoor-
den. De kosteneffectiviteit van huisdierbezit 
in relatie tot kwaliteit van leven is daar een 

voorbeeld van. Voor veel dierenliefhebbers be-
staat daar geen twijfel over: wat het dier brengt 
is onbetaalbaar. Wat vroeger het paard was, is 
nu de auto. Dus ook het stalen ros komt in 
beeld in een artikel over het beoordelen van 
rijgeschiktheid bij ouderen. Dit biedt interes-
sante verschillen tussen België en Nederland 
en het inzicht dat het alternatief voor autorij-
den, zoals wandelen en fietsen, oudere ver-
keersdeelnemers juist kwetsbaarder maakt. 

Verder in deze editie een aantal demen-
tie-gerelateerde artikelen, zoals een artikel 
over coping strategieën die mensen met be-
ginnende dementie hanteren om de strijd aan 
te gaan met de ziekte om zo de autonomie en 
de eigen rol zoveel mogelijk overeind te hou-
den. Een dier kan daarbij helpen, want, zo 
zegt Becker, daarover ben jij de baas en als jij 
de baas bent, dan bén je iemand en dat zien 
de anderen ook. 

Nieuw, ten slotte, is dat de bijdragen in 
Geron voortaan ondergebracht worden in ver-
schillende – voor ouderen relevante – domei-
nen, te weten: gezondheid & zorg, partici-
patie & ontwikkeling, arbeid & inkomen en 
wonen & mobiliteit. 

Inge Klück, Joost van Vliet

Gezelschapsdieren
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De ouderenpopulatie
Door verbeterde levensomstandigheden wor-
den mensen steeds ouder. De uitdaging is om 
de verhoogde leeftijd op een zo optimaal mo-
gelijke wijze door te brengen, met een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven. En al 
zouden we het anders willen, hoe ouder we 
worden des te meer we te maken hebben met 
gezondheidsperikelen, met het uitdunnen 
van ons netwerk van familie en vrienden, met 
het verliezen van werk en andere bezigheden. 
Succesvol ouder worden is een belangrijk the-
ma geworden, met een focus op het levenslan-
ge proces van je aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. Daarbij werd eveneens re-
kening gehouden met veranderende behoef-
ten. De laatste jaren zien we een verschuiving 
naar een aanpassingsproces waarin men selec-
tief optimaliseert en compenseert: beter wor-

den in dat wat men kan en oplossingen zoe-
ken voor wat men niet meer zo goed kan.

De World Health Organization (WHO) 
adviseert beleidsmakers om ervoor te zorgen 
dat risicofactoren op ziekte worden verkleind 
en dat gezondheid en fitheid van ouderen 
worden bevorderd. Daarvoor zijn een gezon-
de leefstijl, goede sociale en goede gezond-
heidsvoorzieningen nodig. Strategieën om 
onze cognitieve functies op peil te houden 
zijn volgens de WHO levenslang leren, goed 
eten en voldoende bewegen. Om soms ingrij-
pende veranderingen ook emotioneel goed 
aan te kunnen, moeten ouderen goed en vei-
lig kunnen wonen, controle hebben over hun 
leven en ook financieel onafhankelijk zijn. 
Heel belangrijk is ook dat ouderen blijven 
deelnemen aan het maatschappelijke leven, 
dat ze gerespecteerd worden en dat ze een be-

Hoe huisdieren ons kunnen helpen  
bij ‘active ageing’

Langer actief en gezond  
met een hond
marie-josé enders-slegers & theo verheggen

Meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen heeft een huis
dier en we weten dat huisdieren veel kunnen betekenen voor 
mensen. Hoeveel ouderen een huisdier hebben is niet precies 
bekend. Uit onderzoek is gebleken dat huisdieren kunnen bij
dragen aan de kwaliteit van leven van gezonde mensen, maar 
vooral ook aan die van kwetsbare groepen. Denk in dit laatste 
geval aan kinderen met autisme, mensen met een hechtings
stoornis, mensen met psychiatrische problemen, eenzame 
jongeren en ouderen, en mensen met dementie. In dit artikel 
hebben we het vooral over oudere mensen en over de vraag 
hoe huisdieren hen zouden kunnen helpen bij het ouder wor
den in goede gezondheid.

GEZELSCHAPSDIEREN
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tekenisvol leven kunnen leiden. De WHO 
bepleit hiermee het concept van Active Ageing.

De betekenis van huisdieren
(Hoe) kunnen huisdieren bijdragen aan Ac-
tive Ageing? Wat is er bekend over de effecten 
die huisdieren hebben op onze kwaliteit van 
leven? Met name de laatste twee decennia is er 
veel onderzoek gedaan naar de effecten van 
huisdierbezit en naar de effecten van zoge-
naamde dier-ondersteunde interventies (Ani-
mal Assisted Interventions of AAI) in zorg- en 
verpleeginstellingen. Voor een uitgebreide be-
schrijving van wat Animal Assisted Interven-
tions zijn verwijzen we naar de White Paper 
op www.iahaio.org.

Internationale overzichtsstudies naar de 
effecten van dier-ondersteunde interventies in 
verpleeghuizen - meestal betreft het dan pro-
gramma’s met bezoekdieren - laten zien dat 
sociaal gedrag, communicatie en mobiliteit 
tijdens de bezoeken toenemen, dat agitatie en 
depressieve symptomen afnemen, en dat het 
algemeen dagelijks functioneren wat toe-
neemt. Vooral ook blijkt dat veel ouderen met 
dementie er plezier aan beleven en dat de be-
zoeken veel herinneringen aan vroeger oproe-
pen, waardoor gesprekken ontstaan. 

In onderzoek naar de betekenis van huis-
dieren voor de kwaliteit van leven van zelf-
standig wonende ouderen werd aangetoond 
dat huisdieren in staat zijn om sommige gaten 
in het sociale netwerk op te vullen. Ze kun-
nen voorzien in enkele basisbehoeften van 
mensen, zoals de behoeften aan emotionele 
nabijheid, veiligheid, gewaardeerd worden, 
het kunnen zorgdragen voor een ander, of het 
kunnen vertrouwen van een ander. Dat zijn 
belangrijke bevindingen, ook al vullen huis-
dieren deze behoeften natuurlijk op een ande-
re wijze in dan een medemens.

Tot de meest gebruikte theoretische ver-
klaringen voor de bijdragen van huisdieren 
aan ons welzijn behoren de hechtingstheorie 
en de theorie van sociale steun. De hechtings-
theorie is afkomstig uit de ontwikkelingspsy-
chologie en beschrijft hoe een warme, hechte 
band tussen moeder en kind zorgt voor ge-
voelens van veiligheid en geborgenheid zodat 

het kind met vertrouwen de wereld kan gaan 
ontdekken. Is de relatie verstoord, bijvoor-
beeld omdat de moeder geen vertrouwen of 
veiligheid kan bieden, dan wordt het gedrag 
van het kind vaak gekenmerkt door angst of 
apathie. Veel psychopathologie komt voort 
uit een slechte hechtingrelatie van het kind 
met de moeder (of met de belangrijkste op-
voeder). Een optimaal hechtingspatroon 
hangt samen met de aanmaak van het hor-
moon oxytocine dat belangrijk wordt geacht 
bij gevoelens van zorg en warmte. Omgekeerd 
neemt de productie van cortisol, en daarmee 
ervaring van stress, af door de nabijheid en 
aanraking van een vertrouwd ander. Sociale 
steun betreft de ervaring dat men deel uit-
maakt van een netwerk van mensen van wie 
men steun en zorg kan verwachten. Het idee 
dat men er niet alleen voor staat wordt gezien 
als een belangrijke buffer tegen stress en nega-
tieve gevolgen van bijvoorbeeld life events. 
Hechting en sociale steun zijn relationele be-
grippen. Ofschoon de sociale, psychologische 
en zelfs de fysiologische effecten van een 
mens-dier relatie herhaald zijn aangetoond in 
onderzoek, is nog lang niet duidelijk hoe nu 
precies een relatie tussen mens en dier ont-
staat en hoe deze zich ontvouwt. Aan de 
Open Universiteit kijken we in het bijzonder 
naar het mechanisme van wederzijdse afstem-
ming van gedrag en affect binnen een mens-
dier dyade. Hierbij zijn lichamelijkheid en 
zintuiglijkheid cruciaal.

Ook op andere manieren kan huisdier-
bezit bijdragen aan een betere kwaliteit van 
leven. 

Studies laten zien dat huisdieren motive-
ren tot lichamelijke activiteit. Vooral door 
hondeneigenaren wordt veel meer gewandeld, 
waardoor de kans toeneemt dat ze, veelal op 
een gemakkelijke en plezierige manier, con-
tacten opdoen buiten de deur. Dat kan een 
manier zijn om langer deel uit te maken van 
een gemeenschap. Ook bleek dat hondeneige-
naren een hogere overlevingskans hebben dan 
niet-hondeneigenaren na een hartinfarct, en 
dat huisdieren bloeddruk en hartritme posi-
tief beïnvloeden. Huisdiereigenaren melden 
bovendien minder kleine kwaaltjes en stap-



6 Tijdschrift over ouder worden & samenleving Gerōn 3/2016

TH
EM

A pen minder vaak naar de dokter. Ze zijn dus 
ook nog eens goedkoper voor de gezond-
heidszorg.

Dieren in verpleeghuizen
In ons land onderzoekt Lonneke Schuur-
mans, verpleeghuisarts en promovenda aan de 
Open Universiteit, de effecten van dier-on-
dersteunde interventies op het welzijn van 
ouderen met dementie. Daartoe maakte ze 
een inventarisatie van de situatie in Neder-
land, waar momenteel 16% van de bevolking 
ouder is dan 65 jaar. 4% van de bevolking 
woont in een van de 2.178 zorg- of ver-
pleeginstellingen in ons land. In 89% van die 
zorg- en verpleeginstellingen worden huisdie-
ren toegelaten; in 48% van de gevallen is dit 
aan voorwaarden gebonden. In dit onderzoek 
wordt tevens vastgesteld dat in 80% van de 
gevallen geen regels of protocollen worden ge-
bruikt voor hygiëne, veiligheid en waarbor-
gen van de gezondheid van de bewoners of de 
huisdieren. In de VS en het Verenigd Konink-
rijk is dit anders geregeld. Daar bestaan dui-
delijke protocollen voor zowel bezoekdieren 
als residentiële dieren. In ons land geeft het 
LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezel-
schapsdieren) duidelijke tips en richtlijnen 
(www.licg.nl) voor ouderen en huisdierbezit. 

Natuurlijk zijn er een aantal vragen met 
betrekking tot het houden van huisdieren in 
verpleeghuizen en zorginstellingen. Waar ligt 
de verantwoordelijkheid voor het welzijn van 
het dier? Wat te doen wanneer de eigenaar het 
dier niet meer kan voeden, verzorgen of uitla-
ten? Daar moet goed over worden nagedacht 
en een steunsysteem bij de zorg voor het dier 
is geen overbodige luxe. Maar mogen ouderen 
daarom geen huisdieren meer hebben? Dieren 
kunnen ontzettend veel betekenen voor hun 
eigenaren. Het gedwongen moeten afstaan 
van hun lieveling zal vaak ontzettend verdrie-
tig voor ze zijn en zal op het welzijn van de 
eigenaar zeker geen positieve invloed hebben. 
Vooral katten, hamstertjes, vissen, vogels en 
konijntjes kunnen, indien op een goede ma-
nier gehouden, zorgen voor afleiding en ple-
zier; voor de bewoners, hun bezoekers, maar 
ook voor de stafleden in de instelling. Daarbij 

moet men wel goed blijven nadenken over 
borging van het welzijn van mens én dier. 
Wie moet daarvoor verantwoordelijk worden 
gesteld? Vaak zal dit afhangen van de attitudes 
van de staf en het management. Bij honden is 
het verhaal echt anders. Honden hebben een 
eigen baas nodig. Ze kunnen niet zomaar als 
instellings- of allemansdier worden gehou-
den. Dieren die met geschoolde vrijwilligers 
op bezoek komen, kunnen dan een alternatief 
vormen.

Active Ageing en huisdieren
(Waar) passen huisdieren nu in het WHO 
schema van Active Ageing? Met het oog op 
economische determinanten is het zo dat ver-
antwoord huisdierbezit geld kost. Voor oude-
ren kan dat een probleem zijn, zeker wanneer 
hun financiële status achteruit is gegaan. Daar 
staat tegenover dat huisdierbezit voor onze ge-
zondheidszorg weer van economisch gunstig 
belang kan zijn. Oudere huisdierbezitters zoe-
ken doorgaans immers minder medische hulp 
en ze klagen minder over kwaaltjes. Ze zijn 
bovendien gemotiveerder om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven functioneren. Sociale de-
terminanten worden zeker door huisdieren 
aangedragen, zo hebben we ook al laten zien. 
Huisdieren kunnen het contact met anderen 
vergemakkelijken, zodat ouderen bij andere 
mensen betrokken raken en blijven. Nadelen 
kunnen ontstaan wanneer een oudere bij som-
mige taken hulp van anderen moet ontvan-
gen. Deze zorgverleners of mantelzorgers kun-
nen het huisdier best als een extra last ervaren. 
Niet in alle instellingen worden huisdieren 
toegestaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
sommige appartementencomplexen. Soms 
ook wordt huisdierbezit tegengehouden door 
naaste familieleden. Of dat terecht is, moet 
natuurlijk per geval bekeken worden. Het is in 
ieder geval belangrijk dat de autonomie van de 
oudere zo lang mogelijk in tact blijft en dat 
door de oudere zelf een weloverwogen beslis-
sing kan worden genomen. Maar als huisdie-
ren zijn toegestaan moeten er ook voorzienin-
gen zijn om veilig met ze op straat te gaan. 
Denk hierbij aan goede verlichting, effen pa-
den, of een honden-uitlaatplek.
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Dat dieren op het persoonlijke vlak veel 
kunnen betekenen voor ouderen hebben we 
hierboven betoogd. We zien dat huisdier-
bezitters doorgaans minder eenzaam zijn, 
minder depressief zijn, meer plezier hebben, 
zich veiliger voelen, kunnen zorgen voor een 
ander en daardoor een doel in hun leven erva-
ren. Bovendien bevorderen huisdieren vitali-
teit en mobiliteit. Dat bevordert een gezonde-
re levensstijl en stimuleert de cognitieve 
functies. Aan de andere kant is er kans op in-
cidenten: struikelen over de hond of de kat 
komt voor.

Natuurlijk houdt niet iedereen van huis-
dieren. Daar moet zeker rekening mee gehou-
den worden. In verpleeghuizen en zorginstel-
lingen waar mensen met een andere culturele 
achtergrond werken, kan huisdierbezit of 
huisdierbezoek eveneens problemen geven. 
Het komt zoals zo vaak aan op het per geval 
communiceren, afstemmen en zoeken naar 
een geschikte aanpak. Een groot manco in 
onze sociale- en gezondheidszorg is dat er 
nauwelijks intakes of andere vragenlijsten be-
staan waarin wordt gevraagd naar huisdier-
bezit en naar het belang daarvan voor de cliënt. 
Dit zou tal van ongewenste situaties kunnen 
helpen voorkomen. Concluderend kunnen 
we zeggen dat huisdieren zeker kunnen bij-
dragen aan Active Ageing zoals de WHO zich 
dat voorstelt. We leven in een maatschappij 
waarin er steeds minder jongeren zullen zijn 
om voor de ouderen te zorgen. In zo’n samen-
leving is het zaak om de zelfredzaamheid en 
de autonomie van ouderen te bevorderen en 
te bewaken. Het is niet voor niets dat onze 
regering spreekt van een participatiesamen-
leving. Dat geldt onverminderd voor oude-
ren. Huisdieren kunnen daarbij een rol spe-
len. Ze worden door veel mensen beschouwd 
als leden van het gezin. Ouderdom alleen zou 
geen reden mogen zijn voor het wel of niet 
mogen hebben van een huisdier. Wanneer 
oude ren op een voor mens en dier verant-
woorde wijze voor hun huisdier kunnen zor-
gen zou de maatschappij dit moeten onder-

steunen. Dat betekent ook dat ze zou moeten 
bijspringen met financiële of andere hulp 
wanneer er tijdelijk problemen zijn. Ook in 
verpleeghuizen kunnen huisdieren een mooie 
rol vervullen. Dier-ondersteunde activiteiten 
en dier-ondersteunde therapie (door een psy-
choloog, verpleeghuisarts, fysiotherapeut 
enz.) kunnen de kwaliteit van leven van oude-
ren veraangenamen. De dieren brengen ont-
spanning en plezier, voor de staf en de bezoe-
kers net zozeer als voor de bewoners.

Toekomst
Ofschoon we al veel weten over de effecten 
van huisdierbezit en dier-ondersteunde inter-
venties op kwetsbare mensen, is er in het jon-
ge wetenschapsgebied van de Antrozoölogie 
nog heel veel te ontdekken. De kosteneffecti-
viteit van huisdierbezit in relatie tot kwaliteit 
van leven is daar een voorbeeld van. Voor veel 
dierenliefhebbers bestaat daar geen twijfel 
over: wat het dier brengt is onbetaalbaar. Aan 
de Open Universiteit proberen we, samen 
met het Instituut voor Antrozoölogie en met 
onze promovendi en studenten, bij te dragen 
aan wetenschappelijk goed doortimmerde ef-
fectiviteitsstudies. Daarnaast zoeken we on-
ophoudelijk naar meer inzicht in de mecha-
nismen die maken dat velen van ons de 
positieve effecten van het omgaan met dieren 
aan den lijve ondervinden. 

Literatuur
Literatuurlijst op aanvraag bij:  
www.instituutvoorantrozoologie.org

Over de auteurs
Dr. Marie-Jose Enders-Slegers is Professor in 
Antrozoölogie, Faculteit Psychologie en On-
derwijswetenschappen en GZ psycholoog, 
verbonden aan de Open Universiteit Neder-
land, Heerlen. Dr. Theo Verheggen is Associate 
Professor in Antrozoölogie en Cultuurpsy-
chologie, Faculteit Psychologie en Onderwijs-
wetenschappen, eveneens aan de Open Uni-
versiteit Nederland, Heerlen.
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Huisdieren in de ouderenzorg:  
de werkwijze van Stichting 
ZorgDier Nederland
jan van summeren

Stichting ZorgDier Nederland biedt sinds 2003 huisdier onder
steunde interventies waardoor mensen met psychische pro
blemen, verstandelijke beperkingen en kwetsbare ouderen 
wekelijks de voordelen ondervinden van contact met huisdie
ren. ZorgDier is een goed doel met als missie zoveel mogelijk 
kwetsbare mensen toegang te geven tot deze dierbare vorm 
van aandacht.

Huisdieren inzetten vraagt om kennis
Steeds meer instellingen die zich bezighouden 
met de zorg voor ouderen worden zich ervan 
bewust wat het gemis van een huisdier voor 
deze mensen betekent. Immers: meer dan zes-
tig procent van de Nederlandse bevolking is 
opgegroeid met een of meer huisdieren. Er 
wordt geëxperimenteerd met robotdieren, 
medewerkers die een eigen dier mee naar het 
werk nemen, residentiekatten en therapie-
honden en steeds vaker worden zelfs loslopen-
de honden gesignaleerd in verpleeghuizen. 
Zorg- en welzijnsmedewerkers verwerven tij-
dens hun opleiding geen inzichten over de in-
zet van huisdieren ten bate van hun toekom-
stige cliënten, terwijl hieraan in toenemende 
mate een belangrijke rol wordt toegekend. 
Het is onverstandig en niet zonder risico huis-
dieren in te zetten zonder een gedegen basis, 
kennis en vaardigheden. ZorgDier heeft sinds 
de oprichting 300 vrijwillige dierbegeleiders 
en 80 professionals opgeleid om zoveel moge-
lijk mensen toegang te geven tot verantwoord 
en structureel contact met dieren. 

De stichting heeft haar expertise mede te 
danken aan de intensieve samenwerking met 
gerenommeerde organisaties in Italië en de 
Verenigde Staten. De Capaciteitsgroep Klini-
sche Psychologie van Universiteit Utrecht 
heeft in opdracht van ZorgDier in de begin-
jaren een aantal effectstudies verricht om de 
meerwaarde van de opgeleide vrijwilligers 
met hun huisdieren vast te stellen. Daarnaast 
houdt ZorgDier in samenwerking met de 
deelnemende instellingen regelmatig enquê-
tes naar de behoefte aan contact met dieren 
onder ouderen en andere kwetsbare groepen 
bewoners. 

Effecten van zorgdieren
Verantwoord huisdiercontact heeft een acti-
verend en vaak ook therapeutisch effect. Dit 
blijkt ook uit bovengenoemde onderzoeken: 
het verhoogt de levenskwaliteit van mensen 
met een psychische of lichamelijke ziekte of 
beperking. Contact met een dier kan ertoe 
bijdragen dat mensen opnieuw sociale con-
tacten met anderen ontwikkelen. Denk hier-
bij aan een oudere die nooit meer buiten 
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kwam, maar wel samen met een vrijwillige 
huisdierbegeleider de hond wilde helpen uit-
laten. Buiten kwam hij iemand tegen met wie 
hij in gesprek raakte over de honden die ze 
vroeger hadden. Ook als mensen door beper-
kingen niet meer voor hun eigen huisdier 
kunnen zorgen, kan het contact met zorgdie-
ren een positieve uitwerking hebben. Het aai-
en van een kat of hond heeft op veel mensen 
een rustgevende uitwerking. De wekelijkse 
contacten met de zorgdieren verminderen 
psycho-sociale onrust en stimuleren beweging 
en de fijne motoriek. Ook angst en eenzaam-
heid worden minder door gericht aangebo-
den huisdiercontact. Alleen al het kijken naar 
het speelse of fascinerende gedrag van een dier 
kan een sterke impuls geven aan het geheugen 
van oudere mensen, waardoor zij weer in het 
hier en nu komen. Wat hierbij zeker een rol 
speelt is dat dieren niet oordelen waardoor 
men gewoon zichzelf kan zijn. En als de ou-
dere dierenliefhebber elke week bezoek krijgt 
van ‘zijn’ hond of kat biedt dit ook structuur 
en ritme.

Huisdier ondersteunde interventies 
In de praktijk ziet ZorgDier dagelijks veel van 
deze effecten. Een ZorgDier-vrijwilliger die 
met haar katten een afdeling voor jonge men-
sen met dementie bezoekt, stelde enkele foto’s 
van haar dieren ter beschikking aan de bewo-
ners. De activiteitenbegeleider ontdekte dat 
alleen al tussen de wekelijkse huisdierbezoe-
ken het tonen van deze foto’s ontspanning 
bood. Hierdoor werken de bewoners gemak-
kelijker mee aan andere noodzakelijke onder-
delen van de zorgverlening. 

Een andere vrijwilliger gaat met een grote, 
witte hond elke week op bezoek bij een be-
jaarde, dementerende mevrouw. De oudere 
dame knuffelt de hond en geeft hem koekjes. 
Daarna gaat zij naar de dagbesteding waar een 
kunstenares teken- en schilderles geeft. Op 
een van de bezoekdagen tekende mevrouw 
daar een grote, witte hond. Ze schreef hier in 
grote letters ‘grote witte hond’ onder. De 
kunstenares bewonderde de tekening en vroeg 
of mevrouw er nog een wilde maken. Tot haar 
verbazing tekende de cliënte opnieuw een 

grote witte hond. De bejaarde dame kon het 
huisdierbezoek dus twee keer terughalen en 
letterlijk uittekenen. 

Geen hondentrainers
Toen ZorgDier in 2003 werd opgericht, was 
de stichting pionier op het gebied van huis-
dier ondersteunde programma’s. Inmiddels 
zijn er meer aanbieders die iets met dieren 
doen. Vaak zijn deze initiatieven emotie- of 
commercieel gedreven en ontbreekt een pro-
fessionele, integrale en geborgde aanpak. De 
stichting vermijdt de term therapiehond om-
dat hierdoor vaak onterecht verwachtingen 
worden gecreëerd die ook ten koste kunnen 
gaan van het dierenwelzijn. ZorgDier werkt 
uitsluitend vanuit de intrinsieke en authentie-
ke kracht van huisdieren. De instructeurs zijn 
geen hondentrainers die bepalen wat een dier 
moet doen. Huisdieren die overgeconditio-
neerd zijn, kunnen moeilijker van nature de 
verbinding met vreemden aangaan. Kwaliteit 
is bij de stichting gebaseerd op de natuurlijke 
spontaniteit en talenten van huisdieren en 
hun geselecteerde en opgeleide ‘baasjes’.
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ZorgDier krijgt jaarlijks meer dan 200 aanvra-
gen van instellingen die graag huisdierbezoek 
willen organiseren voor een of meerdere oude-
ren. Het is belangrijk om eerst draagvlak te 
creëren binnen de instelling. De stichting on-
dersteunt daarbij. De meeste medewerkers 
hebben immers geen of weinig ervaring met 
het professioneel inzetten van huisdieren bij 
interventies. Ook bestaan er nog veel vooroor-
delen in verband met allergieën, stank, bijten, 
veronderstelde extra werkdruk of gewoonweg 
de onbekendheid met het fenomeen. Om de 
neuzen dezelfde kant op te krijgen moet er wel 
wat wilskracht getoond worden door de aan-
vragende instelling. Bijvoorbeeld door een in-
terdisciplinaire bijeenkomst voor uitleg over 
de voordelen, eventuele contra-indicaties en 
de projectmatige aanpak van een zorgdierpro-
ject. ZorgDier brengt samen met de instelling 
de cliëntvraag in beeld en stelt op basis daar-
van een plan van aanpak op. De stichting ad-
viseert en ondersteunt de instelling ook bij het 
verwerven van de benodigde financiële mid-
delen.

Een aanvraag komt meestal van een activitei-
tenbegeleider die dicht bij de oudere staat en 
ziet wat diegene nodig heeft. Zo viel de bege-
leider van een oudere dame met een verstan-
delijke beperking op dat zij zó van katten 
hield. Ze had op haar kamer een verzameling 
kattenbeeldjes aangelegd en nam altijd twee 
pluchen poezen mee in haar rollatormandje. 
De begeleider nam vervolgens contact op met 
ZorgDier. Nu gaat een opgeleide vrijwilliger 
iedere twee weken met haar katten op bezoek 
bij deze oudere mevrouw.

Langer thuis
Nu het accent steeds meer ligt op de active-
ring en verzorging van oudere mensen in 
thuissituaties is het aanbod van ZorgDier 
hierop afgestemd. De stichting richt zich niet 
meer alleen op zorginstellingen, maar ook op 
welzijnsaanbieders op wijkniveau voor oude-
ren die tijdelijk of structureel een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Speciaal opgeleide 
vrijwilligers zoeken met hun huisdier mensen 

op die in een sociaal-economisch kwetsbare 
positie verkeren, eenzaam zijn of die een fysie-
ke, verstandelijke of psychische beperking 
hebben. De instelling weet wat er in de wijk 
speelt en komt bij mensen thuis, zij is aanwe-
zig in de leefwereld van deze mensen. Door 
een hulpvraag aan te pakken in samenhang 
met de sociale omgeving werken we samen 
met de instelling aan duurzame oplossingen. 
We stimuleren hierbij de eigen kracht van 
mensen en zetten in op het werken met vrij-
willigers.

Kwaliteit van de mens-dier 
combinaties
Vrijwilligers die met hun hond of kat aan de 
slag willen, worden in een sollicitatiegesprek 
samen met hun huisdier op geschiktheid ge-
toetst. Hierbij zijn altijd een diergedragsdes-
kundige van de stichting en een medewerker 
van de instelling aanwezig die bepalen of ie-
mand aan een project kan deelnemen. Er 
wordt gevraagd of men bereid is zich langdu-
rig te committeren aan de betrokken instel-
ling. Tijdens de hierna te volgen cursus wor-
den de aspirant-dierbegeleiders getraind hoe 
zij op een veilige en verantwoorde wijze cliën-
ten kunnen bezoeken. Er wordt veel aandacht 
besteed aan de cliënten van de instelling 
waarvoor men gaat werken. De cursus is theo-
retisch en praktisch. Er wordt gebruik ge-

Een zorgdier project omvat in hoofdlijnen:
• Draagvlak vormen binnen de organisatie.
• Een wervingscampagne voor het vinden van 

lokale vrijwilligers met geschikte huisdieren.
• Een selectieprocedure van de aspirant vrij-

willigers met hun dieren.
• Een tweedaagse opleiding, gevolgd door 

een intervisiebijeenkomst met feedback uit 
de praktijk en het uitwisselen van ervarin-
gen.

• Het trainen van de betrokken professionals.
• Het vormen van de juiste combinaties met 

geschikte ouderen.
• Kwaliteitsborging in de vorm van onder-

steuning op de werkvloer, intervisie en her-
evalua ties.
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maakt van beeldmateriaal, instructies, simula-
ties en praktijkoefeningen. 

Na de cursus vindt tijdens een evaluatie 
een beoordeling plaats van de geschiktheid en 
de vaardigheden van het ZorgDier-team 
(mens en dier). Hierbij wordt onder meer in 
een rollenspel bekeken hoe goed de dierbege-
leider het gedrag van het huisdier begrijpt en 
kan aansturen en hoe de samenwerking is 
tussen begeleider en dier. De evaluatie bestaat 
uit twee delen: in het eerste deel gaat het om 
de controle over het gedrag van het dier. In 
het tweede deel worden de omstandigheden 
nagebootst die tijdens een bezoek kunnen 
plaats vinden. Hieruit volgen kwaliteitscrite-
ria en scores op de verschillende onderdelen, 
waarmee een competentieprofiel wordt opge-
steld. Daarin staat bijvoorbeeld of een team 
meer geschikt is voor individueel cliëntcon-
tact of het werken in een groep of dat het kan 
omgaan met complexe situaties. Zo wordt 
van ieder ZorgDier-team duidelijk waar de 

sterke en zwakke punten liggen, waardoor 
de succesfactor vergroot wordt. Globaal wor-
den van de 50 sollicitaties 15 mensen aange-
nomen als vrijwilliger.

‘Een kat in de markt’
Een nieuwe ontwikkeling is de inzet van kat-
ten in de ouderenpsychiatrie. Uit een proef-
project op een gesloten geriatrische afdeling 
van een GGZ instelling is gebleken dat kat-
tenbezoek een positieve uitwerking heeft op 
de cliënten. ZorgDier-vrijwilliger Maike de 
Bont bezocht de instelling met drie van haar 
katten. Ze zijn gewend aan mensen en vinden 
het leuk door anderen aangeraakt en geaaid te 
worden. Maike laat haar katten eerst wennen 
aan de ruimte voordat de cliënten binnenko-
men. Daarna laat zij de katten om de beurt 
aan een tuigje op tafel lopen, zodat de cliën-
ten hen goed kunnen zien en aanraken. Als er 
al dieren worden ingezet in de ouderenzorg 
zijn dit meestal honden, terwijl katten ook 

Een Zorgdier voor voormalig vrijwilligster
De oudste ZorgDier-vrijwilligster, mevrouw 
Fokker, is onlangs gestopt met dit werk. Op 
86-jarige leeftijd werd het bezoeken van oude-
ren in een Tilburgse zorginstelling haar te veel 
en vervolgens overleed haar hondje op 14-jari-
ge leeftijd. Zij bewaart goede herinneringen 
aan haar tijd als ZorgDier-vrijwilliger. “Altijd als 
ik met mijn hondje Bjarki op bezoek was 
geweest bij de cliënten, had ik een voldaan 
gevoel als ik wegging. Er was bijvoorbeeld een 
oudere gehandicapte man die nooit praatte. 
Tegen niemand. Toen ik daar met mijn Bjarki 
kwam, zei ik tegen hem: “Je moet wel ‘braaf’ 
zeggen tegen hem, anders snapt hij het niet.” En 
hij zei ‘braaf’. De hele afdeling stond versteld. 
Daarna vroeg ik of hij zelf een hond had gehad 
en vervolgens kwamen er hele verhalen, over 
honden en paarden… Later zat hij in de woon-
kamer tegen iedereen te praten.” Binnenkort 
krijgt deze oud-vrijwilligster zelf een Zorg-
Dier-team op bezoek. Het maakt haar niet uit 
wie en wat voor dieren dit zijn. “Ik kan altijd met 

Mien Fokker met Bjarki en de (inmiddels 
overleden) heer van de Nouweland.
Foto’s: Stichting ZorgDier

iedereen overweg, ook met alle dieren. Hon-
den vind ik leuk, maar ik vind poezen ook aar-
dig. Ik hoop dat we een eindje gaan lopen. 
Met mijn rollator kan dat nog wel.”
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zeer geschikt blijken voor dit werk. Ze zijn 
eigenzinniger en spiegelen op hun eigen wij-
ze. Katten reageren ook anders op stemmings-
wisselingen. Uit onderzoek is gebleken dat 
meer dan 60% van de mensen in Nederland is 
opgegroeid met huisdieren. Van deze groep is 
45% kattenliefhebber. De belangstelling en 
daarmee ook het aantal cliëntvragen voor kat-
tenbezoek groeit. Daarom is ZorgDier gestart 
met de campagne ‘Een kat in de markt’ om 
vrijwilligers met katten te stimuleren om zich 
aan te melden.

Literatuur
Op aanvraag bij Stichting ZorgDier Nederland: 

www.zorgdier.nl. Voor meer informatie, kijk op 
de website of neem contact op via: 06-10592212.

Over de auteur
Jan van Summeren houdt zich sinds 1998 be-
zig met onderzoek, organisatie, kwaliteits- en 
financieringsaspecten binnen organisaties die 
zich toeleggen op huisdier ondersteunde in-
terventies en is oprichter van Stichting Zorg-
Dier Nederland.
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Stichting OOPOEH 

Gezellig én gezond:  
een oppasdier voor 55-plussers 
sofie brouwer & toon verlaan

Baasjes zoeken vaak een vertrouwde oppas voor hun hond of 
kat. Senioren willen best de gezelligheid van een dier maar 
niet altijd de continue zorg. Koppel die twee aan elkaar en ie
dereen is blij! Stichting OOPOEH doet dat nu al vier jaar suc
cesvol. 

OOPOEH, waar staat dat voor?
De afkorting OOPOEH staat voor Opa’s en 
Oma’s Passen Op Een Huisdier. Men wordt 
oppas-opa of oma van het huisdier als men lid 
wordt van de stichting. Vier jaar geleden richt-
te Sofie Brouwer in Amsterdam de Stichting 
OOPOEH op. Zij wilde huisdieren en senio-
ren meer bij elkaar brengen en hen van elkaars 
gezelschap laten genieten. De stichting begon 
klein, maar al snel was er veel belangstelling. 
Het bleek dat senioren die jarenlang een huis-
dier gehad hebben, vaak niet meer aan een 
nieuw huisdier willen beginnen. Ze missen 
echter wel het gezelschap. Door een vast op-
pasdier kunnen zij toch nog genieten van een 
huisdier op de momenten wanneer het hen 
uitkomt. 

Een win win situatie 
Meedoen met de stichting OOPOEH levert 
voor de senioren en de baasjes van huisdieren 
de nodige voordelen op. Voor de senioren is 
een oppasdier gezellig én gezond. Ze hebben 
afleiding, beweging en sociale contacten. Pas-
sen op een dier is een leuke en nuttige invul-
ling van de dag en levert gezelschap op. Bij het 

uitlaten van een hond is men in beweging en 
komt in de buitenlucht. Het zorgen voor een 
dier verbetert de conditie maar ook de stem-
ming. Bovendien levert het nieuwe sociale 
contacten op. Een huisdier brengt hen in con-
tact met zijn baasje en nieuwsgierige buurtbe-
woners. Ook ontmoet men andere senioren 
tijdens OOPOEH uitjes en evenementen Ten-
slotte heeft men gezelschap van een huisdier 
wanneer men dat zelf wil. Men bepaalt zelf 
wanneer en hoe vaak men het huisdier gezel-
schap wil houden

Ook voor de baasjes van de huisdieren kent 
OOPOEH de nodige voordelen. Ze gaan naar 
een vaste vertrouwde oppas, bij wie het huis-
dier zich op zijn gemak voelt. Het krijgt alle 
aandacht dat het nodig heeft. De oppas wordt 
gekoppeld aan een vast huisdier zodat zij elkaar 
goed leren kennen en een band op kunnen 
bouwen. En de baasjes hebben een kundige 
oppas. Het dier zit niet meer alleen thuis. 

Bij een match met een huisdier ontvangen 
oppas en baasje een gratis (opfris)les bij een 
Martin Gaus hondenschool in de buurt of een 
workshop/lezing kattengedrag van Sonja van 
Leeuwen cadeau! 
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Men kan zich inschrijven bij OOPOEH via 
een inschrijfformulier op de homepage. Oude-
ren kunnen zich ook telefonisch inschrijven. 
Door het inschrijfformulier in te vullen weten 
de medewerkers van OOPOEH waar men 
naar op zoek is en kan beoordeeld worden of 
OOPOEH hen van dienst kan zijn. 

Vraag en aanbod komen op de website te 
staan. Ziet men een huisdier of oppas waar-
voor men interesse heeft, dan kan men via de 
website een kennismakingsgesprek aanvragen. 
Een matchmaker van de stichting krijgt deze 
aanvraag vervolgens binnen en beoordeelt of 
het baasje + huisdier en de oppas in kwestie 
– op papier – matchen. Hierbij wordt vooral 
gekeken of het huisdier geschikt is voor de op-
pas en of de wensen van het baasje en de oppas 
overeenkomen

De Stichting bemiddelt dan bij het samen-
brengen van oppas en baasjes voor een kennis-
makingsgesprek. Er wordt dan gebeld/gemaild 
met de aanvragers en gecheckt of zij open 
staan voor een ontmoeting. Zo ja, dan worden 
de contactgegevens van het baasje en de oppas 
onderling uitgewisseld, zodat zij zelf een af-
spraak kunnen maken. Zo nee, dan wordt er 

bij de aanvrager teruggekoppeld dat er geen 
wederzijdse interesse bestaat. De aanvrager 
kan dan verder op zoek naar een juiste match. 
Stichting OOPOEH komt niet bij de oppas 
thuis, baasjes bepalen zelf of zij de woonomge-
ving van de oppas geschikt vinden voor hun 
huisdier. Dit wordt terug gekoppeld aan Stich-
ting OOPOEH die dit bijhoudt.

Als zowel het baasje als de oppas enthousi-
ast zijn over elkaar, kan er gestart worden. De 
Stichting adviseert beiden om een overeen-
komst te sluiten. Dit om mogelijke discussies 
in de toekomst te voorkomen. Daarin wordt 
onder andere geregeld, dat de oppas een vrij-
williger is, die niet door het baasje verplicht 
kan worden te komen wanneer hij of zij een 
keer niet wil of kan. Ook de aansprakelijkheid 
kan daarin geregeld worden. De stichting heeft 
een voorbeeld overeenkomst ter beschikking.

De kosten
De senioren die zich inschrijven hoeven ner-
gens voor te betalen. De inschrijving is gratis. 
Ook voor de zorg van het dier zal een senior 
nooit financieel bij hoeven te dragen. De baas-
jes betalen eenmalig inschrijfkosten van € 45,- 
en betalen pas maandelijks lidmaatschapskos-

‘Wij genieten behalve van de hond ook van elkaars gezelschap’
Oppas Eva: “Ik ben een enorme dierenliefhebber. Maar ik ben ook alleenstaand en gepen sioneerd. 
En omdat ik niet weet hoe mijn verdere leven eruit zal zien, wilde ik zelf niet meer aan een huisdier 
beginnen. Toen een vriendin mij vertelde over Stichting OOPOEH heb ik me opgegeven. Zo kwam ik 
in aanraking met Amedeo en zijn gezin. Een leuk jong stel met 
een lieve oude hond. Bij de kennismaking namen zij zelfs bloe-
men voor mij mee! Camilla is een asielhond uit Milaan waar 
Amedeo heeft gewoond. Grappig is dat ik Italiaanse comman-
do’s heb moeten leren omdat ze me anders niet goed begrijpt! 
We zijn inmiddels goede vrienden geworden. We hebben altijd 
wel iets te bespreken en zo genieten we behalve van de hond 
ook van elkaars gezelschap. 
Baasje Amedeo: “Wij zochten gezelschap voor onze hond Camilla 
op de momenten dat wij aan het werk zijn. Met oppas Eva klikte 
het meteen. Camilla voelde zich op haar gemak, ze ging meteen 
languit op de grond liggen! Eva is vreselijk lief voor Camilla en 
ook voor ons. In de week na de geboorte van ons zoontje kwam 
ze ons regelmatig warm eten brengen. Camilla wil vaak niet eens 
mee naar huis na een oppasdag. Ze blijft gewoon liggen op haar 
kleed. Ze komt helemaal tot rust bij Eva.” Fo
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ten na een succesvolle kennismaking, die 
inhoudt dat het baasje een vervolgafspraak 
met de oppas wil maken. Vanaf dat moment 
rekent Stichting OOPOEH een tarief van 
€12,50 per maand per huisdier. Voor twee 
huisdieren rekent Stichting OOPOEH een ta-
rief van €22,50 per maand. Zolang een baasje 
een oppas voor zijn/haar huisdier heeft betaalt 
hij/zij maandelijks voor het lidmaatschap. De 
inkomsten en donaties die de Stichting gene-
reert worden gebruikt om ouderen aan een ac-
tiever en huisdieren aan een leuker leven te 
helpen. Van de inkomsten kan Stichting 
OOPOEH ouderen informeren, begeleiden, 
helpen zoeken naar een oppasdier en ze maan-
delijks meenemen op gratis uitjes. Zo kunnen 
de senioren elkaar onderling ook leren kennen.

Resultaten
Sinds de start heeft Stichting OOPOEH ruim 
2000 ouderen als oppas en ruim 2000 baasjes 
met hun huisdier(en) ingeschreven. Senioren, 
die niet (meer) geschikt zijn door hun gezond-
heid blijven lid en worden altijd uitgenodigd 
voor de gratis uitjes die Stichting OOPOEH 
elk jaar voor de senioren organiseert.

In 2014 werd OOPOEH door PwC (Price 
Waterhouse & Cooper) geselecteerd als één 
van de winnaars van het Social Impact Lab. 
Dit hield in dat PwC twee jaar lang kennis en 
kunde ging inzetten om Stichting OOPOEH 
in Nederland op de kaart te zetten. Als eerste 
werd een impactmeting uitgevoerd. Via een 
literatuurstudie is getoetst of de juiste mensen 
bereikt worden. Welke mensen (met welk pro-
fiel) het meeste risico lopen op eenzaamheid, 
en of dit overeenkomt met de doelgroep van 
stichting OOPOEH. Via een survey is geme-
ten wat de impact van de stichting is op de 
eenzaamheid onder de ondervraagde deel-
nemers. Uit de meting blijkt dat: 
• De Stichting OOPOEH zich richt op de 
doelgroep die het meeste risico op eenzaam-
heid loopt en een effectieve mix van interven-
tiemethoden biedt (zoals een nieuw contact 
met het baasje; contact met het dier en con-
tacten met andere oppassen). 
• De meeste oppassen vrouw zijn (82%), on-
gehuwd of weduwe (59%), de gemiddelde 

leeftijd tussen de zestig en zeventig jaar ligt, de 
meesten geen baan hebben (77%) en in de stad 
(64%) wonen. Volgens de wetenschappers zijn 
juist mensen met dit profiel ‘vatbaar’ voor een-
zaamheid. Daarnaast zet Stichting OOPOEH 
een mix van interventiemethoden in die vol-
gens hen het grootste effect heeft.
• De senioren die gematcht zijn aan een huis-
dier gemiddeld een 8,2 geven aan Stichting 
OOPOEH, op een schaal van 1 tot 10.
• Verder bleek dat 94% van de senioren die re-
gelmatig oppassen, tevreden tot zeer tevreden is 
over het lidmaatschap. Over het contact met de 
baasjes is 98% van de gematch te oppassen en-
thousiast. De tevredenheid over het huisdier is 
onder hen 92%. Het doel van de stichting is 
om binnen enkele jaren voor twee-derde 
finan cieel zelfredzaam te zijn en de overige 
een-derde aan te vullen met donaties en ge-
meentelijke bijdrages. De stichting hoopt dit 
met de intensieve begeleiding van PwC te 
kunnen realiseren. 

Samenwerking
Door de werkwijze die OOPOEH hanteert, 
kunnen senioren uit het hele land oppas oma 
of opa bij OOPOEH worden. Momenteel zijn 
de meeste deelnemers afkomstig uit Noord en 
Zuid-Holland (55%). Voor de komende tijd 
wil de stichting zich focussen op deze dichtbe-
volkte provincies. Er wordt samenwerking ge-
zocht met welzijnsorganisaties (voor ouderen) 
en ouderenbonden. Lokaal worden er vrijwilli-
gers geworven die de werkzaamheden van 
OOPOEH uitvoeren en als ambassadeur van 
OOPOEH optreden, waarmee het aanbod 
van de stichting laagdrempelig blijft. 

Meer informatie 
Voor het beleidsplan en succesverhalen van 
Stichting OOPOEH, zie www.oopoeh.nl; 
Voor informatie over het Social Impact Lab, 
zie www.pwc.nl/nl/social-impact-lab

Over de auteurs
Sofie Brouwer is oprichtster van de Stichting 
OOPOEH - Opa’s en Oma’s Passen Op Een 
Huisdier. Toon Verlaan is redacteur van Gerōn.
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INTERVIEW

Hans Becker: 

Countervailing power ontwikkelen 
in de vorm van geluk
netty van triest & joost van vliet

Bij alles wat we van Humanitas hebben 
gelezen, zijn ook dieren erg belangrijk, 
zoals bij de gedachte over cultuursturing. 
Hoe stuur je cultuur met dieren?
Het klopt in ieder geval dat dieren belang-
rijk zijn. Het is niet alleen leuk, zo’n knuf-
feldier, maar je moet het geheel wel in een 
totale visie plaatsen. In die jaren dat ik nu 
meeloop heb ik in de ouderenzorg nauwe-
lijks visie ontdekt. Je hebt daarbij vooral 
dat medisch-hygiënische gedoe, dat noe-
men ze cure en care, maar veel valt er niet 
te cureren aan de echte ouderdomsziektes. 
Natuurlijk kan je een lens vervangen als je 
staar hebt en een heup, maar dat is hospi-
taalzorg in het algemeen. Ouderenmanke-
menten zijn chronisch, die kan je niet re-
pareren. Je oren worden steeds slechter, je 
gaat steeds slechter zien, je gaat steeds 
slechter lopen, je evenwichtsorgaan gaat 
achteruit, je krijgt last van huidziektes die 
steeds erger worden, en dan heb ik nog 
niet eens de echte ouderdomsziektes ge-
noemd zoals Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson. Als je je dat realiseert, zie je al 
snel die allesoverheersende nadruk op me-
disch hygiënische dingen. Dat is natuur-
lijk onzin, dat is trekken aan een dood 
paard. Bovendien is het heel erg duur. Er 
is een andere visie nodig en die gaat om de 
vraag ‘hoe kan je tegenwicht leveren aan 
de afgang?’. Deze achteruitgang kan je 
niet cureren, kan je niet tegengaan, maar 
je kunt wel een countervailing power ont-

Hans Becker was van 1992 tot 2010 bestuurs-
voorzitter van Humanitas Rotterdam en heeft in 
die rol veel baanbrekend werk verricht, waaron-
der ook voor het toelaten van huisdieren in zorg-
instellingen. Na zijn pensioen heeft Becker zich 
verdienstelijk gemaakt als ambassadeur van 
Humanitas Rotterdam, als conservator van de 
herinneringsmusea in Rotterdam, veelgevraagd 
spreker en als internationale “zorg-goeroe”. In 
deze laatste rol heeft Becker zich ook populair 
gemaakt in China, waar zijn benadering van de 
extended family enorm aansluit op de gevolgen 
van de een-kind-politiek. Onlangs heeft Becker 
een oud traditioneel verzorgingshuis in Rozen-
burg gekocht om deze naar zijn laatste inzich-
ten te gaan verbouwen. Kortom, een man met 
veel energie en plannen. We spraken met hem 
over dieren en zijn werk.
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wikkelen in de vorm van geluk, zodat men 
overeind blijft, ondanks alle misère en een-
zaamheid. Dan gaat het erom ‘wat is menselijk 
geluk?’ Waar komt dat vandaan. Als je dat een-
maal weet kan je er wat aan doen. Ik heb vast-
gesteld dat menselijk geluk in ieder geval twee 
kanten heeft; een individuele kant en een 
groepskant.

Voor individueel geluk gaat het erom dat de 
mens in ieder geval het gevoel moet hebben 
nog de baas te zijn over zijn eigen leven. In een 
doorsnee verpleeghuis is dat echter helemaal 
weg. Daar gaan ‘professionals’ bekoeioneren 
en patroniseren. Betutteling overal, en stapels 
regels waar jij je aan moet houden. De zuster 
moet zich ook aan van alles houden. De fysio-
therapeut zegt ‘je moet dit’ de dokter zegt ‘je 
moet dat’, de zuster zegt ‘je moet dat niet’ en 
bij de bar zeggen ze ‘nee we mogen jou geen 
alcohol geven want dat is niet goed, dan valt 
u’. Het gaat er dan om, hoe kan de cliënt weer 
zelf de baas worden. Daarvoor heb ik twee 
dingen ontwikkeld: de levensloopbestendige 
appartementen en de ‘ja-cultuur’. Er mag 
geen ‘nee’ gezegd worden. Betekent niet dat 
alles kan, maar wel dat alles eerst met ‘ja’ be-
gint. Als je dat doet ga je de zaak in dialoog 
bekijken: wat zijn de mogelijkheden. Dieren 
passen daar heel goed in. Zo’n 
dier, waar jij de baas van bent, 
die dwingt jou te lopen en lo-
pen is heel erg goed. ‘Use it or 
loose it’: als je je functies niet 
gebruikt, dan verlies je die 
functies. Het beest dwingt jou 
ook te denken: ‘morgen is het 
zondag dus ik moet vandaag eten kopen’, ‘ik 
moet naar de dierenarts’. Een knuffeldier geeft 
je een push om normaal te leven, niet depres-
sief te worden en niet achteruit te gaan. In een 
zorginstelling, waar men al snel denkt dat zij 

de baas over jou zijn, blijkt het dier de counter-
vailing power: jij bent de baas, dus je bent ook 
weer iemand. 

Nu de groepskant. De mens is een kuddedier, 
net als een koe, een paard en een schaap. Die 
beesten hebben een kudde nodig. Je kunt een 
schaap in een hok wel in leven houden, zoals 

we dat ook met oude mensen 
doen, in een hok, maar dat is 
geen gelukkig leven. Dat dier 
geven we vitaminen en minera-
len en noemen dat eten, maar 
eten is een sociaal gebeuren. 
Een schaap hoort in de wei met 
lammetjes erom heen. Ook 

mensen worden geboren in een kudde, het ge-
zin, maar als je tachtig jaar bent dan is dat ge-
zin al grotendeels verdwenen en verspreid over 
de wereld en dood. Als je jong bent ga je voet-
ballen, maar ja doe je niet meer als je vijfen-
tachtig bent. Hetzelfde geldt voor het fokken 
van konijnen. Daar kan je eindeloos over pra-
ten, maar als je vijfennegentig bent dan fok je 
geen konijnen meer. Alle kuddes die er waren 
zijn er niet meer. Wat hou je dan nog over? Dat 
is de eenzame mens en die wordt vaak depres-
sief. Die wil niet meer koken, wil niets meer, 
die worden agressief en uit ellende ook nog 
vervelend. Dat komt omdat ze dat groeps-
gebeuren helemaal zijn vergeten. De zorgorga-
nisatie moet daar een accurate vervanging voor 
vinden. De extended family kan, als een kunst-
matige familie, het gezin vervangen. Daarmee 
hoor je weer ergens bij. Bij de Humanitas ex-
tended familiy horen niet alleen de cliënten, 

maar ook de echte familie, al het personeel, de 
vrijwilligers en ook de leveranciers. Ook de 
dieren zijn onderdeel van deze familie. Als er 
eentje dood gaat zijn we allemaal verdrietig.

Voor individueel geluk gaat het erom dat de 
mens in ieder geval het gevoel moet hebben 
nog de baas te zijn over zijn eigen leven

De extended family kan, als een kunstmatige 
familie, het gezin vervangen. Daarmee hoor 
je weer ergens bij
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In een doodse omgeving heb je zo weinig om 
over te praten. Dus de organisatie moet zorgen 
dat er aanleiding is om ergens over te praten; 
zorgen voor converstation peaces, iets om over 
te praten. Maar waar praat men meestal over 
in het medisch verpleeghuis? Eh niks. Dat zijn 
de pijntjes, die zere knie of die trillende han-
den. Maar je kunt ook een groot schilderij aan 
de muur hangen van een naakt met weelderig 
schaamhaar. Dat roept nog eens echt conversa-
tie op. Kunst kan uitnodigen om te praten. Ik 
heb 20.000 schilderijen gekocht. Vroeger gaf 

ik de zusters geld om kunst te kopen, kwamen 
ze aan met iets abstracts, een stip en een blau-
we balk, maar dat vinden die ouwe mensen 
niets. Die willen een molen, een bootje en 
zicht op Schiedam. Het gaat niet om de esthe-
tische waarde, maar het moet wel een aanlei-
ding geven om te praten. Eten kan ook een 
prima onderwerp zijn voor conversatie om 
met elkaar te praten, maar dan moet er ook 
wel een behoorlijke keuze zijn, met lekker 
eten. Je moet echte restaurants hebben, plus 
een goede bar met ambiance.

Het verleden levert ook conversation pieces op. 
Ik ben met reminiscentiemusea begonnen. Ik 
merkte dat die activiteit reminiscentie veel te 
afstandelijk was, een soort me-
disch benadering, waar des-
kundigen het beter weten. Er 
moesten musea komen waar 
mensen zelf praten, dat ze bij 
het zien en voelen van een 
voorwerp zelf een verhaal heb-
ben en dat met elkaar delen. 
We hebben nu vier herinneringsmusea ge-
maakt met stijlkamers daarin en waar je overal 
aan mag zitten. Dan komen de verhalen van-
zelf.

MarieJose Enders (auteur van het openings
artikel) heeft destijds voor haar proefschrift 
binnen Humanitas Rotterdam onderzoek 
gedaan naar huisdieren in de zorg. Zij heeft 
toen kennis gemaakt met het adagium dat 
‘alles kan’ om het welzijn van mensen op 
leeftijd te bevorderen. Waar bent u bij het 
ontwikkelen van zo’n houding zoal tegenaan 
gelopen en hoe lukt het steeds weer de 
kwaliteit van leven van de ouderen centraal te 
stellen?
Het gaat om eigen waarde en individueel le-

ven. Daarin past de ja-cultuur. 
Daar zitten ook grenzen aan. 
Als mensen een poema willen 
houden, dat kan natuurlijk 
niet. Maar dat is precies zo als 
in de normale samenleving. En 
als een vrouw met vijf katten 
hier wil komen wonen, moet 
dat in principe kunnen, maar 

daar zitten soms grenzen aan. Het kan ook wel 
erg gaan stinken. In de medisch-hygiënische ap-
proach is een dier echter altijd een vies ding. 
Honden hebben haren, die schijten overal, die 
bijten, grommen. Knuffeldieren moeten soms 
naar de dierenarts. Wie betaalt dat? en als de 
cliënt doodgaat. Dan zit de zorgorganisatie 
met zo’n dier. Je kunt het dan toch niet dood-
maken? In de geluks-aanpak is zo’n hond een 
conversational piece. Daar kan je over praten 
met de buurvrouw. Als je er nu oud uitziet, 
met nog twee tanden in je mond, wie gaat er 
dan nog met je praten? Niemand, maar wel als 
je een hond hebt. Als je met een hondje loopt 
gebeurt dat automatisch. Zo ontstaat vanzelf 
een sociaal netwerk. Kom je iemand tegen en 

dan zeg je ‘ik ga hem morgen weer uitlaten, 
loop je mee?’ en zo ga je samen verder en de 
volgende week ben je jarig en dan trakteer je 
op appelflappen en dat is dan toch anders dan 

Je kunt [in het verpleeghuis] ook een groot 
schilderij aan de muur hangen van een naakt 
met weelderig schaamhaar. Dat roept nog 
eens echt conversatie op

Als een vrouw met vijf katten hier wil komen 
wonen, moet dat in principe kunnen, maar 
daar zitten soms grenzen aan
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te praten over pijntje hier pijntje daar. Zo ge-
beuren er weer leuke dingen. 

Hoe komt volgens u innovatie tot stand? Van 
onderaf door direct contact met de doelgroep 
of toch vanuit het management?
Om te beginnen hebben we te veel managers 
in de zorg. Dat zijn mensen die kunstjes heb-
ben geleerd; vergadertechnieken, schriftelijk 
rapporteren enzovoorts. Wat we nodig hebben 
zijn ondernemers, mensen die bepaalde karak-
tereigenschap met zich meedragen: lef, door-
zettingsvermogen, creativiteit, empathie. Met 
alleen wat truckjes kom je er niet. Wat betreft 
het systeem heb je twee benaderingen: Top-
down en bottom-up. 

Top-down is niet zo’n goed systeem als je 
met en voor mensen werkt. Het werkt niet om 
van boven van alles te verzinnen, regels, proto-
collen en verboden. Je kan niet voor 10.000 
cliënten en 3.600 man van alles verzinnen op 
33 vestigingen. Dan zie je al heel gauw dat me-
dewerkers voor zichzelf gaan zorgen. 

Bij het Bottom-up systeem moet je luiste-
ren naar mensen. Ik had 10.000 cliënten en 
heb altijd goed geluisterd. Maar veel meer dan 
praktische zaken als dode vliegen in de ven-
sterbank en dat de soep koud is, hoorde ik 
niet. Daarmee bereik je geen belangrijke inno-
vaties. Niemand vraagt om lamskoteletten met 
honing-tijmsaus als het eten een vieze hap is 
die bestaat uit vitaminen, koolhydraten en mi-
neralen. Mensen eten niet als het niet lekker 
smaakt, er niet lekker uitziet en nog niet warm 
is ook. Huisdieren komen op 
gelijk niveau. Dat is voor geluk 
noodzakelijk en geeft ook veel 
reuring. Een alternatief voor 
top-down en bottom-up is cultu-
rele sturing, het werken met een 
aantal kernwaarden die uiterst 
belangrijk zijn voor het doel 
‘menselijk geluk’. Deze kernwaarden zijn eigen 
regie, ja-cultuur, eigen activiteit (use-it-or-
loose-it) en het hanteren van een namaakfami-
lie; de extended family. Daarover communice-
ren kan het best via verhalen en oneliners. 
Kernwaarden zijn die dingen die echt van be-

lang zijn. Dat je beweegt is van wezenlijk be-
lang, dat je regie houdt over je leven is van we-
zenlijk belang, dat je ergens bij hoort is uiterst 
belangrijk, dat je het gevoel hebt dat je de baas 
bent over jouw leven is eveneens van belang. 
Die ja-cultuur is het belangrijkst omdat dat de 
motor is die de verbetering aanjaagt en het ge-
voel van eigenwaarde van cliënten versterkt.

U bent nu al enige tijd met pensioen, maar u 
heeft nog altijd een volle agenda. Waar bent u 
momenteel mee bezig?
Ik hou veel lezingen voor de Speakers Academy 
en heb drie contracten lopen met China. Zo 
ben ik net honorair hoogleraar geworden in 
Sjanghai. In China ben ik heel bekend, met 
2 miljoen hits op mijn geluksmodel met op-
vattingen over de extended family. Met de ge-
volgde een-kind-politiek heeft China nog har-
der een soort namaakfamilie nodig, zoals een 
extended family in feite is.

Ik heb onlangs een aftands bejaardenhuis 
gekocht op Rozenburg. Dat ga ik omturnen 
naar een geluksgerichte Residence, met een res-
taurantje, herinneringsmuseum, kunststudio, 
bibliotheek enzovoorts. Die 50 kamertjes wor-
den omgebouwd tot een stuk of 40 huurappar-
tementjes met gemengde bewoning voor men-
sen met geheugenproblemen, al dan niet met 
partner, wat allochtonen, wat rijke mensen. 
Mengen geeft reuring! Uiteindelijk is het ge-
woon bouwen aan een leuke sfeer. Het is ei-
genlijk heel eenvoudig. Alle mensen gaan op 
den duur dood, maar dat moet op een prettige 

manier gebeuren. Daar moet de zorgorganisa-
tie, het gebouw, maar ook knuffeldieren, echt 
aan meehelpen. Vandaar mijn slogan: ‘Het 
oude schurftige hondje kan voor menselijk ge-
luk belangrijker zijn dan de dokter’. 

Het oude schurftige hondje kan voor 
menselijk geluk belangrijker zijn dan de 
dokter
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COLUMN

Er is overal in Europa een explosie van aan-
dacht voor de rol van dieren in de ouderen-
zorg. Bij ouderen die in assistentiewoningen 
verblijven of thuis verzorgd worden, duiken 
almaar meer huisdieren op. De klassieke 
woonzorgcentra aarzelen nog, maar veel centra 
zetten wel erg in op de aanwezigheid van die-
ren rònd het centrum. Soms twijfel je bij het 
binnenrijden van een woonzorgcentrum: Oei, 
ben ik per vergissing de lokale kinderboerderij 
ingereden? Maar waarom niet hierop inspelen? 
We moeten de generaties niet isoleren maar 
verenigen.

Dieren zijn in andere sectoren van de zorg 
al lang doorgebroken. In de ouderenzorg wordt 
nog vaak lacherig gedaan over de inzet ervan. 
De wetenschappelijke bijdragen in dit num-
mer snoeren die lachers definitief de mond.

Anderen maken maatschappijkritische be-
denkingen. Zij zien de inzet van dieren als sur-
rogaat voor menselijk contact. Het gevaar dat 
familieleden zich verschuilen achter de hond 
of kat die ze cadeau deden, om minder vaak 
naar hun ouder familielid te gaan.

Naast de term ‘huisdier’, en benamingen 
als ‘geleidehond’, zijn er al veel nieuwe termen: 
kijkdier, gezelschapsdier, knuffeldier, zorg-
dier… Ze vertolken de rol die deze dieren ver-
vullen en het soort relatie dat de mens ermee 
opbouwt. De meest positieve is die waarin eni-
ge spanning en wederkerigheid zit; ze is door 

cabaretier Rudi Carell treffend beschreven: wie 
laat wie uit? Laat het baasje de hond uit, of is 
het de hond die het baasje uitlaat?

Als een hond enkel dient om te knuffelen, 
kun je evengoed een pluche exemplaar nemen. 
Dat klopt. Of een robotje. Maar dat klopt niet. 

De artificiële intelligentie is geen toe-
komstmuziek meer. De eerste primitieve ‘zorg-
robotjes’ waren de Tamagotchi’s waarvan er 
rond 1996 miljoenen verkocht werden: appa-
raatjes voor kinderen die een virtueel huisdier 
toonden dat uur per uur zorg opeiste. Vandaag 
staan we kilometers verder: zorgrobot Zora 
van het Oostends bedrijf QBMT doet ouderen 
turnoefeningen voor, zingt liedjes …

De wereld van ouderen zal de komende de-
cennia niet enkel bevolkt worden met huisdie-
ren, maar ook met app’s die permanent bloed-
druk en suikerspiegel meten, melden wanneer 
je moet afstappen van de tram; met sensoren 
die een val of andere gevaren melden, en met 
robotjes die zorgverleners werk uit handen ne-
men. 

Er zijn er die daar lacherig over doen. Zij 
dwalen. Er zijn er die tegen zijn uit maatschap-
pijkritische overwegingen. Zij dwalen ook. 

Over de auteur
Guy Tegenbos is senior journalist van dagblad 
De Standaard 

Wie laat wie uit?
guy tegenbos
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One size fits all?
Bij het toewijzen van ondersteuning en zorg is 
het belangrijk rekening te houden met de ma-
nier waarop mensen hun gezondheid beleven. 
Als zorg aansluit bij de beleving van het indivi-
du, bij diens wensen en behoeften, zal deze 
zorg doelmatiger zijn en leiden tot grotere te-
vredenheid. De kwaliteit van diagnose en be-
handelplan zal toenemen, alsook de betrok-
kenheid van het individu bij zijn eigen 
gezondheid (Bloem, 2012). In de praktijk is in 
veel gevallen onvoldoende sprake van differen-
tiatie van aanbod. Vaak wordt uitgegaan van 
een standaardaanbod, ofwel one size fits all 
(Bloem & Stalpers, 2012). Dat kan dus beter, 
maar hoe is dat eenvoudig te realiseren?

Ieder zijn eigen ladder
Om zinvol te bepalen welke vorm van onder-
steuning voor welk individu het meest ge-
eigend is, moet de gezondheidsbeleving van 
het individu het vertrekpunt zijn. Maar wat 
dient dan onder gezondheidsbeleving te wor-
den verstaan? In het werk van Bloem & Stal-
pers is de gezondheidsbeleving van het indivi-

du het centrale thema (zie verderop bij 
literatuur). Bij het visualiseren, maar ook bij 
het meten van de gezondheidsbeleving, maken 
zij gebruik van een ladder. Daarbij zijn zij ge-
inspireerd door Hadley Cantril (1965). Deze 
wetenschapper gebruikte een ladderschaal bij 
zijn studies naar geluksbeleving binnen ver-
schillende culturen. Het beeld van een ladder 
is wereldwijd bekend, net zoals de mogelijk-
heid dat je op een ladder omhoog, maar ook 
omlaag kan gaan. Ook veranderingen in ge-
zondheidsbeleving kun je vergelijken met het 
op en neer gaan op een ladder. Als je het gevoel 
hebt dat je beter functioneert (in lichamelijk 
en geestelijk opzicht) plaats je jezelf hoger op 
de ladder en als je minder goed functioneert 
kies je een lagere positie. De uiteinden van de 
ladder – de bovenste en onderste sport – die-
nen als referentiekader. De bovenste sport is in 
termen van gezondheid je beste dag binnen 
een bepaalde periode (bijvoorbeeld afgelopen 
maand) en de onderste sport is de minste dag. 
Door een sport te kiezen kun je dus voor een 
bepaalde tijdsperiode aangeven hoe je jouw ge-
zondheid beleeft. Gebaseerd op deze lijn van 

Gezondheidsbeleving  
en zorg op maat 
sjaak bloem & joost stalpers 

Met het ouder worden van de populatie neemt de vraag naar 
chronische zorg toe. Veel mensen die met een chronische aan
doening te maken hebben kunnen dankzij goede medische 
zorg, aangevuld met andere vormen van ondersteuning, een 
goede kwaliteit van leven behouden. Hoe bepaal je welke vor
men van ondersteuning mensen nodig hebben, naast medi
sche zorg?
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derschaal ontwikkeld. De wijze van bevraging 
met behulp van de ladderschaal is weergegeven 
in Figuur 1. De ladderschaal is een zeer valide 
schaal om beleefde gezondheid te meten om-
dat elk individu in feite zijn eigen gezond-
heidsmaat creëert. Daarmee wordt precies dat-
gene gemeten wat de onderzoeker beoogt te 
meten. De ladderschaal staat ook toe om ver-
gelijkingen te maken tussen individuen maar 
ook voor één individu in de tijd. Voor die ver-
gelijkingen kan de afstand worden gebruikt 
tussen actuele positie (de tree die men heeft 
gekozen) en de beste dag (de bovenste tree). 
De ladderschaal is tot nu toe gebruikt binnen 
verschillende onderzoeksdomeinen bij ziekte-
gebieden (o.a oncologie en diabetes), preventie 
(GGD), sport en beweegprogramma’s (ge-
meenten) en bij mantelzorg voor dementeren-
den. 

Gezondheidsbeleving gedefinieerd
De gezondheidsbeleving, zoals die met de lad-
der kan worden gemeten, kan als volgt op een 
formele manier worden gedefinieerd: de bele-

ving van het geestelijk en lichamelijk functio-
neren om het leven te leiden dat je wilt leiden 
binnen de grenzen van je mogelijkheden 
(Bloem & Stalpers 2012). Het huidige functio-
neren wordt dus gerepresenteerd door de posi-
tie op de ladder. Het leven dat je wilt leiden 
verwijst naar het feit dat mensen het liefst zo 
hoog mogelijk op de ladder willen staan. De 
grenzen van je mogelijkheden worden gerepre-
senteerd door de beste en de minste dag in een 
van tevoren bepaalde periode. Voor een gede-
tailleerde beschrijving en uitwerking van ge-
zondheidsbeleving en de ladderschaal, zie 
Bloem (2008).

Een treetje hoger
Hoe krijgen we mensen een treetje hoger op de 
ladder? Stalpers (2009) heeft onderzocht welke 
psychologische factoren invloed hebben op de 
gezondheidsbeleving. In een uitgebreide studie 
werd duidelijk dat een tweetal factoren het be-
langrijkst zijn. Dat zijn acceptatie en controle. 
Met acceptatie wordt bedoeld de mate waarin 
je in staat bent om je aandoening een plaats te 
geven in je leven. Controle staat voor de mate 

Figuur 1. Laddervragen beleefde gezondheid

Wat is jouw gezondheid (geestelijk en lichamelijk) in de afgelopen maand.
Hier zie je een laddertje met treden genummerd van 0 t/m 10                    

10 De dag waarop ik mij afgelopen maand het best voelde.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0  De dag waarop ik mij afgelopen maand het minst voelde.

Als ‘10’ de beste en ‘0’ de minst goede dag zijn van de afgelopen maand:
Op welke trede sta je vandaag? Op tree …
Op welke trede stond je afgelopen maand? Op tree .. 
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waarin je mogelijkheden ziet om iets te kun-
nen doen om je gezondheid te beïnvloeden. 
Door zorg en ondersteuning zodanig vorm te 
geven dat acceptatie en controle positief wor-
den beïnvloed, zullen mensen stijgen op hun 
gezondheidsladder. Er zijn bijvoorbeeld meer-
dere vormen van ondersteuning die kunnen 
bijdragen aan een gevoel van controle, zoals 
‘slimme’ medicijnverpakkingen waardoor de 
juiste medicatie op het juiste moment wordt 
ingenomen, een (elektronische) agenda, enzo-
voorts. Bij het versterken van acceptatie kan 
psychosociale ondersteuning een belangrijke 
rol spelen, maar ook valt te denken aan lot-
genotencontact en ondersteuning door naas-
ten. Verschillen in de mate van acceptatie en 
controle bepalen in belangrijke mate welk aan-
bod het best aansluit bij de behoeften van een 
individu. Bloem & Stalpers (2012) hebben een 
korte vragenlijst ontwikkeld waarmee kan 
worden gemeten in welke mate mensen accep-
tatie en controle ervaren. In grote studies in de 
Nederlandse populatie zijn zogenaamde ‘cut-
off scores’ berekend, dat wil zeggen scores die 
zinvol onderscheid maken tussen individuen 
die een hoge of een lage mate van acceptatie en 
controle hebben. Vragenlijst en cut-off scores 
zijn te vinden in Figuur 2. 

Vier typen mensen
Op basis van die cut-off scores kunnen vier ty-
pen mensen (‘kwadranten’) worden onder-
scheiden. Elk van de vier typen heeft een eigen 
profiel. Dit profiel specificeert de behoefte 
voor deze specifieke groep, maar ook de rich-
ting van het type ondersteunende zorg dat het 
meest passend is. Figuur 3 geeft de vier kwa-
dranten weer. 

De kwadranten kunnen als volgt worden be-
schreven.
• Kwadrant I . In dit kwadrant zitten indivi-

duen met hoge niveaus van acceptatie en 
controle. Zij hebben een hoog niveau van 
zelfvertrouwen. De basale behoefte in dit 
kwadrant bestaat uit het verkrijgen en ver-
garen van informatie teneinde het gevoel 
van trots en eigenwaarde te versterken.

• Kwadrant II. Dit zijn individuen met een 
hoog niveau van acceptatie in combinatie 
met lage niveaus van controle. Individuen 
in dit kwadrant zijn zoekers; zij zijn in prin-
cipe gemotiveerd om te veranderen, maar 
ontberen het overzicht, de expertise en de 
vaardigheden om dit te doen. De basale be-
hoefte richt zich op het verkrijgen van plan-
ning en structuur; dit kan worden gereali-

Antwoordschaal:
1 = volledig mee oneens                         t/m                        7 = volledig mee eens

Vragen:
Controle
1.  Ik heb zelf veel invloed op mijn gezondheid
2. Ik heb het gevoel dat ik zelf grip heb op mijn gezondheid                                                                         
3. Mijn gezondheidstoestand heb ik voor een groot deel zelf in de hand              
          
Acceptatie
4. Ik heb vrede met hoe mijn gezondheid is
5.  De manier waarop ik nu lichamelijk en/of geestelijk kan  

functioneren is voor mij acceptabel                            
6. Ik accepteer mijn gezondheidstoestand zoals die is 

Controle  laag:  score  ≤ 5.36
  hoog:  score  > 5.36 
 Acceptatie  laag:  score   ≤ 4.96
 hoog:  score  > 4.96

NB: vragen 1 t/m 6 in willekeurige volgorde stellen

}
}

score controle
(1 + 2 + 3) / 3

score acceptatie
 (4 + 5 + 6) / 3

Figuur 2. Vragenlijst determinanten en cut-off scores
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seerd door het bieden van praktische hulp.
• Kwadrant III. Individuen in dit kwadrant 

combineren hoge niveaus van controle met 
lage niveaus van acceptatie. Zij zien hun ge-
zondheidstoestand of aandoening als hun 
vijand. Zij verspillen energie en verzetten 
zich. De basale behoefte betreft het verkrij-
gen van emotionele rust. Daarbij kan on-
dersteuning door lotgenoten en naasten een 
belangrijke rol spelen.

• Kwadrant IV. Individuen in dit kwadrant 
hebben lage niveaus zowel van acceptatie als 
van controle. Zij zijn veelal passief en inert 
en hun aspiratieniveau is laag. Om mensen 
in dit kwadrant op weg te helpen zullen tra-
jecten moeten worden ontwikkeld die ertoe 
leiden dat individuen weer hoop krijgen. 
Dat kan worden gerealiseerd met vormen 
van ondersteuning waarin kleine stappen 
worden gezet en perspectief wordt geboden 
of herwonnen. Persoonlijke begeleiding is 
daarbij van belang. 

Zorg op maat binnen handbereik
De gezondheidsbeleving van het individu en 
de psychologische factoren die daarop het 
meest van invloed zijn, moeten uitgangspunt 
zijn bij differentiatie van het zorgaanbod. Een 
zeer bescheiden set vragen maakt het mogelijk 
verschillende typen individuen te onderschei-
den, elk met eigen wensen en behoeften. Dat 
maakt maatwerk mogelijk bij de ontwikkeling 
van het zorgaanbod, en het gericht toewijzen 
van zorg. De eerste aanzetten hiertoe zijn in-

middels in de praktijk gegeven met veelbelo-
vende resultaten.
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kwadrant II

Planning & structuur
aanbieden van (praktische) hulp  
(e.g. app – agenda)

kwadrant I

Informatie
stimuleren van trots
(e.g. gepersonaliseerde info)

kwadrant IV

Persoonlijke coaching
creëren van hoop
(e.g. persoonlijke begeleider)

kwadrant III

Emotieve support
het bieden van rust
(e.g. lotgenoten)

+

_ +
Controle

Ac
ce

pt
at

ie

Figuur 3. Kwadranten en richting van ondersteuning
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Gezelschap mag wat kosten
ellen dingemans

Mensen houden van gezelschapsdieren. Bijna 
60 procent van de Nederlandse huishoudens 
heeft een hond, kat, knaagdier of ander gezel-
schapsdier in huis. Hoe dat zich over leeftijds-
groepen verdeeld is niet bekend, maar het zijn 
vaak gezinnen met kinderen die een huisdier 
hebben. Al sinds jaar en dag worden mensen 
vergezeld door hun huisdieren, vooral hon-
den en katten. Het was in sommige perioden 
zelfs een statussymbool. Families die het zich 
konden veroorloven gaven veel geld uit aan 

een hond van een goed ras. Tegenwoordig is 
het hebben van een hond niet per se meer een 
statussymbool, maar is het meer een uiting 
van eigen voorkeuren en leefstijl. Maar nog 
steeds is het hebben van een huisdier niet 
voor niets. De kosten van aanschaf kunnen 
oplopen tot € 1000,- of meer als het gaat om 
een hond of kat voorzien van stamboom. De 
gemiddelde kosten voor onderhoud, zoals 
voeding en verzorging, komen op zo’n € 550,- 
per jaar.
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Bron: Rapport ‘Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector, 2015’.  Zie ook:  
http://fdn.nl/wp-content/uploads/A-10-Feiten-en-cijfers-gezelschapsdierensector-2015.pdf
http://www.isgeschiedenis.nl/toen/oktober/geschiedenis_van_dier_en_mens_sinds_de_oudheid/ 
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Mensen met dementie en hun zingeving (2)

Copingstrategieën
barbera van der schans & peterjan van der wal

In een eerste artikel in Gerōn (2016-1) zijn zingevingsbehoef-
ten van mensen met dementie belicht en de belangrijke rol die 
hun omgeving daarbij kan spelen. In dit tweede artikel staat 
de zingevingscoping van mensen met dementie centraal. Om 
goed op beide in te kunnen spelen is educatie gewenst.

Zingevingscoping
Mensen met dementie uit ons onderzoekspro-
ject ‘Zorgen voor ZIN bij mensen met demen-
tie’ worden voortdurend geconfronteerd met 
nieuwe verlieservaringen, zowel verlies van 
vaardigheden als verlies van zelfstandigheid. Ze 
zijn zich bovendien in eerdere stadia bewust 
van toekomstige verliezen. Dit leidt tot opstan-
digheid die mede lijkt voort te komen uit rouw. 
Hoe kan men dan zin blijven ervaren? Samen 
met betekenisvolle anderen rouwen om dit ver-
lies schept (nieuwe) verbondenheid. Mensen 
met beginnende dementie hanteren duidelijke 
copingstrategieën: de strijd aangaan met de-
mentie, doelen lager stellen en bezig blijven 
met wat men nog kan. Daarmee proberen ze 
(ervaren) gelijkwaardigheid, autonomie en de 
eigen rol zoveel mogelijk overeind te houden 
bij een alsmaar voortschrijdende dementie.

De strijd aangaan met dementie
Meerdere deelnemers aan ons onderzoekspro-
ject maken contact met andere mensen, maken 
kruiswoordpuzzels of muziek, in de hoop daar-
mee de achteruitgang veroorzaakt door demen-
tie te vertragen. Een agenda bijhouden biedt 
hen houvast bij toenemende vergeetachtigheid 
en maakt hen minder afhankelijk van anderen. 

Dat geldt ook voor kleine memo’s: “Als ik 
boodschappen ga doen dan maakt mijn vrouw 
een briefje en dan probeer ik het briefje de hele 
weg uit mijn hoofd te leren. In de winkel doe 
ik dan uit mijn hoofd de boodschappen en pas 
daarna kijk ik op het briefje wat ik vergeten 
ben.” Een dagboek helpt hen om zich te kun-
nen oriënteren in tijd, plaats en persoon, maar 
ook om zichzelf beter te leren kennen en pa-
niekmomenten te relativeren: bij het terugle-
zen blijkt men zich vaak meer te kunnen herin-
neren dan gedacht. Ronald Geelen ontwikkelde 
een logboek-methode tegen het vergeten, spe-
ciaal om plezierige ervaringen uit het hier en 
nu vast te leggen (Geelen e.a., 2016, par. 5.5). 

Ontwikkelingswerkboek
Mensen met beginnende dementie uit ons on-
derzoek vragen zich af, hoe ze zoveel mogelijk 
een zinvol eigen leven kunnen blijven leiden op 
het moment dat ze niet meer voor zichzelf kun-
nen beslissen. Daarom creëerden we een “ont-
wikkelingswerkboek”, een levensboek met de 
nadruk op de zingevingsbronnen uit het on-
derzoek, dat gedurende het hele dementiepro-
ces kan worden bijgehouden. Iemand met de-
mentie kan daarmee zelf of met betekenisvolle 
anderen in kaart brengen wat voor hem of haar 
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de belangrijkste dingen zijn die het leven tot 
zijn of haar leven maken. Het maakt duidelijk 
waar iemands veerkracht ligt en hoe iemand 
ondanks zijn dementie eigen regie kan ervaren. 
Op het moment dat iemand dit niet meer zelf 
kan verwoorden, kunnen anderen hem of haar 
- aan de hand van wat er in kaart is gebracht 
-helpen bij het leiden van een zinvol leven. Het 
ontwikkelingswerkboek sluit hiermee goed aan 
bij het concept Positieve Gezondheid (Huber 
e.a., 2016) en de doorvertaling daarvan naar 
goede zorg (zie: www.vilans.nl).

Doelen lager stellen
Door een hogere leeftijd en een slechtere gees-
telijke en lichamelijke gezondheid lopen men-
sen met dementie vaak tegen dingen aan die 
niet meer lukken: “Zeker als je ouder bent zal 
je goed moeten uitkienen wat je nog wel kan en 
wat niet meer, hoe ver dat je bent in de demen-
tie”. Er komt een moment dat men de strijd 
laat varen en de situatie accepteert: “Mensen 
moeten gewoon maar alles over zich heen laten 
komen. Je moet gewoon een gezond leven met 
je familie. De rest is bijzaak.” Men stelt zijn 
doelen bij, de dingen worden dichter bij huis 
gezocht: “Ik hoef niet meer de wereld te zien, 
de wereld komt wel bij mij.” En het leven van 
de kinderen en kleinkinderen gaat een veel gro-
tere plaats innemen dan het eigen leven: “Het 
gaat er vooral om dat zij het goed hebben”. 

Contact maken
Van de naaste omgeving vraagt dit, zeker bij 
gevorderde dementie, een sterk bewustzijn van 
de waarde van het moment. Voor wie daar ver-
legen mee is, schreven Marcelle Mulder (bege-
leider focusgroepen zorgverleners) en Anniek 
Kramer, mede als uitvloeisel van ons onder-
zoeksproject, een korte en heldere uitleg over 
wat dementie kan doen en hoe het de relatie 
kan veranderen (Kramer e.a., 2016). Daarop 
volgen inspirerende ideeën voor naasten, ver-
deeld over verschillende thema’s, om echt con-
tact met elkaar te maken. Mooie voorbeelden 
daarvan gaan over het loslaten van feitelijkhe-
den en samen genieten van het verzinnen van 
verhalen bij kenmerkende foto’s of het zich 
met elkaar verbonden voelen door elkaars han-

den te masseren met handcrême. Kleine han-
delingen die een groot effect kunnen hebben. 

Het bewust beleven van die kleiner wor-
dende wereld en het hier en nu raakt aan het 
transcendente vermogen van mensen met de-
mentie. Een kleine kaleidoscoop van methodi-
sche handreikingen is te vinden in de litera-
tuurlijst (Taylor e.a., 2010; Boelhouwer e.a., 
2011; Maijer-Kruisen e.a., 2011;  Van den 
Brandt e.a., 2014; Begemann, 2016). Maar 
ook moeten projecten genoemd worden waar-
bij theater (Veder-methode) of beeldende kunst 
wordt gebruikt om tot diepere gesprekken met 
mensen met dementie te komen, zoals het pro-
ject “Onvergetelijk” in verschillende musea in 
Nederland (van Dijk, 2011 en www.libelle.nl).

Bezig blijven met wat je nog kunt
Veel deelnemers zoeken zelf naar manieren om 
zich nog tot iets in staat te voelen: de computer, 
wandelen, het schrijven van verhalen, het hel-
pen van anderen, het luisteren naar anderen. 
Ze vinden er de bevestiging in van hun identi-
teit, dat ze ondanks de dementie nog steeds zijn 
wie ze zijn en altijd waren: “Soms probeer ik 
nog eens iets in vier talen in steno te vertalen en 
als dat dan nog lukt dan maakt me dat zo ge-
lukkig. Dan denk ik: ‘dat kán ik nog’”. 

Daarbij merken ze dat hun omgeving vaak 
vindt dat ze dingen niet meer kunnen. Daar 
voelen ze zich niet prettig bij: “Ik vind het ont-
zettend leuk als ze boodschappen komen doen, 
maar ze moeten niet denken dat moeder niets 
meer kan en overal hulp bij nodig heeft”. “Dat 
vind ik ook vervelend, dan denk ik ‘ben ik al 
zo ver?’.” “Ze mogen wel zorgzaam zijn, maar 
niet te. Anders voel je je zo gehandicapt.” De-
menTalent helpt mensen met beginnende de-
mentie zich waardevol en nuttig te blijven voe-
len (zie www. dementalent.nl ).

Educatie
Een vijftiental experts werd geïnterviewd om 
vanuit hun eigen vakgebied te reflecteren op de 
uitkomsten van ons onderzoek en mee te denken 
over de follow-up. Verscheidene experts pleitten 
daarbij voor het vergroten van kennis over de-
mentie en communicatie bij dementie, als zijnde 
belangrijk voor het ondersteunen van de naaste 
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mensen met dementie zelf, zoals dat bijvoorbeeld 
gebeurt bij de KOPgroepen, gespreksgroepen 
van mensen met dementie (www.alz heimer-
nederland.nl): de combinatie van lotge noten-
contact, beweging en muziek is effectief. 

Ondersteuning van mantelzorgers, liefst zo 
vroeg mogelijk in het proces, werd door de ex-
perts erg belangrijk gevonden (Van Iersel, 
2014; Kruijswijk e.a., 2016). De gevonden zin-
gevingsbehoeften zijn evenzeer van toepassing 
op mantelzorgers. Aangezien zij er vaak alleen 
voor staan, is het tevens van belang om hun 
verbondenheid met andere mantelzorgers te 
versterken. Daarom ontwikkelden we drie cur-
susmodules voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers, die zowel qua inhoud als vorm 
de onderlinge verbondenheid, het behoud van 
rollen, de ervaren gelijkwaardigheid en autono-
mie versterken en daarbij aandacht hebben 
voor transcendentie.

Vanuit professionals kwam met name de 
vraag hoe reflectie op zingeving kan worden 
bestendigd. Voor hen werd een workshop ont-
wikkeld, waarbij verzorgende teams samen met 
een psycholoog en een geestelijk verzorger ko-
men tot een vorm van multidisciplinaire inter-
visie rond zingeving en dementie. 

Zorgen voor zin
Wie zin ervaart in het leven voelt zich gezond 
en wel (Huber e.a., 2016). Dementie leidt ech-
ter vaak tot aantasting van vertrouwde zinge-
vingsbronnen en ervaren welzijn. Mensen met 
dementie proberen op verschillende manieren 
hun leven de moeite van het leven waard te 
maken. Dit wordt moeilijker naarmate de de-
mentie vordert. Via het ontwikkelingswerk-
boek en ondersteuning van de naaste omge-
ving kan hun huidige en toekomstige zingeving 
beter gewaarborgd blijven.
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GEZONDHEID & ZORG

Veranderende rollen door decentralisatie

De zorgprofessional als 
systeemverantwoordelijke
tim ’s jongers & eugenie de van der schueren 

Decentralisaties zijn voor een overheid een wijze om in de 
huid van systeemverantwoordelijke te kruipen. Wanneer 
het sociale domein gedecentraliseerd wordt, impliceert dit 
een nieuwe rol voor zorgprofessionals. Ook zij worden dan 
verantwoordelijke voor een systeem. Maar hoe kunnen zij 
vorm geven aan hun nieuwe rol? Hoe dienen zij het systeem 
te bewaken en de kaders en randvoorwaarden te scheppen 
waarbinnen ze verantwoordelijkheid dragen én hun zorg-
taken tot een goed einde moeten brengen?

Van systeem…
Door de wettelijke veranderingen die binnen 
het sociale domein werden ingezet in 2015 
kwam de sprint richting de participatie samen-
leving op gang. De rode draad door het parti-
cipatieverhaal is de zelfredzaamheid, de eigen 
regie, het meedenken en het meedoen van de 
burger. Gevolg was een nadruk op de over-
heid als systeemverantwoordelijke, met een 
centrale overheid die zich steeds verder ging 
richten op haar verantwoordelijkheid voor 
kaders en randvoorwaarden. Decentralisaties, 
als zijnde een poging het beleid dichter bij de 
burger te brengen, zijn dan een logisch ge-
volg. De verantwoordelijkheid voor de uit-
voering van wetten, als zijnde de kaders bijge-
staan door randvoorwaarden, komt dan bij de 
gemeenten te liggen. Binnen het sociale do-
mein voor gemeenten ontstaan nieuwe taken 
die gepaard gaan met een paradigmashift op-
gelegd door de ambities van de participatie-
samenleving; in plaats van ‘zorgen voor’ moe-
ten gemeenten voortaan ‘zorgen dat’.

Voor welzijn en zorg brengt dit nieuwe 
werkwijzen met zich mee. Immers, de organi-
saties die het veld uitmaken staan onder ge-
meentelijke verantwoordelijkheid en zijn dus 
de facto een verlengstuk van het beleid. Een 
voorbeeld: Krimpende budgetten op over-
heidsniveau vertalen zich in het wegvallen van 
professionele dagbesteding in verzorgings-
tehuizen. Meer nadruk dus op zorgvrijwilligers 
en het eigen netwerk van de zorgbehoevende 
om de dagbesteding vorm te geven. Maar het 
gaat uiteraard verder dan dat.

…naar systeem
De eigen regie en de zelfredzaamheid gaan sa-
men met de betrokkenheid en het verant-
woordelijkheidsgevoel van naasten en familie. 
Een zeer concrete uiting hiervan vindt men in 
het keukentafelgesprek. In het kort – en bij 
wijze van voorbeeld – gaat dat zo: Iemand 
wordt zorgbehoevend, maar wil graag thuis 
blijven wonen. Hij of zij doet een aanvraag bij 
het Wmo-loket van de gemeente voor de ver-
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ning. Vervolgens gaat een ambtenaar van de 
gemeente een persoonlijk gesprek aan met de 
zorgbehoevende. Tijdens dit gesprek wordt er 
gekeken naar de persoonlijke situatie, waar de 
ondersteuning noodzakelijk is en welke op-
lossingen er voorhanden zijn. Wat die oplos-
singen betreft, er wordt gekeken naar de inzet 
en mogelijkheden van de zorgvrager, diens ei-
gen netwerk en ten slotte van de algemene 
voorzieningen. 

Na de eigen mogelijkheden komen die 
van het netwerk dus aan bod, conform de 
participatiegedachte. Mensen uit het eigen 
netwerk kunnen dan bijvoorbeeld gevraagd 
worden om lichte zorgtaken op zich te ne-
men, huishoudelijke taken over te nemen of 
hulp te bieden bij administratie of andere re-
gelzaken. Deze verzameling van hulp die ge-
boden wordt door iemand aan een zorgbe-
hoevende uit diens eigen netwerk, wordt 
mantelzorg genoemd. Maar evengoed kan 
een deel van de ondersteuning geschieden 
door zorgvrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn, 
in tegenstelling tot mantelzorgers, uit eigen 
initiatief aan het helpen geslagen en doen dit 
vaak in een georganiseerd verband. Denk 
hierbij aan een boodschappendienst, een bu-
renhulpcentrale of een organisatie die maaltij-
den aan huis bezorgt. De inzet van het eigen 
netwerk of zorgvrijwilligers zijn, zoals hierbo-
ven beschreven, een gevolg van de shift van 
‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het keuken-
tafelgesprek als ambtelijke verkenning naar de 
instrumenten die voorhanden zijn om te ‘zor-
gen dat’ de hulpbehoevende geholpen wordt 
zonder dat de gemeente moet ‘zorgen voor’ 
die zorg. Dit betekent dat professionals op 
zoek moeten  naar een nieuwe invulling van 
hun rol. Immers, de een op een zorgrelatie uit 
het verleden heeft plaats moeten maken voor 
de zogenaamde zorgtriade; het samenspel tus-
sen zorgbehoevende, professional én mantel-
zorger of zorgvrijwilliger. Wat betekent dit 
voor de professional? Hij wordt steeds meer 
verantwoordelijk voor de kaders en de rand-
voorwaarden van de zorgtriade; hij wordt dus 
systeemverantwoordelijke.

Welk systeem?
Aangezien een professional steeds meer als 
systeemverantwoordelijke naar voren gescho-
ven wordt, is het vanzelfsprekend te noemen 
dat hij tijdens de uitvoering van de taken re-
kening houdt met het systeem. Dit noemt 
men systeemgericht werken. Wat houdt dat 
in? De een op een zorgrelatie uit het verleden 
is lineair van aard, waardoor er gedacht werd 
in termen van oorzaak en gevolg. Maar nu er 
sprake is van een triade in plaats van een line-
aire relatie, moet er verder gekeken worden. 
Immers, de triade is het systeem rond de hulp 
die de zorgbehoevende krijgt en bestaat uit 
een extra speelveld; dat van de mantelzorger 
en of de zorgvrijwilliger. De informele zorg 
op zich wordt dan weer vorm gegeven door 
relaties die niet beroepsmatig van aard zijn. 
Gezien informele zorg en formele zorg beiden 
de triade vormgeven, is het aan de professio-
nal om rekening te houden met die relaties 
die samen het zorgpakket en het systeem vor-
men. Kortom, de professional moet buiten de 
comfortzone treden en rekening houden met 
de relaties die zich in het totale zorgpakket 
bevinden. 

Het systeemgericht werken impliceert dus 
dat de zorgprofessional niet alleen de cliënt 
centraal stelt, maar het gehele systeem waar-
binnen deze functioneert. Immers, door een 
verregaand beroep te doen op het eigen net-
werk van de zorgbehoevende, wordt iemand 
niet langer alleen ziek. Ook partners en kin-
deren spelen bij ziekte een rol die in de klas-
sieke verzorgingsstaat minder ver ging. Deze 
rol wordt dan vanzelfsprekend bepalender 
voor het succes en het falen van het zorgtra-
ject. Waarom? Omdat er sprake is van weder-
zijdse beïnvloeding: Een verandering bij één 
lid van de groep – het systeem – kan verande-
ringen teweeg brengen bij een ander lid van 
de groep.

Hierdoor kan een professional niet langer 
denken en handelen volgens een lineaire logi-
ca, maar komt er eerder een circulair proces 
op gang. Het vinden van onmiddellijk inzet-
bare en eenduidige oplossingen is dan niet 
langer vanzelfsprekend voor de professional, 
want het succes staat en valt bij de acceptatie 
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van de oplossing door zowel de zorgbehoe-
venden als de ondersteunende informele 
zorgkant. Anders gesteld, de professional 
moet niet gericht zijn op het ‘zorgen voor’ een 
verbetering van de situatie van de zorgbehoe-
vende. Nee, hij moet ‘zorgen dat’ er een ver-
betering van de interacties en een instand-
houding van de kwaliteit van de sociale 
relaties tussen de individuen die het systeem 
mee vormgeven tot stand komt.

Hoe manage je een systeem?
Een systeemgerichte benadering kan dus op-
gevat worden als een professionele focus op de 
delen die samen het systeem vormen. Uit-
gangspunt is dat door een onbalans of ver-
keerde interactie het zorgbehoevende indivi-
du in de problemen kan komen. Voor de 
professional komt het er dan op neer om de 
relaties en onderlinge verhoudingen die de 
zorgtriade vormen, nauwlettend in de gaten 
te houden en zich te realiseren dat deze in-
vloed hebben op het zorgtraject. Een voor-
beeld van een techniek die men kan gebrui-
ken binnen de systeemgerichte benadering is 
het deconstrueren. Concreet komt het decon-
strueren neer op het ontleden van dominante 
opvattingen die binnen relaties aanwezig zijn. 
Wat wil dit zeggen? Mensen bouwen tijdens 
hun leven opvattingen – of eigen waarheden – 
op. Aangezien mantelzorgers samen met de 
zorgbehoevende naar oplossingen moeten 
zoeken, nemen ze hun opvattingen daar lo-
gischerwijs in mee. Echter, deze opvattingen 
kunnen hardnekkig zijn en, indien ze haaks 
op elkaar staan, de zorgrelatie dusdanig ver-
storen dat problemen alleen maar groter wor-
den of, in het ergste geval, de ondersteuning 
verdwijnt. Dan is het aan de professional om 
de opvattingen neer te halen – te deconstrue-
ren – en te zoeken naar alternatieven die de 
fixatie op de eigen waarheid kunnen doen af-
nemen. 

Bovenstaande lijkt logisch, maar vergt in 
eerste instantie van de professional een ge-
dachtegoed dat overstijgend werkt. Hiervoor 
is een verdieping van de systeemgerichte be-
nadering nodig. Die verdieping vinden we in 
wat men het contextueel werken noemt. Uit-

ganspunt is dat feitelijke omstandigheden, 
psychologie en onderlinge relaties essentiële 
onderdelen zijn van het mens zijn. Kortom, 
een individu staat nooit op zichzelf, maar be-
weegt zich in een context. Al de individuen 
uit de zorgtriade vormen op hun beurt het 
systeem. Het begrip context verwijst bij deze 
naar betekenisvolle relaties uit het verleden, 
het heden en de toekomst. Zonder het in acht 
nemen van die relaties kan de professional 
niet achterhalen hoe iemand in het leven staat 
en is een techniek als deconstructie onmoge-
lijk. Dat betekent dat er niet systeemgericht 
gewerkt kan worden op het hogere relatieni-
veau; dat van de zorgacceptatie en het zorg-
aanbod.

De context ontleed
De relationele realiteit die de context vormt 
bestaat uit vier dimensies die invloed uitoefe-
nen op relaties en bijgevolg op de wijze waar-
op iemand in het leven staat. Wil een pro-
fessional een overstijgend gedachtegoed 
ontwikkelen, is een kennis van deze dimen-
sies onontbeerlijk. 

Ten eerste is het van belang zicht te krij-
gen op de levensloop van de personen in 
kwestie. Dit is de dimensie van de feiten. Be-
paalde gebeurtenissen kleuren het leven en de 
wijze waarop men daar naar kijkt. Denk aan 
socio-economische omstandigheden, con-
frontatie met geweld, adoptie et cetera. Deze 
feiten vormen de basis van iemands zijn en 
dienen dus in beeld gebracht te worden.

De tweede dimensie is die van de psycho-
logie. Deze dimensie is subjectief van aard, 
wat bij de feiten uiteraard niet het geval is. 
Voor een professional is zicht krijgen op de 
psychologie niet meer dan zicht krijgen op de 
invloed van de feiten op de persoonlijkheids-
ontwikkeling. Denk hierbij aan een terugge-
trokken houding als gevolg van geweld in het 
verleden. Of iemand die uit angst voor finan-
ciële achteruitgang geen hulp wil inkopen. 
Want die persoon wil niet terug naar de feiten 
uit diens verleden; een leven in armoede.

Bij de derde dimensie gaat het om de 
menselijke interacties. Zowel zorgbehoevende 
als mantelzorger hebben persoonlijke inter-
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ren. Om goed zicht te krijgen op de relatie, is 
het noodzakelijk deze patronen te ontleden. 
Immers, ze zeggen iets over de gelijkwaardig-
heid, de onderlinge verhouding, de openheid 
en bijvoorbeeld de wijze waarop er al dan niet 
over emoties gepraat wordt.

Als laatste is er de dimensie van de relatio-
nele ethiek. Hier staat de balans tussen geven 
en ontvangen voorop. De centrale vraag is hier 
de volgende: Hoe hebben de eerste drie di-
mensies de balans tussen het geven en ontvan-
gen aangetast? Is iemand die uit een ongelijke 
emotionele verhouding komt nog in staat lief-
de te ontvangen? Wat is de invloed van geweld 
op de positionering van iemand ten opzichte 
van de ander? Kortom, hoe gaat men relaties 
aan, gegeven de eerste drie dimensies?

Wanneer een professional dit overstijgen-
de gedachtegoed tot zich heeft kunnen ne-
men, kan hij systeemgericht gaan werken. 
Immers, de professional heeft dan voldoende 
zicht op de relationele dynamiek die onher-
roepelijk deel uitmaakt van het systeem waar-
in de zorgbehoevende zich bevindt. Wil de 

professional zijn rol als systeemverantwoorde-
lijke goed kunnen opnemen, dan is inzicht in 
deze vier dimensies zijn kaderstelling. Vanuit 
dat kader kan hij de randvoorwaarden voor 
de zorgtriade gaan bepalen. 

Uiteraard geen gemakkelijke opdracht ge-
zien de nieuwe rol van de professional en de 
werkwijze die daaruit voortvloeit. Maar toch, 
indien de professional erin slaagt het systeem-
gericht werken uit te voeren met de contextu-
ele benadering als een verdieping ervan, kan 
hij ‘zorgen voor’ een stabiele zorgtriade en 
‘zorgen dat’ iedereen in die triade een rol op-
neemt waar hij of zij zich in vinden kan. En 
datgene dat we met liefde, overtuiging en res-
pect naar elkaar doen, houden we simpelweg 
langer vol.

Over de auteurs
Tim ’S Jongers is coördinator kenniscentrum 
bij PEP Den Haag. Eugenie de van der Schue-
ren is adviseur mantelzorg bij PEP Den Haag 
en biedt ondersteuning in het contextueel 
werken en ontwikkelde tevens de e-module 
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Een kleine filosofie van het ouder worden

Wilhelm Schmid. Amsterdam: De Bezige Bij, ISBN: 978-90-234-9770-7, 
128 pagina’s, €12,90.

Werkt mijn geheugen nog optimaal? Hoeveel jaar heb ik nog? Het 
zijn vragen die naar men ouder wordt steeds meer de gedachten 
gaan bepalen. Levenskunstfilosoof Wilhelm Schmid stelt daar 
gelatenheid tegenover, een houding die het ouder worden draaglij-
ker maakt. In een tijd waarin sterk de nadruk ligt op wat je op 
zekere leeftijd allemaal nog kan en zou moeten kunnen, hekelt de 
auteur deze ideologie van de eeuwige jeugd: men moet niet altijd 
maar alles willen beïnvloeden, maar juist sommige dingen op hun 
beloop laten. In een krachtig pleidooi behandelt Schmid alle 
aspecten van het ouder worden: de rol van vriendschap en liefde, 
de omgang met lust en verlangen, het belang van gewoonten en het 
zicht op de dood. Overtuigend en wijs laat hij zien dat gelatenheid 
kracht ademt. Niet alleen als men ouder wordt, maar eigenlijk in 
elke levensfase.

GESIGNALEERD
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FOTOREPORTAGE

Fotografe Dorothée Bavinck volgde gedurende vier jaar zes oude mensen die veelal wonen 
op afgelegen boerderijen in het Franse departement de Drôme. Haar foto’s zijn vastgelegd 
in een boek dat in eigen beheer is uitgegeven. Hieronder een kleine selectie uit haar werk.

Toen? Dat is lang geleden

Dorothé Bavinck (2014). Autrefois? Oh, c’ est il y a longtemps 
(Toen? Dat is lang geleden). Amsterdam: Drukkerij Rob Stolk. 
Uitgave in eigen beheer.

Louis Muncell (1925): “Alle boerderijen in de buurt zijn tweede huizen geworden. Ik ken niemand meer.  
De autonomie is veranderd in een afhankelijkheidspositie. De vrijheid is verdwenen.”
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Jean Jouve (1929)
Hoewel er sprake van was dat hij zou moeten 
stoppen, heeft Jean Jouve voor 2014 – hij was 
toen 84 jaar – toch mensen gevonden die hem 
willen helpen met het arbeidsintensieve ambacht 
als olieslager (van walnoten). Zijn atelier is een 
centrum van sociaal verkeer.

Irène & Mireille Lanthaume (1923, 1929)
Na het overlijden van Irène (links) werd voor Mireille het leven eenzaam. Met de onvrede over de wereld 
zoals hij nu is, is het alledaagse leven niet makkelijk, ondanks haar gevoel voor humor. Toen Dorothé 
Bavinck op een dag samen met haar boodschappen deed in het dorp zag ze opeens hoe goed het haar 
deed weer tussen de mensen te zijn.
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Marie-Louise Blaïn (1914): “Je moet niet proberen het leven te begrijpen, maar haar ritme volgen.”
Marie Louise woont nu met haar dochter Marinette (1938) in de boerderij die door haar overgrootvader 
is gebouwd in 1900, beneden in het dorp. Vroeger woonde het gezin hoog in de bergen. In de winter 
verhuisden de oudste kinderen naar het dorp en sliepen bij de grootouders om hen te helpen deze 
maanden goed door te komen.
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WONEN & MOBILITEIT

Zorgboerderij Reigershoeve 

Een woongemeenschap voor 
mensen met dementie
toon verlaan & dieneke smit

In het tuindersgebied van Heemskerk staat de enkele jaren 
geleden gebouwde woonzorgboerderij de Reigershoeve. 
Een woongebouw en enkele bijgebouwen, omgeven door 
een erf met een grote tuin, een dierweide en een planten-
kas. Daar wonen 27 mensen met dementie. 

Reigershoeve wil mensen met dementie zorg 
bieden in een omgeving waar zij hun leven 
voort kunnen zetten, waar ze worden gerespec-
teerd om wie ze zijn en waar zij zich prettig en 
van waarde voelen. Deze zorg moet voor ieder-
een toegankelijk zijn, ook voor mensen met een 
kleine beurs.  

Visie
Op Reigershoeve wordt vanuit een duidelijke 
visie gewerkt. De behoeften en gewoonten van 
de bewoners zijn het uitgangspunt. Ook men-
sen met dementie zijn immers gehecht aan hun 
gewoonten. Er wordt naar gestreefd om de le-
vensstijl van de bewoner voort te zetten. Het is 
zaak de bewoners een zinvolle invulling van de 
dag te geven, zoals zij dat wensen en gewoon 
waren. Het terrein biedt volop aanknopings-
punten om dingen te doen en te beleven. Sa-
menwerking tussen personeel, bewoners en fa-
milie is daarin heel belangrijk. De naaste 
familie of partner wordt altijd nauw betrokken 
bij de afstemming van de zorg voor de bewo-
ner, omdat zij het meeste weten van diens ge-
woonten en wensen. 

Het ontstaan van Reigershoeve
Een kleinschalige woonvoorziening voor 
mensen met dementie was wat vader Henk en 
dochter Dieneke Smit voor ogen stond toen 
zij meer dan tien jaar geleden plannen maak-
ten voor Reigershoeve; zorg die in hun ogen 
anders moest zijn dan die in het gangbare ver-
pleeghuis. Henks moeder belandde in een 
verpleeghuis met de klassieke setting van vier 
bedden op een kamer, een nachtkastje, een 
prikbord en een kledingkast. Enkele jaren later 
belandde Henks schoonvader in een ver-
pleeghuis. Hij was 73 jaar en had Alzheimer. 
Doordat hij achter elkaar in drie verschillende 
huizen verbleef, ontdekten ze welke invloed 
de omgeving heeft op hoe iemand met 
dementie zich voelt. In het eerste huis werd hij 
kalm gehouden met medicatie, in het tweede 
werd hij als agressief bestempeld. Zij hadden 
het  idee  dat hij zich verveelde en naar buiten 
wilde. In het derde huis werd hij anders bena-
derd en werd hij in de ogen van de medewer-
kers een lieve oude man. 
(www.waardigheiden trots.nl >actueel) 
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Het wonen 
De woonlocatie voor 27 mensen met dementie 
is ruim opgezet. Er zijn vier groepswoningen 
voor elk zes of zeven bewoners. Deze groepswo-
ningen hebben een eigen voordeur die uitkomt 
op een hal. De hal geeft toegang tot de huiska-
mer met een open keuken. Aan de huiskamer 
grenst de gang waar zes of zeven appartemen-
ten op uitkomen. Ieder appartement heeft een 
zit/slaapkamer met keukenblokje en eigen bad-
kamer. De bewoners kunnen met hulp van hun 
familie hun appartement inrichten zoals zij dat 
zelf willen. Huisdieren kunnen ook meegeno-
men worden, mits de andere bewoners er geen 
bezwaar tegen hebben.

Mensen die op bezoek komen, inclusief het 
personeel, komen gewoon via de voordeur bin-
nen. In de woningen worden net als thuis alle 
huishoudelijke taken gedaan en wordt iedere 
avond gekookt. De bewoners kunnen daarbij 
mee helpen. Deze huiselijke bezigheden en de 
huiselijke indeling van iedere woning zorgen 
ervoor dat de bewoner zich gemakkelijk thuis 
kan voelen. De indeling én het bewonersaantal 
van maximaal zeven zorgen ervoor dat een zo 
gewoon mogelijk leven geleid kan worden, 
waarbij de woonzorgbegeleider altijd een goed 
overzicht op de groep heeft. Naast de wonin-
gen zijn er tal van faciliteiten op het erf te 
 vinden (zie kader). Sinds februari 2014 wordt 
5 da gen per week dagbesteding aangeboden  
aan mensen  met dementie die thuis wonen. 

Het zorg-  en activiteitenaanbod
De zorg die wordt geboden sluit zoveel moge-
lijk aan bij het individu. Opstaan en slapen 
gaan zo laat je wil, de hele dag door koffie of 
thee en desgewenst een borreltje. In iedere wo-
ning werkt gedurende de dag ten minste één 
gekwalificeerde woonzorgbegeleider, die de be-
woners begeleidt en ondersteunt bij de dage-
lijkse gang van zaken en het huishouden voert. 

De woonzorgbegeleiders zijn getraind in 
het zorgen voor mensen met dementie en 
kleinschalig wonen. Daarnaast komen weke-
lijks de huisarts, geriater en psycholoog naar 
Reigershoeve om de bewoners, het personeel en 
de familie te begeleiden. De bewoners zijn ver-
zekerd van goede zorg maar hebben niet het ge-

voel in het verpleeghuis te wonen, ofschoon ze 
wel gewoon ziek zijn natuurlijk. 

Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op 
de individuele wensen en behoeften van de be-
woners en deelname aan betekenisvolle activi-
teiten wordt bevorderd. Om te voorkomen dat 
alle aandacht uitgaat naar de mensen die veel 
zorg behoeven, waardoor mensen die minder 
aandacht vragen met de ziel onder de arm 
rondlopen, werd een activiteitenproject opgezet 
(zie Inspiratiegids Activiteitenproject Reigers-
hoeve). De activiteiten zijn gericht op de voor-

De dames THe: We tekenen voor Reigers hoeve
Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse 
leggen visites af aan verzorgings- en verpleeg-
huizen. In hun verslagen besteden zij, de dames 
THe, aandacht aan de vraag of het huis in kwes-
tie als ‘thuis’ voelt. Zij vragen zich daarbij af of 
dit een fijne woonplek zou zijn voor hun eigen 
moeder?
In het verslag van hun bezoek aan Reigershoe-
ve schreven zij: “dit is een plek om lief te heb-
ben, een huis waar mensen zich thuis kunnen 
voelen. Een plek, waar je jezelf kunt zijn, inclu-
sief je naasten. Bewegingsvrijheid. Buitenlucht. 
Wie uit wil slapen, kan dat. En voor wie ‘s avonds 
nog graag een borreltje lust wordt dat inge-
schonken. De immense tuin met kleinvee (scha-
pen, geiten, pony’s en konijnen), de serre met 
vogels, een plas waarin ganzen en eenden 
rondspetteren, een moestuin, bloemenperken 
en plantenbakken op stahoogte vormen vanuit 
de groepswoningen één geheel, zonder die 
altijd weer vermaledijde hoge hekken en schut-
tingen. Bewoners kunnen hier vrij en toch veilig 
wandelen, genieten en meehelpen met de ver-
zorging van tuin en dieren. Vanuit de huisjes, en 
als je buiten bent, heb je overzicht en zie je wat 
er gebeurt en er is altijd wel een punt van oog-
contact en ontmoeting. In de tuin treffen we 
ook nog een immense glazen kas aan, waar van 
alles te doen is of waar je gewoon lekker kunt 
zitten en naar muziek kunt luisteren.   Voor het 
drogen van de was zijn achter de woningen 
waslijnen. De tuinarchitecte die heeft meege-
dacht over de inrichting van de tuin heeft inne-
mend werk verricht (www.zorgvisite.nl).
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mentie en worden door bewoners, familie én 
medewerkers positief gewaardeerd.

Personeel, vrijwilligers en 
mantelzorgers. 
Het personeel wordt extra getraind om mensen 
met dementie zo goed mogelijk te begeleiden 
en te verzorgen. Daarbij komt aan de orde hoe 
samen te werken in de zorg en inzicht in wat 
dementie betekent voor degene die hieraan 
lijdt. Veel aandacht wordt besteed aan het om-
gaan met familieleden en mantelzorgers. Zij 
weten immers vaak het meest over de bewo-
ners. Voor optimale zorg moet deze kennis op-
timaal aangewend worden. Daarom is samen-
werking met hen zeer belangrijk en worden zij 
op verschillende manieren actief bij de zorg 
betrokken. Het zorgleefplan van de bewoner, 
waarin individuele en collectieve activiteiten 
een belangrijke plaats innemen, wordt samen 
met hen opgesteld en de wensen, behoeften en 
voorkeuren van de persoon met dementie wor-
den doorgesproken. Daarnaast wordt er een 
persoonlijke activiteitenagenda opgesteld waar-
bij rekening wordt gehouden bij welke acti-
viteiten, taken en klussen de mantelzorger/ 
familielid betrokken wil en kan zijn. Mantel-
zorgers zijn ook betrokken bij de algemene zorg 
en het beleid van Reigershoeve. Daarvoor 
wordt vier keer per jaar een familie-avond ge-
houden. Wensen, behoeften, ideeën en tips 
worden verzameld om Reigershoeve blijvend 
te verbeteren. Eens in de twee maanden is er 
een scholingsbijeenkomst (Reigershoeve Uni-
ver sity) waar iedereen welkom is. Thema’s zoals 
bewegen en contact maken met bewoners ko-
men aan bod en er wordt gezocht naar de beste 
manier om de bewoners te verzorgen.

Dementie is voor de betrokkene en diens 
omgeving een slopende en ingrijpende ziekte. 
Reigershoeve biedt een aantal extra faciliteiten 
zoals logeerkamers waar de familie gebruik van 
kan maken als iemand net in Reigershoeve is 
komen wonen, ernstig ziek is of als familie ver 
weg woont. Mantelzorgers kunnen in gesprek 
gaan met de arts of psycholoog om vragen te 
stellen over de dementie, de geboden zorg, be-
geleiding en ondersteuning. Naast professione-

le krachten zijn er 70 vrijwilligers actief. De 
professionele krachten werken vooral met en 
voor de bewoners. De vrijwilligers helpen in 
één van de woningen of zij werken in de tuin of 
voor de dieren. Ook zijn er vrijwilligers die op-
treden als gastheer/gastvrouw in de ontmoe-
tingsruimte of zij zijn betrokken bij de groeps-
activiteiten en de dagbesteding. Daarnaast 
verrichten ze onderhoud en doen klussen.

Financiering en financiën
Reigershoeve is een toegelaten zorginstelling 
overeenkomstig de wet Toelating Zorginstel-
lingen (WTZi) en beschikt over een Raad van 
Toezicht. Het is daarmee vergelijkbaar met 
andere zorgorganisaties. De gebouwen wor-
den gehuurd van de woningbouwcorporatie.  
De financiering van wonen en zorg is geschei-
den. De zorg wordt gefinancierd via de wet 
Langdurige Zorg en bewoners betalen een ei-
gen bijdrage die men volgens de wet Langdu-
rige Zorg moet betalen. De woonkosten 
(huur en verblijfskosten) worden door de be-
woners zelf betaald vanuit hun AOW, pensi-
oen of eigen vermogen. Mensen met lagere 
inkomens kunnen huurtoeslag krijgen. 
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WONEN & MOBILITEIT

Onderweg naar een veilige 
mobiliteit voor senioren
judith urlings, ariane cuenen & ellen jongen

Zelfstandig mobiel blijven is van groot belang voor de le-
venskwaliteit van senioren. De auto is voor velen het mid-
delpunt van een zelfstandige mobiliteit. Toch kan de rij-
vaardigheid bij het verouderen verminderen waardoor 
autorijden niet langer vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld 
door lichamelijke of mentale achteruitgang. Een goede 
beoordeling van de rijvaardigheid, samen met training op 
maat en het tijdig zoeken naar mobiliteitsalternatieven, zal 
helpen senioren langer zelfstandig mobiel te houden.

Autorijden is niet altijd 
vanzelfsprekend
Autorijden is een van de meest complexe ta-
ken die de mens in het dagelijks leven uit-
voert. Tijdens het rijden moet de omgeving 
continue gemonitord worden, beslissingen 
moeten snel gemaakt worden en daarnaast 
moet men ook fysiek het voertuig bedienen. 
Om deze complexe taak tot een goed einde te 
brengen, zijn er heel wat vaardigheden nodig; 
zowel fysiek (bijvoorbeeld goed zicht, flexibili-
teit en kracht) als mentaal (bijvoorbeeld vol-
doende reactiesnelheid en concentratie). Deze 
onderliggende vaardigheden kunnen bij het 
ouder worden verminderen. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door specifieke aandoeningen die 
vaak voorkomen bij senioren zoals cataract 
(vertroebeling van de lens in het oog) of de-
mentie en niet per definitie door het ouder 
worden op zich. De rijvaardigheid kan soms 
dusdanig worden aangetast dat autorijden niet 
langer verantwoord is. Toch blijft mobiliteit 
een basisbehoefte. Stoppen met autorijden 

heeft een grote invloed op senioren en staat in 
rechtstreeks verband met toenemende kans op 
depressie en een verlaagde levenskwaliteit (Ba-
nister & Bowling, 2004). De huidige genera-
tie senioren verplaatst zich vaker en verder in 
vergelijking met eerdere generaties. Ook het 
rijbewijsbezit, het autobezit en het aantal kilo-
meters dat per auto wordt afgelegd door seni-
oren is sterk gestegen. We kunnen dus stellen 
dat autorijden van groot belang is, maar zeker 
niet altijd vanzelfsprekend op hogere leeftijd.

“Dokter, kan ik nog rijden?”
Wanneer mensen zich de vraag stellen: ‘Kan 
ik nog rijden?’ bedoelt men eigenlijk: ‘Kan ik 
nog veilig rijden?’ Deze zogenoemde rijveilig-
heid bestaat uit twee verschillende concepten; 
namelijk rijvaardigheid en rijgeschiktheid. 
Rijvaardigheid handelt over het praktisch 
kunnen rijden en wordt onder andere geëva-
lueerd tijdens het rijexamen. Rijgeschiktheid 
daarentegen is een medische kwestie met juri-
dische implicaties gericht op het voldoen aan 
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autorijden. Zowel voldoende rijvaardigheid 
als medische rijgeschiktheid zijn nodig om tot 
rijveiligheid te komen.

Het wettelijk kader voor rijgeschiktheids-
beoordeling verschilt sterk per land. Zo kent 
Nederland een verplichte vijfjaarlijkse keu-
ring voor chauffeurs boven de 75 jaar, waarbij 
onder andere de gezichtsscherpte beoordeeld 
wordt. Uit onderzoek van het Instituut voor 
Mobiliteit (IMOB; Universiteit Hasselt) 
blijkt dat leeftijd geen goede indicatie van de 
rijvaardigheid geeft (Cuenen et al., 2015). 
Een keuring vanaf 75 jaar heeft dus maar een 
beperkte waarde in het waarborgen van de rij-
veiligheid. De huidige generatie senioren is 
als zeer heterogeen te beschrijven met betrek-
king tot hun fysieke en mentale toestand 
waardoor belemmerende factoren ook kun-
nen optreden op een (veel) jongere leeftijd 
dan de verplichte keuringsleeftijd. De zoge-
noemde functionele vaardigheden, zoals het 
gezichtsvermogen en de reactiesnelheid, heb-
ben een veel sterkere invloed op de rijvaardig-
heid. België kent geen verplichte keuring van 
de rijgeschiktheid. Wanneer een arts vaststelt 
dat een patiënt niet meer aan de medische mi-
nimumeisen van rijgeschiktheid voldoet, is 
deze verplicht dit aan zijn patiënt te melden. 
Deze minimum normen zijn niet altijd even 
eenduidig omschreven wanneer het gaat om 
mentale achteruitgang. Ook is er – behalve 
een officiële rijtest op de weg – geen eenvou-
dige test die een goede inschatting van de rij-
vaardigheid geeft. Hierdoor is het voor artsen 
in de klinische praktijk niet altijd evident een 
goede beoordeling van de rijgeschiktheid te 
geven. Gezien de complexiteit en multi- 
dimensionaliteit van autorijden is het ook on-
waarschijnlijk dat een enkele test hier een in-
schatting van kan geven. Deze conclusie 
wordt ook gesteund door ons eigen recente 
onderzoek waaruit blijkt dat verschillende 
vaardigheden benodigd zijn voor verschillen-
de deelaspecten van het autorijden (Cuenen 
et al., 2016). 

Hoewel het Nederlandse en Belgische sys-
teem van rijgeschiktheidsbeoordeling nooit 
formeel vergeleken zijn in termen van onge-

valsbetrokkenheid van senioren, is dit wel ge-
beurd voor de buurlanden Denemarken (wel 
verplichte keuring) en Zweden (geen ver-
plichte keuring). De ongevalsbetrokkenheid 
onder senioren bleek in Denemarken zelfs 
hoger te liggen dan in Zweden. Ook heeft 
Denemarken een uitgebreide evaluatie uitge-
voerd na de invoering van verplichte evaluatie 
voor oudere chauffeurs. Hieruit bleek dat se-
nioren niet minder vaak in een ongeval be-
trokken waren. Wel kwamen er meer oudere 
voetgangers om in het verkeer (Siren & Meng, 
2012). Een mogelijke verklaring hiervoor is 
het feit dat senioren na het stoppen met rij-
den op zoek gaan naar mobiliteitsalternatie-
ven. Zij kiezen hierbij voor zwakkere vormen 
van verkeersdeelname (wandelen, fietsen) 
waardoor zij lichamelijk kwetsbaarder zijn en 
relatief vaker omkomen bij een ongeval. 

Getrapt systeem van 
rijvaardigheidsbeoordeling
Als onderzoekers pleiten wij dan ook voor een 
getrapt systeem van rijvaardigheidsbeoorde-
ling. In deze vorm van rijvaardigheidsbeoor-
deling bepaalt de score in een eenvoudige, 
laagdrempelige screening wie er uitgebreider 
geëvalueerd moet worden. Als een mogelijke 
eerste trede binnen een dergelijk getrapt sys-
teem ontwikkelde het Instituut voor Mobili-
teit samen met het Belgisch Instituut voor de 

Checklist 65+ bestuurder
Deze checklist bestaat uit 15 vragen en is on -
line in te vullen via www.senior-test.be. De korte 
en eenvoudig in te vullen vragenlijst geeft uw 
resultaat weer in een kleurscore. Een groene 
score geeft aan dat er geen grote problemen 
met de rijvaardigheid te verwachten zijn. Een 
oranje score geeft aan dat de rijvaardigheid 
mogelijk voor verbetering vatbaar is. U krijgt te 
zien welke aspecten van de rijvaardigheid zor-
gelijk zijn en u krijgt gepaste tips om deze 
aspecten te verbeteren. Een rode score wijst 
op mogelijk ernstige problemen met de rij-
vaardigheid. Een opvolgingsgesprek met uw 
huisarts of specialist is in deze gevallen raad-
zaam. 
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Verkeersveiligheid (BIVV) de checklist “65+ 
bestuurder; hoe rijvaardig bent u?”. De check-
list kan dienen als handvat om het gesprek 
met een professional te openen.
Als tweede trede kan een onderzoek door een 
arts mogelijk inzicht geven in de rijveiligheid 
door de functionele vaardigheden die van be-
lang zijn voor het autorijden te beoordelen. 
Wanneer er na deze stap onduidelijkheid of 
zorgen blijven bestaan rondom de rijveilig-
heid kan er doorverwezen worden naar een 
meer gespecialiseerde vorm van rijvaardig-
heidsevaluatie. 

Deze gespecialiseerde rijvaardigheidsbe-
oordeling kan plaatsvinden in de rijsimulator. 
Hoewel een rijsimulatorbeoordeling zowel in 
België als in Nederland nog niet in het ge-
bruikelijke evaluatiesysteem voorkomt, laten 
verschillende onderzoeken zien dat de rij-
simulator een bruikbaar instrument is in de 
evaluatie van rijvaardigheid van senioren 
(Aksan et al., 2016). Op basis van onze geza-
menlijke onderzoekservaring is het Instituut 
voor Mobiliteit samen met het Jessa Zieken-
huis Hasselt gestart met ‘Samen Veilig Mo-
biel’ (samenveiligmobiel.be),  een gespeciali-
seerd centrum voor de beoordeling, advies en 
begeleiding van mobiliteit bij senioren. Op 

basis van een wetenschappelijk gevalideerde 
set van testen gecombineerd met rijsimulator-
onderzoek wordt een gefundeerd advies gege-
ven met betrekking tot de rijvaardigheid. 
Onze prioriteit is het op peil houden van de 
zelfstandige mobiliteit. Wanneer zelf autorij-
den niet meer aangewezen is, worden kwali-
teitsvolle mobiliteitsalternatieven onderzocht 
zodat senioren zo lang mogelijk zelfstandig 
hun verplaatsingen kunnen uitvoeren.

Valt er nog iets te redden?
Achteruitgang van vaardigheden hoeft niet 
rechtstreeks tot rijongeschiktheid te leiden. Zo 
blijkt uit recente meta-analyse dat bijna de 
helft van de personen met milde dementie 
slaagt voor een rijvaardigheidsevaluatie op de 
weg (Hird, Egeto, Fischer, Naglie, & Schwei-
zer, 2016).  Ondanks de vooroordelen die bij 
het jongere deel van de samenleving leven, is 
rijvaardigheid bij ouder worden dus zeker niet 
altijd een kwestie van kommer en kwel! Gezien 
het belang van mobiliteit voor de kwaliteit van 
leven en de vergrote risico’s die senioren ook 
als zwakke weggebruiker lopen, loont het de 
moeite om ouderen zo lang mogelijk zelfstan-
dig in de auto te houden. Naast de aandacht 
voor een effectieve screening is er zeker binnen 
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aandacht voor trainingsopportuniteiten wat 
betreft de rijvaardigheid van senio ren. 

De resultaten van deze onderzoeken zijn 
wisselend (Karthaus & Falkenstein, 2016). 
Onze eigen ervaringen met senioren wijzen 
erop dat zij geïnteresseerd zijn in, en behoefte 
hebben aan verkeerseducatie, bijvoorbeeld in 
de vorm van een opfrissingscursus van de ver-
keersregels. Toch blijken deze educatieve trai-
ningen - waarbij ook aandacht wordt ge-
schonken aan de effecten van veroudering op 
de rijvaardigheid  - weinig effect te hebben op 
de daadwerkelijke rijvaardigheid of het onge-
valsrisico. Wel worden er positieve effecten 
gevonden wanneer deze trainingen samen 
aangeboden worden met feedback op het ei-
gen rijden door een rijinstructeur tijdens een 
echte rit op de weg. 

Binnen het wetenschappelijk onderzoek is 
er ook veel aandacht geschonken aan het trai-
nen van functionele vaardigheden die ten 
grondslag liggen aan rijvaardigheid. De ge-
dachtegang achter deze trainingen is dat wan-
neer men de functionele vaardigheden – nodig 
voor rijvaardigheid – op een hoger peil brengt, 
ook de rijvaardigheid zelf vooruit gaat. Met 
name de resultaten van deze onderzoeken zijn 
zeer wisselend. Dit wordt mede veroorzaakt 
doordat trainingen niet altijd geëvalueerd wor-
den aan de hand van ongevalsbetrokkenheid of 
een rijtest maar alleen op vooruitgang van 
deelaspecten van de rijvaardigheid. 

De meest veelbelovende resultaten komen 
voort uit onderzoeken die rijvaardigheid in de 
juiste context trainen, bijvoorbeeld door een 
PC gebaseerde training in een rijomgeving of 
rijsimulator gebaseerde training en coaching 
op de weg (Karthaus & Falkenstein, 2016). 
Opvallend blijft echter dat rijvaardigheids-
training voor senioren commercieel nauwe-
lijks beschikbaar is. Hieruit trekken wij de 
conclusie dat er nog altijd een kloof bestaat 
tussen wetenschappelijk gegenereerde kennis 
en de doorstroming hiervan naar de praktijk-
setting. Dit is zeker opvallend gezien het grote 
aantal senioren dat toch interesse heeft in, en 
belang heeft bij het op peil houden van de 
rijvaardigheid. Met ‘Samen Veilig Mobiel’ 

werken wij dan ook rechtstreeks aan de ont-
wikkeling van zowel effectieve als praktisch 
bruikbare trainingen om ouderen zo lang mo-
gelijk zelfstandig veilig mobiel te houden.
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WONEN & MOBILITEIT

Over pensioenmigratie naar de kust  
in België

Onvoldoende voorbereid  
op het ouder worden
emma volckaert, pascal de decker, nico de witte  
& brecht vandekerckhove

De Belgische kust vergrijst sterk. Dat komt onder meer 
doordat een belangrijke groep (bijna-) gepensioneerden 
zich aan de kust vestigt. De vraag stelt zich of die pensioen-
migranten bij hun verhuizing nagedacht hebben over de 
mogelijke impact van het ouder worden op hun woonsitua-
tie. SumResearch, de onderzoeksgroep HaUS van de Facul-
teit Architectuur, KULeuven en de vakgroep verpleegkun-
de van HoGent gingen dit na in opdracht van de provincie 
West-Vlaanderen.

Vergrijzing aan de kust
Het aandeel ouderen in Vlaanderen neemt 
toe. De kustregio spant hierbij de kroon (figu-
ren 1 en 2). Rond 2025 zal de helft van de 
inwoners er 56 jaar of ouder zijn. De provin-
cie West-Vlaanderen liet daarom de verhuis-
bewegingen van ouderen naar de kust (en bin-
nen de regio) in kaart brengen en was 
benieuwd naar de verhuismotieven, de loca-
tiekeuze, de woonwensen, eventuele toekom-
stige verhuisintenties en de woon- en zorgver-
wachtingen. 

Het onderzoek heeft zowel een kwantita-
tief als kwalitatief luik. Het gaat om een bere-
kening van de omvang van de verhuisbewe-
gingen en een schriftelijke enquête onder 
kustverlaters en nieuwkomers. Bovendien 
zorgen focusgroepen ervoor dat 62 pensioen-
migranten en 25 professionelen uit gemeen-
ten, OCMW’s (Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn) en de zorgsector 
aan het woord komen.

De resultaten van het onderzoek zijn ge-
publiceerd in het boek ‘Ook de aangespoel-
den blijven. Woon- en zorgperspectieven van 
pensioenmigranten aan de kust’ (Vandekerck-
hove e.a., 2015). Het legt onder meer twee 
belangrijke hiaten bloot: ten eerste, een ge-
brekkige voorbereiding op het ouder worden 
bij de keuze of aanpassing van de woning. Ten 
tweede, een potentieel gebrek aan (informele) 
zorg. Nochtans stellen we vast dat de woon-
omgeving in veel gevallen wel toereikend is 
door de aanwezigheid van onder meer open-
baar vervoer, kruideniers en bakkers.

Desondanks is de tevredenheid van de 
verhuizers over hun woning groot. Bijna nie-
mand wenst terug te keren naar de oorspron-
kelijke woonplaats. 

Onvoldoende voorbereid 
We stellen vast dat een overgrote meerderheid 
van de door ons aangesproken ‘aangespoelden’ 
– een geuzennaam die de pensioenmigranten 
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T zichzelf toedichten – zich vestigt in een wo-

ning/appartement die niet aangepast is aan 
het ouder worden. Het ziet er naar uit dat 
bij eventueel toenemende  gezondheidsproble-
men, vooral als die gepaard gaan met een af-
nemende mobiliteit, deze groep ofwel de wo-
ning zal moeten aanpassen ofwel nogmaals zal 
moeten verhuizen. Dat is niet voor de hand 
liggend. In de eerste plaats omdat de respon-
denten te kennen geven dat opnieuw verhui-
zen geen optie is. Daarnaast zijn er volgens hen 
en volgens de professionelen onvoldoende be-
taalbare alternatieven zodat het aanpassen 
van de woning vaak de enige optie is. De zorg-
ontvankelijkheid en zelfs de aanpasbaarheid 
van de huidige woningvoorraad is echter bij-
zonder laag. Veel woningen aan de kust zijn 
niet alleen behoorlijk oud en versleten, ze zijn 
gebouwd als woningen voor toeristen, gericht 
op de tweede-verblijf huurmarkt. Slechts een 
klein aantal pensioenmigranten is wel voor-
bereid. Zij verhuisden wel naar een compactere 
en beter toegankelijke woning. 
Vooral de woonomgeving is een belangrijke 
factor in de keuze voor een woning aan de 
kust. De zee, het vakantiegevoel, de gezonde 
lucht, de kusttram en de aanwezigheid van 
voorzieningen (niet in het minst handel en 

horeca) spelen een grote rol voor de pensioen-
migranten. Een groot deel van de verhuizers 
woont dus niet in aangepaste woningen, maar 
wel in aangepaste woonomgevingen. Het gaat 
hier om omgevingen met winkels, ontspan-
ning, openbaar vervoer en medische voorzie-
ningen. Met die bedenking… de echt toeris-
tische plekken zijn niet aantrekkelijk voor 
pensioenmigratie. Op het eerste zicht leuke 
plaatsen zoals ‘den dijk’ zijn in de zomer veel 
te druk en te lawaaierig en in de winter te 
guur en verlaten. 

Weinig informele zorg
Op het moment dat ze naar de kust verhui-
zen, zijn de pensioenmigranten niet hulpbe-
hoevend. Dat verklaart meer dan waarschijn-
lijk het gebrek aan anticipatie bij de 
woningkeuze. Met als gevolg dat ze ook op 
het vlak van (kennis over) zorg niet voorbe-
reid zijn. Ze zijn wel zeer optimistisch over de 
beschikbaarheid van thuiszorg mocht dit ooit 
nodig zijn. Hulp van familie, vrienden en bu-
ren – de mantra van de vermaatschappelij-
king van de zorg of participatiemaatschap-
pij – is minder vanzelfsprekend: enkele 
uit    zonderingen niet te na gesproken, lieten de 
pensioenmigranten namelijk hun informeel 

2003 2013 2023 2030

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
0-18 j. 19-26 j. 27-40 j. 41-55 j. 56-65 j. 66-80 j. > 80 j.

Figuur 1. Vlaamse kustgemeenten, bevolkingsevolutie en -verwachtingen per leeftijdscategorie,  
2003-2013-2023-2030

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering, 2015.
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netwerk achter. En de opbouw van een nieuw 
netwerk is duidelijk niet eenvoudig. Respon-
denten hebben het over een kloof tussen de 
kustbewoners (met hun moeilijk dialect) en 
henzelf, de zogenaamde ‘aangespoelden’.

“Het maakt niet uit hoe lang je hier woont, 
je raakt toch nooit volledig geïntegreerd, je 
blijft ‘de aangespoelde’.” (Dit, en ook de vol-
gende citaten komen uit de focusgroep 
met pensioenmigranten. Bron: Vandekerck-
hove e.a., 2015)

De ‘aangespoelden’ verwijst naar pensioen-
migranten en tweedeverblijvers aan de kust. 
De respondenten gebruiken de term om te 
refereren aan de kloof tussen hen en de oor-
spronkelijke kustbewoners. Maar het wordt 
evengoed als geuzennaam gebruikt. Zo is er 
de “Bond der Aangespoelden” die activiteiten 
organiseert voor de nieuwkomers

Een klein aantal respondenten geeft aan 
geen behoefte te hebben aan een uitgebreid 
netwerk; zij verhuisden juist voor de rust naar 
de kust. Maar daardoor negeren ze de rol van 
een potentieel zorgnetwerk, vooral wanneer 
de partner komt te overlijden. Een deel van 
de verhuizers voelt zich eenzaam als gevolg 

daarvan. En zelfs al is er een netwerk aanwe-
zig, dan is er nog geen zorggarantie.

“Je moet al echt mensen kennen en durven 
vragen of ze je was willen doen.”

Toch zijn de meeste pensioenmigranten niet 
van plan terug te keren; ze hebben immers ook 
hun netwerk in de oorspronkelijke woonplaats 
vaarwel gezegd. De connectie is verbroken. 

“Wij wonen hier nu drie jaar. (…) Wij gaan 
om de veertien dagen onze moeders bezoeken. 
(…) We gaan dan eens op café. Maar na drie 
jaar horen we er niet meer bij. We wonen nu 
hier. We zijn hier tevreden. Waarom zouden 
we teruggaan naar een plaats waar je verlo-
ren loopt? Je wordt ouder, maar de mensen 
waar we vroeger mee omgingen worden ook 
ouder. Vallen zij weg, sta je evengoed alleen.”

Weinig geïnformeerd
Zowel de potentieel onaangepaste woning, als 
het mogelijk gebrek aan informele zorg, is 
mede een gevolg van een gebrek aan informa-
tie. Bij de verhuizing naar de kust waren de 
pensioenmigranten onvoldoende voorbereid 
op het ouder worden. Het merendeel van de 

Figuur 2. De bevolkingspiramiden aan de kust veranderen in bevolkings-‘tollen’.  
Voorbeeld van Koksijde: evolutie voor 2003-2013-2023-2030; zwarte contour = Vlaanderen.

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering, 2015.
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T pensioenmigranten schuift het nadenken over 

de toekomst liefst vooruit. De toekomst plan-
nen impliceert namelijk het ouder worden er-
kennen, iets waar velen nog niet aan toe zijn. 
De ouderen zijn dus enerzijds niet geneigd veel 
informatie in te winnen. Anderzijds is er een 
gebrek aan informatie waardoor de ouderen 
een afwachtende houding aannemen. Zo zijn 
ook de woonzorgmogelijkheden te weinig be-
kend. De pensioenmigranten zien enkel assis-
tentiewoningen als alternatief voor de huidige 
woning. Assistentiewoningen, de vroegere ser-
viceflats, zijn aangepaste appartementen waar 
(een koppel) ouderen zelfstandig kan wonen, 
eventueel met hulp zoals poetshulp, maaltijden 
of verpleging. De woonzorgcentra zijn voor 
bijna niemand een goed alternatief. Een pen-
sioenmigrant noemde het zelfs “de wachtkamer 
van de dood”, (Vandekerckhove e.a., 2015).

Beter informeren
Ten eerste zouden ouderen op voorhand moe-
ten nadenken over hun oude dag. Bewust-
makingscampagnes zoals ‘verhuis voor het te 
laat is’ kunnen daarbij helpen. Uiteraard moe-
ten er dan voldoende verhuismogelijkheden 
zijn binnen de woon(zorg)markt. Momenteel 
zijn er te weinig alternatieven. Assistentie-
woningen zijn te duur en het woonzorgcen-
trum is enkel geschikt voor zwaar zorgbehoe-
venden. Beide types voorzieningen vertrekken 
bovendien vanuit een zorgbenadering, terwijl 
hun doelpubliek vooral zelfstandig wil wonen 
en voor hen de zorg zeker niet centraal mag 
staan. Het onderzoek pleit daarom voor een 
waaier aan woonalternatieven, gaande van zelf-
standig wonen in de eigen woning, over ver-
schillende alternatieve woonvormen tot het 
woonzorgcentrum. De kust kan als woonzorg-
regio bij uitstek nieuwe woonconcepten en sa-
menlevingsvormen uitwerken. Het is daarbij 
belangrijk op ‘wonen’ te focussen en de woon-
zorgvormen niet enkel op zorgverstrekking te 
richten. Het is net door die te grote focus op 
zorg, dat de huidige residentiële zorg op dit 
moment als niet aantrekkelijk wordt bevonden. 
Hierdoor blijven potentiële bewoners er zo lang 
mogelijk weg, wat steeds vaker tot onaanvaard-
bare situaties van onaangepast wonen leidt.

Ten tweede is een informatiepolitiek rond 
de zorg minstens even belangrijk. Ook hier 
kunnen proactieve campagnes hun nut bewij-
zen. Pensioenmigranten moeten de mogelijk-
heid krijgen een sociaal netwerk uit te bouwen 
want wanneer de partner wegvalt, staan som-
migen er alleen voor. Terugkeren blijkt vaak 
ook geen optie te zijn. Het is dan ook cruciaal 
de schaars aanwezige mantelzorg te koesteren.

Ten slotte moet een algemeen informatie-
beleid centraal staan. De kustregio is door het 
grote aandeel ouderen uniek in België. De 
pensioenmigratie en vergrijzing is een feit. De 
regio moet dat uitspelen als troef. De kust kan 
een ‘regiospecifiek beleid’ uitbouwen en zo 
een voorbeeld stellen voor andere gemeenten 
of regio’s in Vlaanderen of daarbuiten, die ook 
met vergrijzing geconfronteerd zullen worden. 
Zo’n beleid zet in op gespecialiseerde oplei-
dingen en tewerkstelling, wat een belangrijke 
economische meerwaarde kan opleveren. Er 
komen immers heel wat jobs ter beschikking. 
Die know-how kan de regio doorspelen aan 
ouderen en andere beleidsverantwoordelijken. 
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OPINIE

Met belangstelling heb ik in het juninummer 
van Gerōn  het artikel over de belangenbehar-
tiging van ouderen gelezen van de hand van 
Ria Wijnen en Toon Verlaan. Hoewel de ver-
scheidenheid in optreden van ouderenorgani-
saties een punt van zorg is en blijft, lijkt mij 
het artikel toch wat erg ‘kort door de bocht’. 
De roep om krachtige samenwerking onder-
schrijf ik, maar het artikel zelf behoeft aanvul-
ling.  

Door de gezamenlijke ouderenbonden 
(soms in verschillende verbanden) wordt in 
de werkelijkheid veel voor en achter de scher-
men gedaan. Via gesprekken en andere mid-
delen (brieven, mails, rechtstreekse telefoon-
tjes e.d.) vindt voortdurende beïnvloeding 
plaats op verschillende terreinen van pen-
sioen, koopkracht, zorg, welzijn en wonen. 
We spelen gelukkig, meer dan vroeger, een 
actieve rol in de ontwikkeling van een nieuw 
pensioenstelsel en het herstellen van de koop-
kracht van ouderen. De uitgangspunten zijn 
dat mensen (vooral met toenemende zorgvra-
gen) niet onder de bodem uitzakken en dat er 
gelijke behandeling is van mensen met be-
taald werk en gepensioneerden. We zitten nu 
ook meer aan  verschillende politieke en 
maatschappelijke tafels. Met dat laatste is be-
langenbehartiging overigens meer gediend 
dan alleen met het in Gerōn eenzijdig ge-
noemde actievoeren op het Malieveld. 

De CSO bestaat als organisatie per 1 ja-
nuari 2015 alleen nog maar voor het afwikke-
len van projecten en wordt het komende jaar 
helemaal opgeheven. De organisaties probe-
ren meer vanuit de eigen kracht de belangen-
behartiging gestalte te geven. Maar daarmee is 
het samenwerken beslist niet opgehouden. 
Integendeel. De gezamenlijke ouderenorgani-
saties zijn, naast het intensiveren van overleg, 
gestart met een actieprogramma, in ieder ge-
val tot aan de verkiezingen in maart 2017. De 
eerste actie (e-mails en kaarten sturen naar 
Kamerleden) heeft al aardig wat resultaten ge-
bracht, terwijl de actie nog doorloopt tot no-
vember. Andere acties staan op de rol. Verder 
is nog het vermelden waard, dat de Unie 
KBO en de PCOB actief bezig zijn te komen 
tot structurele samenwerking. Al met al kan 
dus worden gezegd, dat in de praktijk inder-
daad blijkt dat krachtige samenwerking meer 
beïnvloedingsresultaten oplevert. Veel meer 
dan structuurdiscussies. Daar richten we ons 
dus ook op.

Jaap van der Spek, Voorzitter NVOG en te-
vens coördinator Werkgroep Acties van de ge-
zamenlijke organisaties van ouderen en ge-
pensioneerden.

Krachtige samenwerking
In de rubriek OPINIE kunnen lezers in een artikel van hooguit 350 woorden hun 
mening geven over de actualiteit van ouder worden & samenleving. Reacties 
graag naar geron@bsl.nl. De redactie behoudt zich het recht voor een artikel 
te weigeren, in te korten of te redigeren. 
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ARBEID & INKOMEN

Pensioen en internationale 
fiscaliteit
peter  kavelaars

De wijze waarop pensioen wordt belast is in Nederland eenvou-
dig geregeld: de opbouw wordt fiscaal gefaciliteerd, de uitkerin-
gen zijn belast. Wanneer we te maken hebben met grensover-
schrijdend op te bouwen en uit te betalen pensioenen kunnen 
echter gemakkelijk complicaties ontstaan.

Het fiscale systeem
De overheid heeft de pensioenvorming altijd 
willen bevorderen en stimuleert dat door de 
opbouw ervan fiscaal te faciliteren. De werk-
nemerspremies zijn aftrekbaar van het loon, 
de werkgeverspremie is onbelast en de uitke-
ringen worden te gelegener tijd belast. In het 
fiscale spraakgebruik duiden we dit aan als de 
omkeerregel. Voor de AOW hebben we dat 
systeem ook gekend, maar in een ver verleden 
is de facilitering van de opbouw beëindigd. 
De facto betekent dit dat de AOW in econo-
misch opzicht dubbel wordt belast. 

De fiscale facilitering van de pensioenop-
bouw en het belasten van de pensioenuitkerin-
gen wordt door veel landen toegepast. Wel is 
het zo dat landen hun eigen regels en voor-
waarden kennen. Daarnaast zijn er diverse lan-
den die het anders doen: zij faciliteren de op-
bouw niet, maar laten de uitkeringen ook 
onbelast of belasten alleen de rentecompo-
nent. Dit verschil in benadering levert nogal 
eens problemen op in grensoverschrijdende 
situaties. Enerzijds is dat het geval bij de pen-
sioenopbouw indien werknemers al dan niet 
tijdelijk in een ander land werkzaam zijn. 
Ander zijds kunnen zich complicaties voor-

doen bij de pensioenuitkeringen. Op beide 
kwesties wordt hierna ingegaan.

De opbouw van het pensioen
Wanneer een werknemer vanuit Nederland 
wordt uitgezonden om voor een aantal jaren 
voor een buitenlandse concernvestiging werk-
zaam te zijn, is het meestal zo dat de werkne-
mer de pensioenregeling in Nederland wenst 
te continueren. Hetzelfde geldt mutatis 
mutandis voor naar Nederland uitgezonden 
werknemers. Men voorkomt daarmee admi-
nistratieve complicaties en bovendien ont-
staat geen pensioenbreuk. De vraag is echter 
hoe dan de fiscale facilitering verloopt. In dit 
verband is met name van belang waar het sa-
laris wordt belast. De algemene regel in het 
internationaal belastingrecht is dat het salaris 
wordt belast in het land waar de werknemer 
feitelijk werkzaam is. De pensioenpremie 
moet dus in dat land in aftrek komen. Stel dat 
een werknemer naar Frankrijk wordt uitge-
zonden: de vraag is dan of het volgens de 
Franse wetgeving mogelijk is de premie voor 
de Nederlandse pensioenregeling die aan een 
Nederlands pensioenfonds wordt betaald al-
daar in aftrek te brengen. Dit zal in veel geval-
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len in beginsel niet het geval zijn, omdat in 
Frankrijk de Nederlandse pensioenregeling 
niet aan de Franse voorwaarden voldoet en 
ook de Nederlandse pensioenuitvoerder niet 
kwalificeert. De pensioenpremieaftrek zou 
dan tussen wal en schip kunnen vallen.

Binnen de EU is hier deels wel een oplos-
sing voor gevonden die wordt gebaseerd op het 
recht op vrij verkeer van personen. Op grond 
van rechtspraak mogen de lidstaten grensover-
schrijdende situaties niet slechter behandelen 
dan binnenlandse situaties. Formele rege lgeving 
is er niet maar diverse landen passen de regel 
toe dat indien een pensioenregeling en een pen-
sioenuitvoerder in een andere lidstaat algemeen 
zijn ‘erkend’, deze erkenning wordt overgeno-
men. Nederland doet dat in elk geval. Dat bete-
kent dus dat een buitenlander die tijdelijk in 
Nederland werkt en zijn pensioen opbouw in 
het buitenland wenst te continueren daarvoor 
in Nederland fiscaal wordt gefaciliteerd. Wel 
wordt hieraan een maximale termijn gesteld 
van vijf jaar, soms oplopend tot tien jaar.

Een andere mogelijkheid is dat de werkne-
mer die in een ander land te werk wordt gesteld, 
zijn pensioen ‘meeneemt’ en de opbouw ervan 
voortzet in het nieuwe werkland. Hierbij kan 
echter een probleem zijn dat het emigratieland 
een zogenoemde exitheffing kent: Er vindt hef-
fing plaats over de overdrachtswaarde. De ge-
dachte daarachter is doorgaans dat het emigra-
tieland na de overdracht niet meer kan heffen 
over het pensioen, terwijl dat pensioen aldaar 
wel fiscaal gefaciliteerd is opgebouwd. Neder-
land kent een dergelijke regel ook. Evenwel stuit 
een dergelijke exitheffing onder andere af op het 
EU-recht. Dit is opgelost door te bepalen dat 
hoewel een aanslag wordt opgelegd, deze niet 
mag worden ingevorderd zolang het pensioen 
niet tot uitkering komt en dan nog slechts in de 
gevallen dat het pensioen anders dan als perio-
dieke levenslange uitkering wordt betaald.

Ten aanzien van deze internationale waarde-
overdrachten zien we wel dat steeds meer lan-
den de regel hanteren dat wanneer die vergelijk-
baar zijn met binnenlandse waardeoverdrachten, 
ze zonder fiscale belemmeringen kunnen wor-
den uitgevoerd. Die benadering is vergelijkbaar 
met hetgeen ik hiervoor opmerkte ten aanzien 

van erkenning van buitenlandse pensioenrege-
lingen en uitvoerders bij grensoverschrijdende 
pensioenopbouw.

Uitkering van pensioen
Het tweede internationale element ten aan-
zien van pensioen is de grensoverschrijdende 
uitkering. Het gaat bijvoorbeeld om situaties 
dat het pensioen in Nederland is opgebouwd 
en de werknemer op enig moment emigreert 
en zijn pensioenuitkering in het nieuwe 
woonland gaat genieten. In de meeste geval-
len kan dan zowel het emigratieland, als het 
immigratieland heffen over de pensioenuitke-
ringen. Een belastingverdrag moet dan uit-
sluitsel geven welk land mag heffen. De belas-
tingverdragen kennen ten aanzien van 
pensioenen de standaardregel dat het pensi-
oen alleen belast mag worden in de woonstaat 
van de gerechtigde. De bronstaat – de staat 
waar het pensioen is opgebouwd – moet dan 
dus terugtreden. Dit kan tot een raar effect 
leiden, namelijk indien het nieuwe woonland 
geen belasting heft over pensioenuitkeringen. 
Dit is met name het geval als dat land de op-
bouw van pensioen niet fiscaal faciliteert en 
daarom pensioenuitkeringen onbelast laat. In 
zo’n situatie ontstaat dan een heffingsvacu-
um: de opbouw is fiscaal gefaciliteerd in het 
oorsprongsland en de uitkeringen blijven on-
belast in het (nieuwe) woonland. Indien Ne-
derland met een dergelijk land een belasting-
verdrag sluit, neemt het de bepaling op dat 
Nederland als bronstaat mag heffen. Overi-
gens kan het omgekeerde effect zich ook voor-
doen: het pensioen is opgebouwd in een land 
dat de opbouw niet fiscaal faciliteert en de 
pensioengerechtigde emigreert vervolgens 
naar een land dat de pensioenuitkeringen be-
last. Er is dan sprake van economisch dubbele 
heffing. Belastingverdragen doen daar niets 
tegen. Soms voorziet het nieuwe woonland in 
een tegemoetkoming. Dat is bijvoorbeeld het 
geval in ons land. Indien iemand naar Neder-
land is geïmmigreerd en een pensioen geniet 
dat in de opbouwfase niet fiscaal is gefacili-
teerd, belast Nederland in principe alleen de 
rentecomponent in de uitkering. We noemen 
dit wel de saldomethode: alleen over het saldo 
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van uitkeringen en premies wordt belasting 
geheven.

De algemene regel die door landen wordt 
aangehouden, is dat de heffing over pensioen-
uitkeringen toekomt aan de woonstaat. Neder-
land hanteert echter al sinds vele jaren een an-
der beleid. Dat hangt ermee samen dat 
Nederland als uitgangspunt heeft dat alleen 
wanneer een pensioen tot uitkering komt als 
een levenslange periodieke uitkering die tegen 
een gangbaar tarief wordt belast, de heffingsbe-
voegdheid in internationale situaties toekomt 
aan de woonstaat. Indien dat echter niet het 
geval is, is Nederland van oordeel dat de hef-
fingsbevoegdheid aan de bronstaat, de staat dus 
waar het pensioen is opgebouwd, toekomt. In 
dat kader heeft Nederland lange tijd het beleid 
gevoerd dat indien een pensioen in de woon-
staat tegen een lager dan een normaal tarief 
wordt belast of niet wordt afgewikkeld als een 
levenslange periodieke uitkering – bijvoor-
beeld afkoop –, Nederland als bronstaat hef-
fingsbevoegd is. Dit soort bepalingen treft men 
bijvoorbeeld aan in de verdragen met België en 
Portugal. 

Het Nederlandse verdragsbeleid is echter 
gewijzigd. Nederland is momenteel de mening 
toegedaan dat de heffingsbevoegdheid in alle 
gevallen toekomt aan de bronstaat. De achter-
liggende gedachte daarbij is dat als een land de 
opbouw van pensioen fiscaal faciliteert, het in 
alle gevallen ook heffingsbevoegd moet zijn 
over de uitkeringen. Die benadering staat dus 
haaks op de algemeen geldende benadering dat 
de woonstaat mag heffen. De vraag is dan hoe 
de landen waarmee Nederland onderhandelt 
over een belastingverdrag daar tegenaan kijken, 
gelet op de hoofdregel dat de heffingsbevoegd-
heid toekomt aan de woonstaat. Het ligt in de 
rede aan te nemen dat die niet akkoord gaan 
met de Nederlandse benadering. De vraag is 
dan waar dat toe leidt. Er zijn wel oplossingen 
te vinden voor een tussenweg: de bronstaat 
past een niet al te hoog belastingtarief toe op 
pensioenuitkeringen die worden betaald aan 
een inwoner van de verdragsstaat. Vervolgens 
belast die staat het pensioen volledig volgens 
haar eigen stelsel en wordt de door de bronstaat 
geheven belasting daarmee verrekend. Het 

voordeel is dat in feite beide landen elk een 
deel van de belasting kunnen heffen. Deze op-
lossing is inmiddels geëffectueerd in de verdra-
gen die Nederland heeft gesloten met Curaçao 
en St. Maarten. Het bronheffingspercentage 
bedraagt onder die verdragen 15%. 

Weerbarstige praktijk
Hiervoor ging het alleen over het aanvullend 
pensioen. Ten aanzien van de AOW is de regel 
dat de heffing daarover ook toekomt aan de 
woonstaat. Niettemin zijn er nog vele verdra-
gen waar sociale verzekeringsuitkeringen wor-
den toegewezen aan de staat van waar de uitke-
ringen worden betaald. Zeer onlangs is in dit 
verband in België door de rechter een bijzon-
dere uitspraak gedaan ter zake van een Neder-
landse AOW-uitkering. De heffing daarover is 
toegewezen aan België maar de rechter heeft 
beslist dat de uitkeringen naar Belgisch recht 
zijn vrijgesteld indien in het concrete geval de 
uitkeringen een verband houden met vroegere 
werkzaamheden. Indien dat laatste niet het ge-
val is, zijn ze belast. In het arrest besliste de 
rechter dat de AOW-uitkering in België onbe-
last bleef. In dit soort gevallen is het niet zo dat 
dan het andere land, in casu Nederland, mag 
heffen. De uitkering is dan dus nergens belast. 
Het zal duidelijk zijn dat dit stellig niet de be-
doeling is van de wetgever. Het zou dan ook 
wel eens zo kunnen zijn dat hier nog een staar-
tje aan komt.

De fiscale problematiek rondom pensioen-
opbouw en pensioenuitkeringen is weerbar-
stig. Men heeft te maken met nationale fiscale 
stelsels die onderling verschillen, alsmede met 
belastingverdragen. Het zal dan ook in voor-
komende gevallen noodzakelijk zijn hulp van 
een deskundige in te roepen. De slogan ‘leuker 
kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel’ 
lijkt hier bepaald niet op te gaan. 

Over de auteur
Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Econo-
mie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
buitengewoon hoogleraar aan de University 
of Curaçao en directeur van het Wetenschap-
pelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs 
Rotterdam.
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ARBEID & INKOMEN

Blauwe Zones: inspiratie voor  
de cursus Pensioen in Zicht
wim ballemans

De cursus Pensioen in Zicht biedt mensen die stoppen met 
werken de kans om zich voor te bereiden op de nieuwe levens
fase. In deze cursussen verleiden we de deelnemers om na te 
denken over een gezonde leefstijl. De Blauwe Zones helpen 
ons daarbij. Wat zijn dat, Blauwe Zones? En wat kunnen we er 
van leren?

Het geheim van de Blauwe Zones
Dan Buettner, onderzoeksjournalist bij Nati-
onal Geographic, ontdekte dat op sommige 
plaatsen in de wereld mensen gemiddeld wel 
acht tot tien jaar meer vitaal ouder worden. 
Ze hebben gemeen dat ze een leefstijl hebben 
ontwikkeld, die er voor zorgt dat depressie, 
dementie, kanker en hart- en vaatziekten 
minder vaak voorkomen. Het gaat om speci-
fieke gebieden in Sardinië (Italië), Okinawa 
(Japan), Ikaria (Griekenland), Nicoya (Costa 
Rica) en Loma Linda (Californië). 

Buettner heeft veel onderzoek gedaan 
naar het geheim van de Blauwe Zones. Hij 
komt tot een aantal succesfactoren, zoals: be-
weeg natuurlijk, eet met name plantaardige 
voeding en vooral niet te veel, blijf een (le-
vens)doel hebben, blijf werken aan een goed 
sociaal netwerk en zorg dat je elke dag een 
rustpunt hebt.

Buettner gelooft erin dat iedereen zijn eigen 
Blauwe Zone kan creëren. In Amerika heeft hij, 
samen met onderzoekers, sponsors en lokale 
overheden, al de nodige successen geboekt. In 
Nederland is Lowie van Doninck, docent aan 
Avans Hogeschool een van de ambassadeurs 

van de Blauwe Zones. Via hem kwam Stavoor 
in aanraking met de Blauwe Zones.

Een abrupte knip
In de meeste Blauwe Zones kent men het be-
grip pensionering niet. Werkzaamheden stop-
pen niet abrupt omdat je toevallig 67 bent. 
Tot op zeer hoge leeftijd blijven mensen ac-
tief. In onze westerse samenleving is die knip 
er wel. Ineens is het gedaan met je carrière van 
soms wel 50 jaar. Dat is een ingrijpend pro-
ces: het loslaten van je collega’s, je verant-
woordelijkheden, de structuur, de uitdaging 
en zingeving. 

Een ander verschil is dat de bewoners van 
de meeste Blauwe Zones niet stilstaan bij hun 
gezonde leefstijl. Die is er gewoon, overal om 
je heen. Je haalt je verse groente uit je eigen 
moestuin. Je krijgt volop beweging doordat je 
in de bergen woont. Je smeert je gewrichten 
door wel 40 keer per dag op te staan van je 
kussentje op de grond. Je hebt geen stress van 
het drukke verkeer, de hoge werkdruk of de 
social media. Je hoort vanzelfsprekend bij een 
gemeenschap: je familie, vrienden en dorps-
genoten. Je voelt je met elkaar verbonden om-
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dat je allemaal op dezelfde wijze uiting geeft 
aan je geloof of spiritualiteit. En in je dage-
lijkse ritme zitten vaste momenten van rust en 
bezinning. Deze archaïsche manier van leven 
staat onder druk van de opdringende westerse 
leefstijl: ook op het eiland Okinawa (Japan) 
zijn er inmiddels vestigingen van McDonald’s. 
Overeind blijft dat deze levenswijze bijdraagt 
aan een lang gezond leven en een kort ziek-
bed. Willen we dat niet allemaal? Een uitzon-
dering op deze archaïsche leefstijl vormen de 
Zevendedagsadventisten van Loma Linda, die 
in de drukke regio van Los Angeles wonen. 
Hun verbondenheid met elkaar, met het ge-
loof als bindmiddel, is blijkbaar zo sterk dat ze 
de verleidingen vanuit de directe omgeving 
buiten de deur kunnen houden. 

Buettner toont aan dat het, ook zonder 
die verbondenheid, mogelijk is om in het niet 
zo gezonde Amerika successen te boeken. In 
zijn boek de Blue Zones methode (Buettner, 
2015) beschrijft hij hoe hij erin slaagt om in-
vloedrijke mensen bij elkaar te brengen rond 
ambitieuze doelen als het terugdringen van 
suikerziekte en overgewicht. En met succes! 

Buettner gelooft in de kracht van de ge-
meenschap. Hij laat zien dat in de Blauwe 
Zones mensen er vanzelfsprekend voor elkaar 
zijn, waarbij de balans individu – gemeen-
schap, naar onze begrippen, doorslaat naar de 
gemeenschap. Is het bij ons niet precies an-
dersom? 

Wonen we hier niet vaak anoniem in onze 
buurt? Wie zorgt voor wie als we straks hulp-
behoevend zijn in een land waar vadertje staat 
niet meer alles betaalt? Buettner maakt zicht-
baar hoe invloedrijk een sociaal netwerk is: 
‘Als je drie beste vrienden te dik zijn, is de 
kans 50% dat je zelf te dik bent’. Een andere 
troef van Buettner is de invloed van een ge-
zonde woonomgeving. Samen met je buurt-
genoten een moestuin onderhouden zorgt 
voor verse groente én betekenisvolle contac-
ten. De gemeente kan meer natuurlijk bewe-
gen stimuleren door voldoende mogelijkhe-
den voor wandelen en fietsen te creëren 
(Westendorp, 2015).

Je eigen Blauwe Zone
In onze cursussen Pensioen in Zicht staan 
mensen die stoppen met werken, al dan niet 
met hun partner, 3 of 5 dagen stil bij deze 
ingrijpende verandering. Velen kijken er naar 
uit: eindelijk geen verplichtingen en stress 
meer, kunnen doen wat je wilt, samen genie-
ten. Anderen zien er tegenop: nu word ik echt 
oud; gaat dat wel goed samen met mijn part-
ner; wat moet ik nu met mijn tijd? Onze erva-
ring is dat men gemiddeld een half tot twee 
jaar bezig is met het vinden van een nieuwe 
balans. De cursus geeft de mogelijkheid om, 
samen met lotgenoten, even stil te staan om 
ervaringen en levenswijsheden uit te wisselen. 
Om te ontdekken dat stoppen met werken op 
heel veel terreinen doorwerkt en dat het een 
puzzel is om al de stukjes weer op hun plek te 
laten vallen: afstemmen met je partner; op 
zoek naar betekenisvolle contacten als single; 
lichamelijk en geestelijk in beweging blijven; 
hoe zit het met je sociale contacten nu je col-
lega’s wegvallen; minder geld en meer tijd om 
het op te maken; een structuur die bij je past; 
nieuwe zingeving; je kwaliteiten inzetten; wat 
is je identiteit zonder werk; valkuilen als over- 
of onderbelasting of geen nee durven zeggen? 
We bieden een gevarieerd programma aan 
met veel afwisseling in methodieken. We ma-
ken daarbij gebruik van inleiders, die op hun 
eigen vakgebied kennis overdragen of voor 
nieuwe ervaringen zorgen. Denk aan mind-
fulness, yoga, natuurgeneeskunde, natuur-
wandelingen, kunstexcursies, filosofie of een 
muziekworkshop.

De cursus levert niet zozeer kant-en-klare op-
lossingen op. Wel inzicht: waar sta ik nu, wat 
zijn mijn sterke punten en wat heeft mijn 
aandacht nodig? We zijn steeds op zoek naar 
inspirerende onderzoeken en methodieken 
die ons daar bij kunnen helpen. De levensdo-
meinen van Petzold, in Nederland verder op 
de kaart gezet door sociaal gerontoloog Piet 
Houben, vormden een aantal jaren een goede 
kapstok voor reflectie. De ervaringen van Lo-
wie van Doninck hebben ons op het spoor 
van de Blauwe Zones gezet. Vooral na zijn reis 
naar Nouro in Sardinië groeide bij ons het in-
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zicht dat het gedachtegoed van de Blauwe Zo-
nes een inspirerende toevoeging kan zijn in 
onze cursussen. Naast de degelijke weten-
schappelijke onderbouwing en het brede ter-
rein waarover de Blauwe Zones zich beweegt, 
gaat het om mensen van vlees en bloed. En 
juist het feit dat ze in een andere cultuur le-
ven, maakt ons duidelijk dat het niet allemaal 
zo vanzelfsprekend is, zoals wij hier wonen, 
werken en met elkaar omgaan.

De Blauwe Zones in de cursus
Om tot een werkbare methode voor onze cur-
sussen te komen, hebben we de succesfactoren 
van Buettner teruggebracht tot 5 thema’s: na-
tuurlijk bewegen, vooral plantaardige voeding, 
sociaal kapitaal, een doel hebben en balans tus-
sen actie en ontspanning.

Het afgelopen jaar hebben onze trainers 
ervaring opgedaan met de nieuwe methodiek. 
De reacties zijn overwegend positief. We bren-
gen steeds meer beweging in onze cursussen: 
een korte wandeling, even rekken en strekken, 
wat yoga-oefeningen, dansen op de Beatles of 
Stones. We zorgen voor voldoende rustmo-
menten: even met je aandacht naar jezelf, een 
korte meditatie of wandelen in stilte. Met de 
accommodaties zoeken we naar een goede ba-
lans tussen lekker en gezond eten. Onze ambi-
tie is om in elke cursus minstens één diner te 
serveren, dat bestaat uit een proeverij van 
minder bekende maar des te lekkere gezonde 
hapjes.

Het is soms even zoeken naar de juiste 
toon, we leven immers in een heel andere om-
geving dan de Blauwe Zones. Het gaat er niet 
om dat we de leefstijl kopiëren van de mensen 
in Ikaria of Costa Rica. Het gaat erom dat je 
jezelf afvraagt: wat kan en wil ik in mijn eigen 
leven met deze ervaringen uit de Blauwe Zo-
nes? Welke inspiratie haal ik uit al die mooie 
voorbeelden? Zoals de 104-jarige vrouw die 
met haar autootje naar zeven vrijwilligersba-
nen in Los Angeles sjeest. Of de 94-jarige man 
in Nouro die nog elke dag vis vangt voor zijn 
dorpsgenoten. Of de vijf vrouwen uit Okina-

wa, die al vanaf hun vijfde jaar een hechte 
vriendinnengroep vormen. 

Laatst zat er een man in de cursus, die in 
Middelburg beroepsmatig betrokken is bij de 
Vitale Revolutie, de Zeeuwse variant op de 
Blauwe Zones (www.devitalerevolutie.nl). Hij 
vertelt over de aanleg van moestuintjes en 
fietspaden en over de supermarkt, die sinds 
kort meer gezonde producten in haar schap-
pen legt. Tijdens een etentje bij vrienden is 
zijn werk, waar hij binnenkort afscheid van 
neemt, onderwerp van gesprek. Ter sprake 
komt dat veel verse groente uit eigen tuin één 
van de pijlers is van de Blauwe Zones. Zijn 
gasten blijken even verderop een lapje grond 
te hebben, dat uitstekend geschikt is als moes-
tuin. Tijdens een wandelingetje na het eten 
worden meteen plannen gesmeed. Niet veel 
later gaat de eerste spade de grond in. Middel-
burg is een beetje vitaler geworden, Neder-
land is weer iets blauwer geworden.
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COLUMN

Om de zoveel tijd stuit ik weer op de vraag: 
zou je je leven willen overdoen? Dat is natuur-
lijk een filosofische kwestie. Wat wordt er ei-
genlijk mee bedoeld? In de gerontologie ko-
men we vaak empirische geluksstudies tegen. 
Dan hebben de auteurs een bepaalde geluks-
meter gevonden, waarmee ze vaststellen dat 
we in Nederland heel gelukkig zijn en in Syrië 
niet. Tja. De filosofen bedoelen er natuurlijk 
iets anders mee. Meestal gaat het over de zin 
van ons leven.

Ik geef een paar voorbeelden. De Verlich-
tingsfilosoof Leibniz zag het zo. Volgens hem 
willen de meeste mensen op de drempel van 
de dood maar wat graag nog een keer terug, 
zij het alleen op die voorwaarde dat hun vol-
gend leven niet per se beter, maar wel anders 
verloopt. David Hume varieerde daarop: 
“Vraag iemand van je bekenden of zij de laat-
ste tien of twintig jaar van hun leven zouden 
willen overdoen. Nee! Maar de volgende 
twintig, zeggen ze, die zullen beter worden.” 
Dat laatste vind ik heel herkenbaar. Zonder 
die hoop valt volgens mij nauwelijks te leven. 

Hoewel, neem Voltaire. Hij zag de aarde 
als een toilet waarin het heelal zijn drek stort. 
Kant voegde daar nog een paar akeligheden 
aan toe: de aarde als gevangenis, als een ker-

mis, als een krankzinnigengesticht. Het ergste 
lot is om hier te worden geboren, en het erg-
ste op een na om zo snel mogelijk hiervan-
daan te vertrekken. Je moet wel knettergek 
zijn om op zo’n rampzalige plek je hele leven 
nog een keer te willen overdoen.

De meest treffende tekst over dit thema is 
afkomstig van Nietzsche. Hij voert een de-
mon op die ons toefluistert: “Dit leven, zoals 
je het thans leeft en geleefd hebt, zul je nog 
eens en nog ontelbare malen moeten leven.” 
Voor Nietzsche is dit een test over de zin van 
je leven. Als je het een vreselijke boodschap 
vindt, heb je waarschijnlijk weinig van je le-
ven gemaakt. Laat ik de test een beetje af-
zwakken en aan u de vraag van Hume voor-
leggen: ‘Zou u de afgelopen tien jaar van uw 
leven willen overdoen?’ Zo ja, dan zit u vol-
gens Nietzsche op het spoor van een goede 
oude dag. In het andere geval is het hoog tijd 
om de bakens te verzetten. 
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Zullen we het nog een keertje 
 overdoen?
joep dohmen
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PARTICIPATIE & ONTWIKKELING

De partnerrelatie bij senioren
Wanneer aan ouderen wordt gevraagd hun 
partnerrelatie te evalueren, dan is de algemene 
teneur redelijk positief. Zo is er bij de meeste 
koppels een vrij groot engagement met weder-
zijdse steun op moeilijke momenten. Er is 
meestal een duidelijke bezorgdheid, men 
houdt elkaar in het oog. Bij de meeste koppels 
kan men spreken van een zekere verbonden-
heid. Het aantal personen aan wie men zich 
hecht gaat door de bank genomen op oudere 
leeftijd afnemen, wat vaak betekent dat de ver-
bondenheid met de partner aan belang wint 
(Van Assche e.a., 2013). De grootste tevreden-
heid vindt men als de partner de vertrouwens-
persoon is: iemand met wie je de belangrijkste 
zaken van het leven mee kunt bespreken, die 
onbevooroordeeld luistert, maar je tezelfdertijd 
ook kan tegenspreken (Van de Ven, 2014). Een 
dergelijk partnerschap is voor velen hét medi-
cijn tegen eenzaamheid. Ook omtrent de sek-
sualiteit zijn de meeste koppels tevreden, ook al 
zijn er tussen de koppels grote verschillen, bij-
voorbeeld wat betreft frequentie en aard van 
het seksueel gedrag. Uiteraard is er een grote 
continuïteit in de beleving van seksualiteit ge-

durende de levensloop. Maar ook koppels bij 
wie het (coïtale) seksuele gedrag al op jongere 
leeftijd is weggevallen, kunnen de kwaliteit van 
de relatie en de intimiteit hoog inschatten. De 
tevredenheid met de relatie, de intimiteit en de 
seksualiteit, kan echter danig onder druk ko-
men te staan wanneer een van de partners het 
slachtoffer wordt van een chronische en invali-
derende ziekte zoals botontkalking (osteoporo-
se), diabetes of gewrichtslijden; dit is zeker het 
geval wanneer de betrokkene getroffen wordt 
door dementie.

Beginnend psycho-organisch lijden
Traditioneel wordt er in het klinisch neuropsy-
chologisch en wetenschappelijk onderzoek veel 
aandacht besteed aan de impact van een her-
senziekte op de cognitieve mogelijkheden van 
de patiënt. In de klinische praktijk stelt men 
evenwel vast dat bij veel patiënten veranderin-
gen in de persoonlijkheid nogal eens de eerste 
tekenen van de aandoening zijn, symptomen 
die overigens lang voor het stellen van de diag-
nose kunnen optreden (Van Assche, 2015). 
Het meest duidelijke voorbeeld van gedrags-
veranderingen bij dementie is uiteraard de zo-

Partnerrelaties en beginnend 
psycho-organisch lijden
lies van assche & luc van de ven

Oudere koppels zijn doorgaans tevreden over hun relatie. Het 
optreden van een hersenziekte bij een van de partners kan 
die tevredenheid danig in het gedrang brengen: het partner-
ship dreigt te verdampen, de intimiteit kan afnemen, de sek-
sualiteit kan grondig worden verstoord. Voor sommige kop-
pels kan een psychotherapeutische begeleiding hulp bieden.
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bij aanvankelijk vooraan in de hersenen en ter 
hoogte van de slaap hersenbeschadiging op-
treedt. Bij de gedragsvariant (het woord zegt 
het zelf ) wordt men in eerste instantie gecon-
fronteerd met het onvermogen om zich in soci-
ale situaties adequaat te gedragen, bijvoorbeeld 
omwille van een uitgesproken decorumverlies. 
Bij andere patiënten treedt dan weer een zekere 
apathie op, een afvlakking van het emotionele 
leven, gekoppeld aan initiatiefarmoede. Bij pa-
tiënten met een fronto-temporale degeneratie 
kunnen de cognitieve mogelijkheden overigens 
nog enige tijd onaangetast blijven. Bij vrijwel 
alle patiënten is er een totaal gebrek aan ziek-
te-inzicht. Bij senioren jonger dan 65 jaar is 
deze fronto-temporale degeneratie de tweede 
meest voorkomende vorm van dementie. 

Bij andere vormen van psycho-organisch 
lijden is het optreden van persoonlijkheidsver-
anderingen en gedragsproblemen in een vroeg 
stadium van de aandoening soms minder op-
vallend, maar vaak toch wel degelijk aanwezig. 
Zo ziet men bij een aantal patiënten die lijden 
aan de ziekte van Parkinson in een vroeg stadi-
um een uitgesproken initiatiefloosheid en pas-
siviteit. Daarnaast vermindert de mentale 
flexibiliteit, wat door de omgeving nogal eens 
wordt omschreven als ‘koppigheid’. Boven-
dien ziet men vaak een toegenomen onrust, 
angst of depressiviteit. Deze laatste fenomenen 
kunnen worden begrepen als een reactie van 
het individu op de verminderde mogelijkhe-
den, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van 
de neurologische veranderingen ten gevolge 
van het ziekteproces. Ook bij de ziekte van Alz-
heimer kunnen, lang voordat de diagnose 
wordt gesteld, niet-cognitieve symptomen als 
eerste optreden. Het gaat hierbij dan vaak om 
een depressie, een toegenomen achterdocht of 
paranoia, of een zich terugtrekken uit het 
socia le verkeer. Bij mensen met een vasculaire 
cognitieve stoornis ten slotte (bijvoorbeeld ten 
gevolge van een hersenbloeding) merkt men 
meer dan eens een uitgesproken affectlabiliteit, 
waarbij de patiënt plots gaat lachen of wenen 
terwijl hiervoor geen duidelijke aanleiding is; 
de controle over de eigen gevoelens kan dus 
sterk verminderen.

Weerslag op de relatie
Wanneer een oudere chronisch ziek wordt, 
denkt men vaak in de eerste plaats aan tal van 
belastende zorgtaken voor de partner. En uiter-
aard zal de partner (in het geval van een psy-
cho-organisch lijden zeker na verloop van tijd) 
een aantal huishoudelijke, administratieve en 
verzorgende taken moeten overnemen. De ver-
anderingen in het gedrag en de persoonlijk-
heid van de patiënt kunnen echter vrij vroeg in 
het ziekteproces een schaduw werpen op de 
relatie. Meer dan eens kan men spreken van 
een ‘verdampende relatie’: men kan niet langer 
rekenen op de steun van de patiënt, bijvoor-
beeld in de bespreking van familiale proble-
men, een echt persoonlijk gesprek met tegen-
spraak wordt alsmaar zeldzamer, ruzies en 
meningsverschillen worden uit de weg gegaan 
vooral omdat de ander niet langer als even-
waardige tegenpartij kan worden beschouwd. 
Als de nu zieke partner voorheen de vertrou-
wenspersoon was, dan dreigt die als steun-
figuur te verdwijnen, hetgeen meer dan eens 
een bedreiging vormt voor het psychisch wel-
zijn van de gezonde partner. Dit laatste geeft 
daarbij meestal ook aanleiding tot schuld-
gevoelens: de gezonde partner voelt zich in de 
relatie tekort schieten omdat de patiënt niet 
meer voor vol aangezien wordt; soms heeft 
men zelfs de indruk dat men de ander infanti-
liseert, ook al wil men dit niet. Bij anderen 
gaat de verandering in de persoonlijkheid van 
de patiënt vooral ergernis oproepen, waarbij 
men deze laatste bijvoorbeeld verwijt geen ver-
antwoordelijkheid meer op te nemen. En deze 
ergernis kan op zijn beurt alweer schuldgevoe-
lens oproepen.

Bijzondere aandacht verdient de machts-
omkering: in domeinen waarin de patiënt 
vroeger de beslissingen nam, zal de voorheen 
volgzame of zelfs eerder onderdanige part-
ner nu het voortouw moeten nemen. Deze 
‘machtsgreep’ valt vele partners bijzonder 
moei lijk, vooral als het om beslissingen gaat 
die direct de patiënt zélf betreffen (zoals bij-
voorbeeld het rijden met een auto of de deel-
name aan het bestuur van een vereniging of 
bepaalde financiële transacties). Deze machts-
greep is des te problematischer omdat de pati-
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ent in vele gevallen geen enkel begrip kan op-
brengen voor de veranderende posities.

Ook veranderingen in de seksualiteit kun-
nen zwaar wegen. Bij sommige patiënten ziet 
men immers een zekere ontremming, een toe-
name in de aandrift voor seksuele activiteit; bij 
anderen ziet men dan veeleer desinteresse en 
apathie. Bij de ontremming ziet men nogal 
eens dat de partner zich in eerste instantie in-
spant om aan de toegenomen wensen tegemoet 
te komen. Maar meestal wordt vrij snel de 
grens van het leefbare bereikt. Men tracht dan 
tot afspraken te komen, maar vele patiënten 
kunnen zich daar niet aan houden. Dit alles 
dreigt stilaan een uitputtingsslag te worden. Bij 
de seksuele desinteresse of apathie, die soms zo 
ver kan gaan dat zelfs een eenvoudige aanra-
king niet meer wordt getolereerd, gaat voor 
vele gezonde partners de tot dan belangrijkste 
vorm van intimiteit verloren. Zowel bij seksue-
le ontremming als bij apathie ziet men vaak bij 
de gezonde partners gevoelens van eenzaam-
heid optreden: voor de meesten zijn het im-
mers geen thema’s die men met de kinderen of 
met vrienden bespreekt; sommigen gaan dit 
ook bij de huisarts niet ter sprake brengen.

Daarbij komt nog dat ook andere zaken 
een gevoel van eenzaamheid kunnen uitlokken. 
Zo is er nogal eens onbegrip in de directe om-
geving, waarbij ofwel het gedrag van de patiënt 
niet wordt getolereerd, ofwel erg weinig begrip 
wordt opgebracht voor de (beschermende of 
corrigerende) houding van de gezonde partner. 
Soms treedt er isolement op wanneer, gezien 
het onaangepaste gedrag van de patiënt, sociale 
contacten tot het minimum worden beperkt.

Partnerrelatietherapie
In de hoop iets aan de stressvolle situatie te ver-
anderen, zien we vandaag – veel meer dan en-
kele decennia geleden – dat senioren de stap 
zetten naar de psychotherapeut (Lambert- 
Shute & Fruhauf, 2011). De laatste jaren ge-
beurt dit in stijgende mate ook bij koppels bij 
wie een van de partners lijdt aan een beginnend 
psycho-organische aandoening. 

De centrale doelstelling is te omschrijven 
als het verhogen van de leefbaarheid. Nogal 
eens zal de therapeut in eerste instantie ook 

psycho-educatieve initiatieven nemen, bijvoor-
beeld door uitleg te verstrekken over de gevol-
gen van de ziekte. Een therapeut in de oude-
renzorg moet dan ook voldoende kennis 
bezitten over neuropsychologische vraagstuk-
ken. Daarnaast neemt hij steeds een houding 
van meerzijdige partijdigheid aan: hij heeft be-
grip voor ieders standpunt. Maar daarnaast 
heeft hij natuurlijk wel een mening en kan hij 
dus omtrent bepaalde vragen wel een advies 
formuleren. Wanneer hij er bovendien in slaagt 
om meningsverschillen en conflicten te verta-
len in termen van bezorgdheid, betrokkenheid 
en liefde, en kan komen tot een positieve her-
formulering van een oorspronkelijk uitsluitend 
negatief geformuleerd probleem, dan kunnen 
er samen met het koppel afspraken worden ge-
maakt. Een koppelgesprek doet men best met 
twee therapeuten. Dit geeft onder meer de mo-
gelijkheid om koppelgesprekken af te wisselen 
met individuele contacten, waarbij elke part-
ners door één van de therapeuten kan worden 
gesteund. Voor de gezonde partner betekent 
deze steun meestal ook dat er voldoende aan-
dacht wordt besteed aan de zelfzorg.
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Veerkracht, een bijdrage  
aan de theorievorming 
joachim duyndam

Veerkracht lijkt het nieuwe toverwoord. Opeens duikt veer
kracht overal op: in de zorg, in de hulpverlening, op de opinie
pagina’s van de kranten, en zelfs prominent in de Nationale 
Wetenschapsagenda – al dan niet in combinatie met poli
tiekactuele zaken als zelfredzaamheid en de participatiesam
enleving. Daarbij is het opmerkelijk dat veerkracht nauwelijks 
wordt omschreven of gedefinieerd, zelfs niet in de Nationale 
Wetenschapsagenda. Is de betekenis van deze mooie meta
foor dan zo vanzelfsprekend?

Herkomst en raadsel
Aan het begin van de 21e eeuw duikt veer-
kracht – in het Engels: resilience – eerst op in de 
context van jeugdhulpverlening. Psychologi-
sche en andere studies staan voor het raadsel 
hoe het komt dat sommige kinderen ondanks 
ernstige ellende (opgroeien in een context van 
armoede, verlies, geweld, verslaving, misbruik, 
enzovoort) er sterk uitkomen en goed terecht 
komen, terwijl andere kinderen na vergelijkba-
re ellende voor hun leven getekend en getrau-
matiseerd zijn. Hoewel er sindsdien vele speci-
fieke (deel)studies zijn gedaan, en er allerlei 
hypotheses zijn opgesteld, heeft men het echte 
antwoord op dit raadsel nog niet gevonden. 
Hoe dat komt, leg ik verderop in dit artikel uit. 

Intussen is men ook steeds meer het be-
lang van veerkracht voor andere levensfasen 
gaan zien. Zo geven Aging Studies, inclusief 
gerontologie en geriatrie, sinds enige jaren in 
toenemende mate blijk van het belang van 
veerkracht voor een geestelijk gezonde en zin-
volle ouderdom. En tussen jeugd en ouder-

dom verschijnt veerkracht in trainingen, cur-
sussen en bijscholingen voor professionals en 
managers op tal van werkterreinen, niet alleen 
in zorg en hulpverlening. 

Gemeenschappelijk aan deze vorm van 
veerkracht, van jeugd tot ouderdom en daar-
tussen, is dat veerkracht steeds in relatie tot 
adversity wordt begrepen. Deze Engelse term 
vat allerlei heel verschillende vormen van te-
genslag samen: armoede, ziekte, afhankelijk-
heid, verslaving, misbruik, geweld, verlies van 
lichamelijke en geestelijke vermogens, onge-
luk en pech. Veerkracht als zodanig maakt 
dergelijke ellende niet ongedaan, maar kan 
wel helpen deze te overkomen of te overwin-
nen, of als dat niet lukt, het uit te houden en 
ermee te leven. 

Geestelijke weerbaarheid een opgave 
voor iedereen
In de Nederlandse humanistische traditie be-
staat echter een – op het eerste gezicht – heel 
ander begrip van veerkracht: geestelijke weer-
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baarheid. Jaap van Praag (1911-1981), de 
founding father van het Nederlandse humanis-
me na WOII, beschouwde het bevorderen van 
geestelijke weerbaarheid als zijn ‘grote strijd’ 
(naast de ‘kleine strijd’ voor gelijkberechtiging 
van buitenkerkelijken). Van Praag raakte tij-
dens zijn onderduik, waartoe hij als jood was 
gedwongen, ervan overtuigd dat het nazisme 
in de jaren dertig zo om zich heen had kunnen 
grijpen doordat het de meeste mensen ontbrak 
aan geestelijke weerbaarheid tegen dergelijke 
valse ideologieën. Hij beschouwde het hebben 
van een levensbeschouwing, in het bijzonder 
het zingevingskader en de inspiratiebronnen 
die deze biedt, als de belangrijkste voorwaarde 
voor geestelijke weerbaarheid. Daartoe ont-
wikkelde hij in de traditie van Renaissance en 
Verlichting een humanistische levensbeschou-
wing, overigens niet in oppositie met religie. 
Integendeel, Van Praag beschouwde de kerken 
als bondgenoten in zijn ‘grote strijd’. 

Ook geestelijke weerbaarheid heet in het 
Engels resilience, soms gespecificeerd als men-
tal resilience of spiritual resilience. Maar dat is 
niet de enige overeenkomst of verbinding tus-
sen geestelijke weerbaarheid en veerkracht. 
Kijken we bijvoorbeeld naar het onderzoek 
van het Resilience Research Centre (Halifax, 
Canada), een van de eerste en thans toonaan-
gevende onderzoeksinstituten op het gebied 
van resilience (gericht op jeugdhulpverlening), 
dan blijkt dat men daar als bronnen van resili-
ence hanteert: relaties met belangrijke anderen, 
identiteit, grip op gebeurtenissen en omstan-
digheden, cohesie (samenhang in overtuigin-
gen), cultureel toebehoren, inclusief gedeelde 
waarden (Ungar, 2012). In theorieën over zin-
geving zijn dit typisch aspecten – of in onder-
zoekstermen: operationaliseringen – van zin-
geving (Baumeister 1991; Derkx 2013). 
Precies het betekenis kunnen geven aan ge-
beurtenissen en omstandigheden is een be-
langrijke bron van zowel geestelijke weerbaar-
heid als veerkracht. 

Zingeving, veerkracht en 
authenticiteit
Geestelijke weerbaarheid of veerkracht vanuit 
zingevingsbronnen betekent dat men een zeke-

re zeggenschap over het eigen leven heeft, dat 
men handelingsruimte heeft, alsook interpre-
tatieruime: dat men gebeurtenissen en omstan-
digheden kan duiden, ‘een plek kan geven’. 
Een zekere creativiteit dus in het beantwoor-
den van uitdagingen en tegenslag. Zodat men 
niet ‘omvalt’ onder tegenslag of druk van om-
standigheden, maar terug kan veren. Terug-
veren is de letterlijke betekenis van resilience, 
dat afkomstig is van het Latijnse re-salire: te-
rug-omhoogkomen. Deze betekenis is ook her-
kenbaar in synoniemen van resilience: taaiheid 
(hardiness), uithoudingsvermogen (endurance, 
stamina) flexibiliteit, standvastigheid (fortitude), 
vastbeslotenheid (resoluteness), en het prachtige 
maar moeilijk vertaalbare buoyancy: als een 
boei of zeebaken zijn, na onderdompeling 
weer opduiken (het Engelse buoy is, als zovele 
scheeps- en zeevaarttermen, afkomstig van het 
Nederlands: boei). 

Het belangrijkste verschil tussen de ‘le-
vensbeschouwelijke’ geestelijke weerbaarheid 
en de recent opgekomen veerkracht, is dat 
deze laatste in relatie tot adversity wordt ge-
dacht. Veerkracht wordt zo opgevat als ant-
woord of reactie op enigerlei vorm van serieu-
ze tegenslag. In deze opvatting is veerkracht 
iets voor mensen ‘met problemen’. De geeste-
lijke weerbaarheid uit de humanistische tradi-
tie daarentegen, is voor iedereen van belang. 
In deze opvatting moet men sowieso als mens 
geestelijk weerbaar zijn, of men nu in de pro-
blemen zit of niet. Maar weerbaar waartegen 
dan? 

Zelf zie ik, daartoe geïnspireerd door de 
mimetische theorie van René Girard (1923-
2015) en anderen, de mimetische druk waar-
aan wij allen blootstaan als de belangrijkste 
kracht waartoe wij ons weerbaar, in de zin van 
veerkrachtig, zouden moeten verhouden. Met 
mimetische druk (van mimesis = nabootsing) 
bedoel ik het gegeven dat wij ons in onze opi-
nies, interesse, begeerte, smaak, ambities, en-
zovoort, sterk laten leiden door wat (in onze 
ogen belangrijke) anderen zeggen, vinden, 
doen, begeren, ambiëren. Mimetische mecha-
nismen zijn zo alomtegenwoordig dat we er 
ons meestal niet eens van bewust zijn dat wat 
wij mooi, goed, interessant en belangrijk vin-
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lijk) niet zoals Van Praag in de context van 
nazisme, en ook laten wij ons vandaag niet 
meer gezeggen door de autoriteiten van kerk 
of staat. Maar dat betekent niet dat onze keu-
zes vanzelfsprekend autonoom of authentiek 
zijn. Vandaag zijn de media en de markten de 
krachtige autoriteiten die ons zeggen en voor-
doen wat goed en wenselijk is; die onze wil 
bepalen. Daartegen weerbaar zijn door er 
veerkrachtig mee om te gaan is hoogst actueel 
en urgent.

Veerkrachtig vechten: iets dat je 
samen doet
Na deze analyse wordt ons begrip van veer-
kracht al een stuk scherper. Veerkracht is res-
ponsief: het is een antwoord of reactie op ad-
versity of druk. Een veer geeft niet zomaar 
kracht; hij geeft zijn kracht pas na druk. Veer-
kracht pakt de tegenstand vast. En strijdt of 
danst ermee, zoals in de oosterse dans of 
vechtsport (martial art). Veerkracht verschilt 
dus van oppositie, onthouding, afsluiting, 
hakken-in-het-zand. Geen ascese, geen sekta-
risme. Veerkracht beweegt mee, en buigt te-
rug.

Maar ons begrip is nog niet scherp ge-
noeg. Tot hier toe lijkt veerkracht vooral een 
individuele eigenschap: iets dat je hebt, of 
niet, en dat je eventueel na oefening en trai-
ning kunt verwerven. In het al genoemde 
Resilience Research Centre wordt resilience 
echter niet in de eerste plaats als individuele 
competentie opgevat, maar als iets dat bepaal-
de sociale verbanden kunnen vertonen, social 
ecologies genoemd. Zoals natuurlijke ecologie-
en – een bos, een meer, een eiland, of de aarde 
als geheel – zich na een interne of externe cri-
sis kunnen herstellen, na een ziekte of een 
meteoorinslag, zo kunnen ook sociale ecolo-
gieën zich herstellen van interne of externe 
bedreigingen, en zo veerkracht tonen. Een ge-
zin met problemen, een schoolklas waarin ge-
pest wordt, een afdeling in een organisatie 
waar crisis heerst, ouderen die zich geïsoleerd 
en overbodig voelen, een sportteam met in-
terne rivaliteit, een legereenheid in vijandig 
gebied – het zijn allemaal voorbeelden van 

lossere of vastere sociale verbanden die, als so-
ciale ecologie, veerkracht kunnen tonen. Als 
het gezin de problemen te boven komt, als het 
pesten in de schoolklas stopt zonder dat de 
gepeste als zondebok wordt uitgestoten, als de 
crisis op de afdeling of de rivaliteit in het 
sportteam door de groep wordt bedwongen, 
als de ouderen worden gezien en op waarde 
worden geschat, als men in de legereenheid 
blindelings op elkaar kan vertrouwen. Een so-
ciaal verband van mensen die op elkaar zijn 
aangewezen, wordt een sociale ecologie als het 
verband veerkrachtig reageert op adversity en 
druk. Vaak veren zij dan niet zonder meer te-
rug naar de oude toestand, maar veranderen 
zij; worden zij sterker. Dat geldt trouwens 
ook voor natuurlijke ecologieën die een crisis 
te boven komen. Daar ontstaat nieuw leven. 

Veerkracht en sociale ecologie hangen in 
deze opvatting dus wezenlijk samen. Ze defi-
niëren elkaar, om zo te zeggen. Individuele 
veerkracht is afhankelijk van de sociale ecolo-
gieën waarvan iemand deel uitmaakt. Je kunt 
in deze opvatting, strikt genomen, niet in je 
eentje veerkrachtig zijn. Je bent veerkrachtig 
dankzij je sociaalecologische relaties.

Dit betekent niet dat in een sociale ecolo-
gie iedereen op dezelfde wijze veerkrachtig is. 
Een mantelzorger die voor een oudere zorgt, 
heeft vaak te maken met de sociale druk van 
verantwoordelijkheid, van véél verantwoorde-
lijkheden tegelijkertijd, en met overvraagd-zijn 
en uitputting (druk). De oudere voor wie de 
mantelzorger zorgt, kampt wellicht met ziekte 
en gebreken, met eenzaamheid en gevoelens 
van overbodigheid (adversity). Maar beiden 
kunnen dankzij hun sociaalecologische relatie 
veerkrachtig zijn en blijven, en elkaar steunen. 

Hierover is uiteraard nog veel meer te zeg-
gen, maar dat gaat het bestek van dit artikel  
te buiten. Ik wil tenslotte nog even terugko-
men op het raadsel waarmee ik begon. Als je 
zoals in veel sociale wetenschap, uitgaat van 
mensen als ‘dingen met eigenschappen’ – bij-
zondere dingen, dat wel, met bijzondere eigen-
schappen – dan vind je geen veerkracht. Om-
dat veerkracht geen eigenschap is. Veerkracht 
gebeurt in een sociale ecologie. 
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Over de auteur
Joachim Duyndam is hoogleraar Humanisme 
en Filosofie aan de Universiteit voor Huma-
nistiek in Utrecht. Hij leidt daar het onder-
zoeksprogramma Goed Ouder Worden 
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OUDE ANSICHT

Een plein zo bleek van licht,

je denkt dat, weliswaar zeer dun,

maar dat er sneeuw op ligt.

Dan zie je mensen zonder jas,

wel met een hoed, maar

van dat splinterwitte stro,

tegen het zonnesteekgevaar.

Zoals in trams het spuwen was verboden.

Er kijken van dit kiekje louter doden

in de nog ongewone lens.

Zwart doek lag over ’t hoofd

van de gebogen mens die dacht:

er staat nu wat er staat.

’t Is het moment dat blijft.

De eeuwigheid is wat vergaat.

J. Eijkelboom
Uit: Verzamelde gedichten. Amsterdam: Singel Uitgeverijen, 2012

GEDICHT
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PARTICIPATIE & ONT WIKKELING

Zintuigen en zingeving

Over kunstprojecten in de 
ouderenzorg
cretien van campen

Kunst en cultuur kunnen van groot belang zijn bij het ouder 
worden. In de zorg- en welzijnssector is er dan ook steeds 
meer aandacht voor deze projecten. Weinig projecten zijn 
echter geëvalueerd. Wat werkt wel en wat werkt niet? Bij 
wie wel en bij wie niet? Het lectoraat Innoveren met Oude-
ren van de hogeschool Windesheim in Zwolle doet hier on-
derzoek naar en zet zich in voor duurzame inzet van kunst-
projecten in de ouderenzorg.

Muziek brengt tot leven
Op een vrijdagmiddag in november was ik op 
uitnodiging van projectleider Vera Broos van 
het kunstenaarscollectief Zona’s Kiosk te gast 
op een gesloten psychogeriatrische afdeling 
van verpleeghuis Flevohof in Amsterdam- 
Oost waar wekelijks kunstprojecten voor be-
woners en familieleden plaatsvinden. 

Ik liep met de kunstenaars Jaqueline Fles-
kens en Ina Stockem mee. Jacqueline is musi-
cus en bewerkt liedjes van vroeger met de be-
woners. Met de gitaar om de hals benadert ze 
bewoners en probeert met muziek, humor en 
een praatje contact te maken en ze uit te da-
gen mee te zingen.

Ina is danseres en nodigt de bewoners uit 
aan haar tafeltjes in de koffiehoek, die bezaaid 
liggen met lichtjes, bloemen een andere vro-
lijke voorwerpen waarmee ze tactiel, visueel 
en auditief bewoners benadert en uitdaagt. 
Beide kunstenaars maken contact met grap-
jes, een liedje en praatje. 

Met Jacqueline ga ik naar een huiskamer 
waar zes personen aan tafel zitten. De meeste 

staren voor zich uit. Jacqueline weet al snel 
twee bewoners tot meezingen te bewegen. De 
anderen blijven voor zich uit staren of lijken 
te dutten of zijn rusteloos. Na verloop van 
tijd roept de verzorgende, die druk in de keu-
ken in de weer is en onderwijl vrolijk liedjes 
meezingt, dat Jacqueline eens een Frans liedje 
kan proberen voor een mevrouw die in Brus-
sel is opgegroeid. Jacqueline zet een lied van 
Jacques Brel in. Vlak voor me zie ik de oude 
passieve vrouw tot leven komen nadat ze ruim 
een kwartier geen kik heeft gegeven. Bij het 
horen van de klanken van het liedje van Brel 
slaat ze haar ogen op en kijkt Jacqueline ver-
tederd aan. Langzaam komt ze los en gaat 
meebewegen en neuriën, en zachtjes frasen 
meezingen. De vreugd van haar jeugd is weer 
terug en ze kijkt blij en haar gezicht straalt. 

Ook de anderen haken aan en er ontstaat 
een samenzang, die weliswaar niet zo samen-
hangend klinkt, maar die laat zien hoe men-
sen nu op elkaar betrokken raken en samen 
iets doen in plaats van alleen. Nog steeds is 
het maar een deel van de groep. Om passieve 
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mensen te zien ontluiken en opfleuren en hoe 
zij vervolgens elkaar ook weten te vinden is 
ontroerend mooi. 

Terug in de koffiehoek ga ik aan een tafel-
tje zitten met een vrijwilliger en observeer hoe 
Ina contact maakt met bewoners via aanraken 
en dans. Ze geeft bewoners een bloem en 
maakt er een spel van waarbij ze als een poes 
al miauwend in hun nek langs de bewoners 
danst. De eenvoud van een bloem in je han-
den blijkt wonderbaarlijk. Trots zie ik twee 
vrouwen met de steel in hun vuist geklemd 
genieten van de bloem. Als een kind zo blij. 
De gedachte komt bij me op dat ‘kindsheid’ 
ook mooie associaties kan hebben.

Innoveren met ouderen: co-creatie
Er is een toenemende aandacht voor kunst- 
en cultuurparticipatie in de langdurige zorg 
voor kwetsbare ouderen (zie bijvoorbeeld 
www.langlevekunst.nl). Met geuren, kleuren, 
geluiden, smaken, texturen en combinaties 
daarvan worden onder meer herinneringen en 
levensverhalen opgeroepen, die op bijzondere 
wijzen bijdragen aan het welbevinden van 
personen. Alle partijen zijn meestal positief: 
het welbevinden van de zorgontvangers is ver-
beterd, de familie is meer ontlast, de professio-
nal ziet een blijere cliënt en de zorginstelling 
biedt haar cliënten een vernieuwend aanbod 
tegen lage kosten (want kunstprojecten in de 
zorg zijn meestal low budget). 

Veel zintuiglijke projecten zijn door, en 
met hulp van kunstenaars en ontwerpers ont-
wikkeld vanwege hun expertise op het gebied 
van zintuiglijke prikkeling, maar weinig pro-
jecten zijn wetenschappelijk geëvalueerd. Wat 
werkt wel en wat werkt niet, bij wie wel en bij 
wie niet, in welke situatie wel of niet, in welke 
omgeving wel en niet? Wat levert het op? Wat 
zijn werkzame ingrediënten? 

Het lectoraat Innoveren met Ouderen van 
de hogeschool Windesheim in Zwolle ont-
wikkelt onderwijs en onderzoek rondom the-
ma’s als persoons- en netwerkgerichte zorg en 
co-creatie met ouderen als kiezende burgers. 
Een van de programma’s die concreet invul-
ling geven aan deze thema’s is Zintuigen en 
zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen. 

Eind 2014 zijn we begonnen met discussie-
bijeenkomsten met docenten, kunst- en zorg-
professionals en verschillende praktijk- en on-
derzoeksopdrachten in het werkveld door 
studenten. Studenten werken samen met ou-
deren aan producten binnen bestaande con-
cepten zoals verhalenkeukens, zintuiglijke 
tuinprojecten, herinneringsalbums met beel-
den, stoffen en geuren, schilderen & fotogra-
fie, zangkoren en muziekgroepen. Het con-
cept van co-creatie is leidend binnen de 
programmalijn Participeren en Innoveren van 
het lectoraat.  Niet alleen voor, maar vooral 
mèt ouderen. 

Naast ontwikkeling van producten is eva-
luatie ervan essentieel om te kunnen innove-
ren. Studenten interviewen bijvoorbeeld 
deelnemers, hun mantelzorgers en gezond-
heidsprofessionals om te bepalen wat de 
meerwaarde van zintuiglijke kunstinterven-
ties is ten opzichte van de reguliere zorg. Wat 
vinden kwetsbare ouderen belangrijk in hun 
leven en wat draagt daaraan bij? Hoe kunnen 
zintuiglijk uitdagende ontwerpen hun geluk 
zinvol en duurzaam vergroten? Omgaan met 
elkaar staat centraal. Zowel in de ontwikke-
ling als in de uitvoering zijn uniciteit, identi-
teit, respect, co-creatie, creativiteit en per-
soonlijke beleving essentieel.

Alle partijen betrekken werkt
De eerste verkenningen bieden al concrete 
aanwijzingen en handvatten voor professio-
nals. Meerdere succesvolle projecten onder-
scheiden zich bijvoorbeeld doordat ze alle 
partijen (ouderen, familie, verzorgenden op 
de werkvloer, artsen, staf en anderen) betrek-
ken bij een kunstproject. Wanneer een partij 
de voordelen niet ziet, bijvoorbeeld omdat ze 
het als extra werkdruk zien, is de kans op mis-
lukking groot. Een kunstproject heeft een 
grotere kans van slagen wanneer het door alle 
lagen in de organisatie gedragen wordt. Een 
succesvol project draagt vaker bij aan de kwa-
liteit van leven van alle partijen, niet alleen 
het welbevinden van de kwetsbare ouderen en 
hun mantelzorgers maar ook de werktevre-
denheid van verzorgend en verplegend perso-
neel.



64 Tijdschrift over ouder worden & samenleving Gerōn 3/2016

PA
R

TI
C

IP
A

TI
E 

&
 O

N
T

W
IK

K
EL

IN
G Een tip: Neem de tijd voor de ontwikke-

ling van het project en betrek de deskundig-
heid van alle betrokken partijen. Het kost tijd 
om de wensen van ouderen en de mogelijkhe-
den binnen de organisatie te verkennen en 
draagvlak binnen de organisatie te creëren. 
Het vergt soms zelfs een cultuurverandering 
in een zorginstelling in hun visie op wat bij-
draagt aan de kwaliteit van bewoners.

Succesvolle kunstprojecten kenmerken 
zich vaker door een co-creatie mèt ouderen in 
plaats van het creëren van kunstwerken vóór 
ouderen. Daardoor blijft het project persoon-
lijk. Kunst is geen medicijn. Persoonlijke aan-
dacht, samen dingen doen, activeren met als 
doel te inspireren is kenmerkend voor succes-
volle projecten. Een tweede tip: ken uw deel-
nemers. Neem de tijd om hun wensen, hun 
levensfase, hun dagelijkse activiteiten te ver-
kennen en luister naar ze!

Zoals gezegd zijn dit aanwijzingen die na-
der getoetst en geconcretiseerd worden in lo-
pend onderzoek. De beschikbare kennis van 
kunstinterventies is versnipperd en gaat he-
laas vaak verloren na afronding van een pro-
ject. Om creatieve en zorg- en welzijnsprofes-
sionals handvatten te geven voor de praktijk 
organiseren we discussiebijeenkomsten en 
onderzoek om hun kennis te delen en op te 
bouwen. Dat doen we in verschillende onder-
zoeksactiviteiten: 1) bijdragen aan onder-
zoeksymposia, 2) discussie- en inspiratie-
bijeenkomsten met creatieve en zorg- en 
welzijnsprofessionals en 3) onderzoekstages 
van studenten. Geïnteresseerden kunnen via 
de website contact opnemen.

Naar duurzame inzet van 
kunstprojecten
Creativiteit vinden we belangrijk in alle fasen 
van het leven. Ook bij mensen met dementie 
kan creatief bezig zijn hen inspireren en le-
vensgeluk brengen. Het gaat in kunstprojec-
ten niet zozeer over kunst met een grote K 
maar veeleer over activering, uitdaging en de-
len in groepsverband onder leiding van crea-
tieve professionals.  Dit kan een kunstenaar, 
designer, kok of andere creatieve ondernemer 
zijn. Een onderscheid met creatieve therapie 

is dat het kunstproject geen helingsdoel of ge-
nezingsdoel heeft, maar zich in bredere zin op 
de kwaliteit van leven richt met nadruk op 
zingeving, persoonlijke aandacht en ontwik-
keling. De kunstprojecten onderscheiden 
zich van de reguliere activiteitenbegeleiding 
door hun innovatieve en inspirerende karak-
ter en aansluiting bij de persoonlijke historie 
en wensen van bewoners. Daarbij hebben crea-
tieve professionals  oog voor individuele ver-
schillen en werken in deze kunstinterventies 
met persoonlijke voorkeuren en levensverha-
len. Kunstprojecten met kwetsbare ouderen 
en hun mantelzorgers zijn vaak succesvol 
maar meestal ook eenmalig. Dat is jammer 
want daarmee geven we hen de kans om tijde-
lijk op te leven en daarna wordt alles weer als 
voorheen. Het Windesheim onderzoeks- en 
innovatieprogramma ‘Zintuigen en zingeving 
in de zorg voor kwetsbare mensen’ wil bijdra-
gen aan de duurzame inzet van kunstprojec-
ten in de ouderenzorg. 

Terugdenkend aan de vrijdagmiddag in het 
verpleeghuis wordt ik ook weer blij. Ik heb 
meegezongen en veel gelachen. Wat mooi om 
mensen met veel verdriet en verlies in hun le-
ven eens per week een feestje te geven waardoor 
ze opleven. Dat zou op meer plaatsen mogen 
gebeuren. Geef bewoners af en toe een per-
soonlijk feestje waar ze blij van worden. Meer 
dan andere mensen in de samenleving hebben 
zij een verzetje nodig waarmee ze hun niet ge-
makkelijke leven draagbaar kunnen maken.

Meer informatie
Webpagina ‘Zintuigen en zingeving in de zorg 
voor kwetsbare ouderen’
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onder-
zoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innove-
ren-in-de-ouderenzorg/zintuigen-en-zingeving- 
in-de-zorg-voor-kwetsbare-ouderen/

Over de auteur
Cretien van Campen is als associate lector In-
noveren met Ouderen verbonden aan de hoge-
school Windesheim in Zwolle en als senior 
onderzoeker Ouder worden en kwaliteit van 
leven aan het Sociaal en Cultureel Planbureau 
in Den Haag. Meer info: www.cretien.nl.



Gerōn 3/2016 Tijdschrift over ouder worden & samenleving 65

BOEKBESPREKING

De hbo student heeft het voor het uitkiezen 
tegenwoordig met de studieboeken over ouder 
worden. De drie leidende uitgeverijen in het 
hoger beroepsonderwijs hebben elk een basis-
boek over ouderen in hun catalogus. Kenne-
lijk zijn, zoals Kees Penninx schrijft, ‘de tijden 
veranderd; overal in Nederland zien we brui-
sende initiatieven waarbij jong en oud de han-
den ineenslaan om talenten en levenservaring 
te bundelen’. In het sociaal domein is enorm 
veel aan het veranderen en 2015 is daarin echt 
een kanteljaar geworden. Daarom is in dit 
boek van Kees Penninx terecht de aandacht 
gericht op twee hot topics in het werken in het 
sociaal domein en in de zorg: ‘krachtgericht 
werken’ en ‘werken in de wijk’. Dit boek stelt 
de vraag centraal waar je als sociaal professio-

nal de schouders onder kan zetten en hoe je, 
in het samenspel tussen overheid, instituties 
en burgers, tot een gezamenlijke agenda kunt 
komen en hoe die uit te voeren. Penninx stelt 
daarin dat ‘goed ouder worden’ en ‘gewoon le-
ven’ voor iedere buurtbewoner, ongeacht 
eventuele beperkingen, de missie zou moeten 
zijn. De rol van de sociaal professional is niet 
langer om zelf overal voor te zorgen, maar een 
stap terug te doen en in te zetten op de bete-
kenis die buurtbewoners voor en met elkaar 
willen hebben. Hierin klinkt een pleidooi 
door om enerzijds actieve burgers te onder-
steunen, hier ‘zorgen dat’ genoemd, en ander-
zijds kwetsbare burgers niet uit het oog te ver-
liezen door te ‘zorgen voor’.

Kiezen, áls je kiezen kunt
joost van vliet & jan s. jukema

Kees Penninx (2015). Kiezen en verbonden blijven; kracht
gericht werken met ouderen in de wijk. Bussum: Uitgeverij 
Coutinho (352 pagina’s, €  34,50 boek en website, ISBN 
9789046904602). 
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Het boek is geschreven in de traditie van 
de ‘school van Sprinkhuizen en Scholte’, die 
veel hebben geschreven over de politiek-maat-
schappelijke veranderingen met een beroeps-
praktijk van generalistisch opererende sociaal 
werkers. In dit boek is door deze keuze het 
belang van specialistische expertise voor het 
werken met specifieke groepen kwetsbare of 
vitale ouderen naar de achtergrond verdwe-
nen. Er is terecht erkenning voor de schijn-
tegenstelling ‘vitaliteit’ en ‘kwetsbaarheid’. 
Penninx daarover: “wie zijn kracht wil benut-
ten, moet zijn kwetsbaarheid onder ogen 
zien”. De uitwerking daarvan in het boek 
doet echter te weinig recht aan de complexi-
teit van de dynamiek tussen vitaliteit en 
kwetsbaarheid. Ouderen zijn niet óf kwets-
baar óf vitaal. En in de loop van de tijd wisse-
len perioden van kwetsbaarheid zich af met 
ervaringen van vitaliteit. Voor veel professio-
nals is het juist moeilijk die dynamiek te er-
kennen en daarop te acteren.

Interessant is deel 2 van het boek, waar 
het speelveld van de oudere mens én de soci-
aal werker wordt gelinkt aan de vijf leefdo-
meinen van mensen. Deze zijn door Houben 
(2002) verbonden aan ouder worden en als 
intern referentiekader ingezet voor het ont-
wikkelen en in stand houden van de eigen 
identiteit. Dit kader is in veel studies en pro-
gramma’s als kompas toegepast. Nu dus ook 
in dit boek, waarbij deze leefdomeinen door 
vijf specialisten zijn uitgewerkt. De kracht 
van de uitwerkingen is dat specifiek wordt in-
gezoomd op één leefdomein. Echter, daarmee 
komt de betekenis van het geheel van de vijf 
levensdomeinen niet goed uit de verf. Wan-
neer de schrijvers van deze vijf hoofdstukken 
allen éérst samen het boek van Piet Houben 
hadden bestudeerd, was vanuit een gezamen-
lijke visie waarschijnlijk meer oog geweest 

voor groei- en krimpfactoren op oudere leef-
tijd. Ouder worden is namelijk ook inleveren 
en zich verhouden tot de realiteit van de eigen 
sterfelijkheid. 

Dit boek is een optimistisch boek. We le-
zen over de interessante tijd waarin we nu le-
ven, waar de participatiemaatschappij mensen 
kansen biedt en waar de huidige nieuwe oude-
ren de eerste generatie is die op alle levens-
terreinen zelf kan kiezen hoe zij willen leven. 
Het is ook een echt studieboek, met uit-
gewerkte opdrachten per hoofdstuk. De prak-
tijkopdracht ‘goed oud worden in Goudwijk’, 
achter in het boek, verbindt theorie met prak-
tijk. Wat met dit boek aan het oog onttrokken 
wordt is dat helaas niet alle ouderen in 
‘Goudwijk’ wonen. Er leven ook veel (oudere) 
mensen in ‘Fletswijk’, waar het ‘kiezen en ver-
bonden blijven’ beperkt blijft tussen wel of 
niet aankleden en uit bed komen. Daar wonen 
mensen die ervaren dat zij niets te kiezen heb-
ben en die allang zijn afgehaakt. Om ook daar 
betekenisvol aan het werk te kunnen gaan, 
vraagt van professionals vakmanschap en an-
dere specialistische gerontologische kennis. 

Dit goed leesbare boek met waardevolle en 
bruikbare informatie, biedt een stevig funda-
ment voor toekomstige studieboeken die recht 
doen aan de dynamische complexiteit van ‘vi-
taal en kwetsbaar’, ‘generiek en specifiek’, ‘ver-
bonden en alleen’ en ‘groei en verval’ bij oude-
re burgers en hoe professionals zich daartoe 
handelend en regisserend kunnen verhouden. 

Over de auteurs
Dr. Jan S. Jukema is Associate lector Innove-
ren in de Ouderenzorg bij Windesheim, ken-
nisinstelling voor hoger onderwijs, onderzoek 
en ondernemen te Zwolle. Joost van Vliet is 
redacteur van GerŌn.
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NATIONAAL PROGR AMMA OUDERENZORG

Ouderenzorg is populairder in 
zorgopleidingen, maar er zijn nog 
genoeg verbeterpunten
esther rikkenga

Motivatie om voor ouderen te zorgen 
groeit
Zorgopleidingen hebben de afgelopen jaren 
veel gedaan om studenten te laten zien hoe 
mooi het kan zijn om zorg te verlenen aan de 
oudsten van ons land. Er bestaan lessen oude-
rengeneeskunde, een verplicht ouderen-
bezoek en steeds vaker laten inspirerende 
oude ren rolmodellen zien tijdens gastcolleges. 
Zo verdiepen de toekomstige zorgverleners 
zich in de leefwereld van ouderen en maken 
zij écht kennis met hen. Marieke Schuur-
mans, lector Ouderenzorg aan de Hogeschool 
Utrecht en hoogleraar Verplegingswetenschap 
aan de Universiteit Utrecht, vertelt: “Studen-
ten leren dat veel ouderen helemaal niet achter 
de geraniums zitten, maar nog gewoon hobby’s 
en een druk sociaal leven hebben. Door deze 
ontmoetingen ontstaat een ander bewustzijn 
over ouderen en wat je samen met hen kunt 
ondernemen. Zelfs de meest tegendraadse stu-
denten haken dan aan en studenten die nooit 
voor de ouderenzorg zouden kiezen, willen dat 
nu wel.” De motivatie om voor ouderen te 
 zorgen groeit dus. De statistieken onderschrij-
ven dit: waar in 2011 maar liefst vier van de 
tien hbo-studenten en ruim een derde van de 

mbo-studenten liever niet met ouderen wilden 
werken, is dat nu flink minder. Maar is dat ook 
voldoende om straks de gevolgen van de ver-
grijzing goed op te kunnen vangen? Schuur-
mans: “Er worden nu stapjes genomen naar 
een kwalitatief betere ouderenzorg met meer 
aandacht voor de cliënt en zijn wensen. Deze 
kennis verspreidt zich langzaam maar gestaag 
over de onderwijsinstellingen. Maar om oplei-
dingen écht toekomstbestendig en ouderen-
proof te maken, moet er meer gebeuren.”

Het begin is daar
Binnen het Nationaal Programma Ouderen-
zorg (NPO) is er veel onderzoek gedaan naar 
manieren om ouderenzorg een prominentere 
rol in het zorgonderwijs te geven. Schuurmans 
was als trekker van het NPO-netwerk NUZO 
(Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) bij veel 
van deze onderzoeken van dichtbij betrokken. 
“Er is ontzettend veel geïnvesteerd om de be-
kwaamheden van studenten en professionals te 
verbeteren en zo de ouderenzorg naar een 
 hoger plan te tillen. Dankzij deze inzet be-
schikken we nu over tientallen concrete onder-
wijsproducten, zoals e-learning modules, 
inspiratiedagen, opleidingen, trainingen en 

Ouderenzorg krijgt steeds meer aandacht in Nederlandse 
zorgopleidingen en wordt populairder onder zorgstuden-
ten, mede dankzij het Nationaal Programma Ouderenzorg. 
Nieuws om blij van te worden, maar in de praktijk moet er nog 
veel gebeuren om opleidingen écht ouderenproof te maken. 
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O cursussen. Stuk voor stuk producten die het 
docenten en studenten makkelijker maken om 
persoonlijke zorg op maat te leveren en te kie-
zen voor een baan in de ouderenzorg.” Deze 
conclusie wordt bevestigd door een recente in-
ventarisatie van de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra (NFU, 2015). 
Hieruit blijkt dat de ontwikkelde producten 
een belangrijke impuls hebben gegeven aan het 
verbeteren van de bekwaamheden van studen-
ten en professionals. Ze richten zich vooral op 
geïntegreerde zorg en het verbeteren van sa-
menwerking, het aanleren van een cliëntgerich-
te houding en het versterken van eigen regie 
van de oudere. Ook sluiten de producten goed 
aan bij de kernwaarden van ouderen, zoals ge-
zond oud worden en goede informele zorg.

Kritische noten
Toch is de NFU ook kritisch. De onderwijs-
projecten van het NPO hebben volgens de 
auteurs van het rapport veel algemene kennis 
opgeleverd, maar met name voor de domei-
nen wonen en welzijn en voor bepaalde speci-
fieke problemen bij ouderen – depressie, 
mondzorg en medicatie – zijn weinig onder-
wijsproducten ontwikkeld. “Daar zou echt 
meer aandacht voor moeten zijn”, aldus 
Schuurmans. “Deze problemen kunnen grote 
gevolgen voor iemand hebben. Kennis hier-
van is nodig om maatwerk te kunnen leve-
ren.” Een tweede punt betreft het aanbod van 
onderwijsproducten voor specifieke doelgroe-
pen. Zo schrijven de auteurs van het 
NFU-rapport: ‘Er zijn relatief veel onder-
wijsproducten ontwikkeld voor professionals 
in de gezondheidszorg, vooral voor professio-
nals die werkzaam zijn in de eerste lijn. On-
derwijsproducten die zich richten op parame-
dici, professionals die  in de welzijnssector 
werken, of professionals die in het domein 
van wonen actief zijn, zijn schaars. Verder 
blijkt dat geen van de deelnemende projecten 
onderwijsproducten heeft ontwikkeld voor de 
oudere zelf.’ Ten slotte belandt bestaande 
kennis over ouderenzorg vaak niet in de prak-
tijk, aldus de NFU. Schuurmans ziet dit ook 
regelmatig gebeuren. “Theorie blijft nu vaak 
theorie. Ouderen moeten bijvoorbeeld nog 

steeds hun bril afzetten en hun gehoorappa-
raat uitdoen bij een operatie, terwijl allang 
bekend is dat dit kan bijdragen aan het ont-
staan van acute verwardheid. We moeten le-
ren de aanwezige kennis veel beter te benut-
ten. Want hoe belangrijk onderwijs ook is; 
uiteindelijk draait het om de uitvoering.”

Fundamenteel anders
Een belangrijke verantwoordelijkheid voor 
een betere kennisverspreiding ligt volgens 
Schuurmans bij bestuurders van zorgorgani-
saties. “Zij kunnen ervoor zorgen dat wat tij-
dens opleidingen geleerd wordt, een beter 
vervolg krijgt in de praktijk. Hoe? Door de 
juiste prioriteiten te stellen en zorgverleners 
meer eigen regie te geven. Faciliteer waar mo-
gelijk en –  heel belangrijk – geef mensen hun 
eigen verantwoordelijkheden terug.” Een 
voorbeeld: “Wanneer verpleegkundigen tij-
dens een opleiding leren over het belang van 
vroegtijdig mobiliseren van ouderen na een 
ingreep, maar dit in praktijk moeten brengen 
op een drukke afdeling met amper stoelen om 
tijdens oefeningen op te rusten, slaan we de 
plank mis. Het is daarom belangrijk dat we 
alle betrokkenen laten meebeslissen.” Van alle 
betrokkenen vraagt dit volgens Schuurmans 
een open houding en het besef dat goede ou-

Hoog op de politieke agenda
Een grotere rol voor ouderenzorg in opleidin-
gen staat ook hoog op de agenda in Den Haag. 
Er lopen verschillende trajecten om het tekort 
aan zorgprofessionals in de ouderenzorg te 
verminderen en de kwaliteit van de zorg te 
verbeteren. Dat schreef minister Bussemaker 
van Onderwijs onlangs in antwoord op Kamer-
vragen over dit onderwerp. Thuiszorginstellin-
gen kunnen bijvoorbeeld mbo-geschoold per-
soneel opscholen naar hbo-niveau. Daarnaast 
zijn Actiz en Verpleegkundigen en Verzorgden 
Nederland (V&VN) in het voorjaar van 2015 
met financiële steun van het ministerie gestart 
met de campagne ‘Daar zit meer achter’. Doel 
is hbo-opgeleide verpleegkundigen te interes-
seren voor en kennis te laten maken met de 
ouderenzorg en de wijkverpleging.
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derenzorg om veel meer gaat dan het zetten 
van vinkjes en het halen van een keurmerk. 
“Werkwijzen moeten fundamenteel verande-
ren en er mag geen angst bestaan om regels los 
te laten. Het is tijd voor nieuwe, frisse energie 
om ouderen de zorg te geven die ze verdie-
nen.” Goede samenwerking is daarbij de sleu-
tel, zo meent ze. “Écht contact tussen leren-
den, werkenden en ouderen is cruciaal. 
Bijvoorbeeld voor zicht op specifieke oude-
renproblemen en voor nieuwe ontwikkelin-
gen die ervoor zorgen dat taken en verant-
woordelijkheden verschuiven. Neem de tijd 
om kennis met elkaar te delen. Bezoek als do-
centen en praktijkmensen samen congressen 
en werk samen aan projecten. Onderhoud 
kortom constante wisselwerking en blijf bij 
elkaar in de keuken kijken. We moeten me-
teen beginnen met het vullen van de leemten 
– goed in kaart gebracht door het NPO – en 
onze focus gaandeweg steeds bijstellen.”

Meer informatie
Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderen-

zorg (2015). Utrecht: NFU. Het rapport is te 
vinden op http://www.nfu.nl/publicaties.

Oud of Wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil 
in onderzoek naar ouderenzorg  (2015). Utrecht: 
NFU.

Over de auteur
Esther Rikkenga is tekstschrijver bij Leene 
Communicatie, communicatiebureau te Gou-
da. www.leenecommunicatie.nl 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg 
(NPO)
Het NPO verbetert de zorg en ondersteuning 
voor kwetsbare ouderen. Talrijke organisaties 
slaan daarvoor landelijk en regionaal de han-
den ineen. Het doel is een samenhangend zorg-
aanbod te ontwikkelen dat beter is afgestemd 
op de individuele behoeften van ouderen. Bin-
nen het NPO lopen 75 transitie-experimenten 
en onderzoeks- en implementatieprojecten. De 
resultaten zijn te zien op www.BeterOud.nl. Het 
NPO is een programma van ZonMw, dat in 
samenwerking met de NFU en de CSO in 2008 is 
gestart. Opdrachtgever is het ministerie van 
VWS.

De wijsheid van een tandeloze glimlach: Gelukkig ouder 
worden met Epicurus

Daniel Klein. Amsterdam: Athenaeum, ISBN: 978-90-253-0260-3,  
160 pagina’s, €15,00.

Daniel Klein, filosoof en 70-plusser hoort bij de tandarts dat zijn 
tanden vervangen moeten worden door implantaten. Gevolg is een 
dieet, vele bezoekjes aan de tandarts en flinke pijn. Dat Kleins leef-
tijdgenoten alles doen om jong te blijven (skydiving, nepborsten) 
lijkt ineens een rare manier om je laatste jaren door te brengen. Wat 
is verkieslijker, najagen van eeuwige jeugd, of een echte oude dag 
met een tandeloze glimlach? Klein zoekt het antwoord in Grieken-
land, waar men lijkt te weten hoe je lang en gelukkig leeft. Hij praat 
met andere 70- en 80-jarigen, denkt na over zijn eigen leven en leest 
Epicurus. Het resultaat is een eerlijke beschouwing over ouder wor-
den en een pleidooi voor een Epicurische manier van leven: je wordt 
gelukkiger als je met vrienden een bord zelf geteelde linzen eet dan 
wanneer je zwelgt in luxe, rijkdom en een valse jeugd.

GESIGNALEERD
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De invloed van het weer op 
gewrichtspijn bij ouderen met 
artrose
erik timmermans & dorly deeg

Ouderen met artrose beweren vaak dat hun gewrichtspijn 
wordt beïnvloed door het weer en sommige ouderen met ar-
trose menen het weer te kunnen voorspellen aan de hand 
van hun gewrichtsklachten. In welke mate zijn ouderen met 
artrose weergevoelig en heeft het weer daadwerkelijk in-
vloed op hun gewrichtspijn? 

Weergevoeligheid bij ouderen met 
artrose 
Artrose, ofwel gewrichtsslijtage, is een reuma-
tische aandoening waarbij het kraakbeen in 
kwaliteit achteruitgaat en dunner en zachter 
wordt. Het is één van de meest voorkomende 
gewrichtsaandoeningen bij ouderen en wordt 
onder andere gekenmerkt door stijfheid en 
gewrichtspijn. Ouderen met artrose beweren 
vaak weergevoelig te zijn. Hieronder wordt 
verstaan dat hun klachten toenemen en verer-
geren onder invloed van het weer. In ons on-
derzoek hebben wij gekeken naar de relatie 
tussen weergevoeligheid en gewrichtspijn bij 
712 ouderen (65-85 jaar) met artrose in zes 
Europese landen. De resultaten laten inder-
daad zien dat het merendeel van deze ouderen 
(67%) aangeeft dan hun gewrichtspijn wordt 
beïnvloed door weersomstandigheden. De 
meesten van hen geven aan dat hun ge-
wrichtspijn wordt beïnvloed door vochtig/ 
regenachtig weer en/of koude weersomstan-
digheden (Timmermans et al., 2014). 

In ons onderzoek zijn data gebruikt van 
het European Project on OSteoArthritis 
(EPOSA; www.eposa.org). Dit is een Europees 

onderzoeksproject naar de gevolgen van ar-
trose voor ouderen uit zes Europese landen 
(Van der Pas et al., 2013). In het onderzoek 
werd de dagelijks ervaren gewrichtspijn ge-
meten door middel van een pijnkalender van 
14 dagen. De ouderen met artrose werd ge-
vraagd om per dag op een 11-punts numerie-
ke schaal (0=geen pijn, 10=hoogste pijninten-
siteit) aan te geven hoeveel gewrichtspijn zij 
ervoeren. In alle zes Europese landen rappor-
teren de weergevoelige ouderen met artrose 
meer gewrichtspijn dan de niet-weergevoelige 
ouderen met artrose (Figuur 1). Met name in 
de Noord-Europese landen, die gekenmerkt 
worden door kouder, vochtiger en regenachti-
ger weer, ervoeren de weergevoelige ouderen 
met artrose meer gewrichtspijn dan de 
niet-weergevoelige ouderen met artrose. De 
bijdrage van weergevoeligheid aan pijn bin-
nen de totale populatie van ouderen met ar-
trose is klein. In totaal kan 1,3% van de erva-
ren pijn worden toegeschreven aan het feit 
dat een deel van de populatie weergevoelig is.

In ons onderzoek konden we verschillen-
de groepen ouderen onderscheiden die meer 
last van weergevoeligheid hadden. Uit ons 
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onderzoek blijkt dat vrouwen meer geneigd 
waren om weergevoeligheid te rapporteren 
dan mannen. Eerder onderzoek heeft aange-
toond dat verschillen in hormonale processen 
hier aan ten grondslag liggen (Sulman, 1984). 
Tevens blijkt uit ons onderzoek dat de meer 
angstige ouderen met artrose meer geneigd 
waren tot weergevoeligheid dan de minder 
angstige ouderen met artrose. Angstige men-
sen hebben mogelijk vaker de neiging om 
hun klachten te verklaren en toe te schrijven 
aan iets waar zij geen invloed op kunnen uit-
oefenen. Hierdoor zijn meer angstige ouderen 
met artrose mogelijk eerder geneigd om aan 
te geven dat het weer hun gewrichtspijn beïn-
vloedt. Uit ons onderzoek blijkt verder ook 
dat, in vergelijking met ouderen uit Zweden, 
ouderen uit Spanje en Italië meer geneigd wa-
ren om weergevoeligheid te rapporteren. Ou-
deren uit deze twee Zuid-Europese landen 
zijn mogelijk vaker buiten dan Zweedse ou-
deren en zijn zich mogelijk meer bewust van 
de invloeden van het weer op hun ge-
wrichtspijn.

Relaties tussen gewrichtspijn en 
weersomstandigheden 
In een ander onderzoek hebben wij gekeken 
naar de relatie tussen gewrichtspijn en ver-
schillende objectieve weerparameters voor 
ouderen met artrose (Timmermans et al., 
2015). In de EPOSA-studie hebben ouderen 
driemaal een pijnkalender kunnen invullen. 
Na de eerste meting, zes maanden later en na 
12-18 maanden follow-up hebben ouderen 
gedurende 14 dagen deze pijnkalenders inge-
vuld. In totaal hebben 810 ouderen met ar-
trose op 25.891 dagen aangegeven hoeveel 
pijn zij ervoeren. Vervolgens zijn gegevens 
van lokale weerstations over temperatuur, 
neerslag, luchtdruk, luchtvochtigheid en 
windsnelheid gekoppeld aan de pijngegevens 
van deze ouderen. 

De resultaten van ons onderzoek laten 
zien dat het merendeel (97%) van de deelne-
mende ouderen met artrose op ten minste 
1 dag pijn heeft ervaren. De ouderen met ar-
trose ervoeren op 17% van alle ingevulde da-
gen geen gewrichtspijn (pijnscore: 0) en op 

30% van alle ingevulde pijnkalenderdagen 
een lichte gewrichtspijn (pijnscore: 1-3). Op 
meer dan de helft (53%) van alle ingevulde 
dagen ervoeren de ouderen met artrose ernsti-
ge gewrichtspijn (pijnscore: 4-10). 

De resultaten van ons onderzoek laten 
verder zien dat de gewrichtspijn van ouderen 
met artrose toeneemt wanneer de luchtvoch-
tigheid stijgt. Daarnaast laten de resultaten 
zien dat de invloed van luchtvochtigheid op 
gewrichtspijn wordt versterkt als de tempera-
tuur laag is. Weersveranderingen tussen twee 
opeenvolgende dagen waren niet geassocieerd 
met gewrichtspijn. Evenmin laten de resulta-
ten zien dat een toename in ervaren ge-
wrichtspijn tussen twee dagen een voorspeller 
is van kouder of vochtiger weer. De resultaten 
van ons onderzoek suggereren dat vochtig en 
koud weer alleen op dezelfde dag invloed 
heeft op gewrichtspijn bij ouderen met artro-
se. Luchtvochtigheid en temperatuur hebben 
invloed op de inkrimping en uiteenzetting 
van weefsel in een gewricht. Daarnaast zorgt 
een lagere temperatuur ervoor dat de viscosi-
teit, oftewel de stroperigheid, van de ge-
wrichtsvloeistof toeneemt. Door deze twee 
processen kunnen de gewrichtsstijfheid en ge-
wrichtspijn in versleten gewrichten mogelijk 
toenemen (Jamison et al., 1995). 

De objectieve weergegevens laten dus een 
ander beeld zien dan de gegevens over subjec-
tieve weersgevoeligheid. Wellicht speelt hier 
een verschil in pijnbeleving tussen Noord- en 
Zuid-Europeanen. 

De bijdrage van koud en/of vochtig weer 
aan gewrichtspijn in de totale populatie van 
ouderen met artrose is overigens klein. In to-
taal kan 1,2% van de ervaren pijn worden toe-
geschreven aan objectief kouder en/of vochti-
ger weer. Hoewel ons onderzoek laat zien dat 
het effect van weerparameters op gewrichtspijn 
bij ouderen met artrose klein is en mogelijk 
klinisch irrelevant, moet wel worden bedacht 
dat artrose de meest voorkomende lichamelij-
ke ziekte is, dus dat het weer toch substantiële 
ongemakken veroorzaakt bij een grote groep 
ouderen. 
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Weergevoeligheid en 
pijncopingstrategieën
Onze studies binnen het EPOSA-onderzoek 
naar de relaties tussen gewrichtspijn en er-
varen weergevoeligheid en objectieve weers-
omstandigheden bevestigen dat het weer een 
belemmerende omgevingsfactor is voor oude-
ren met artrose. De resultaten bevestigen de 
vele anekdotes van ouderen met artrose dat 
het weer invloed heeft op hun gewrichtspijn. 
Met name bij vochtig en koud weer ervaren 
ouderen met artrose dat hun gewrichtspijn 
toeneemt. Wij vinden niet dat een toename 
in ervaren gewrichtspijn tussen twee dagen 
daadwerkelijk een voorspeller is van kouder 
of vochtiger weer. De opgedane kennis over 
de relatie tussen het weer en gewrichtspijn 
kan ouderen met artrose, artsen en therapeu-
ten helpen bij het beter begrijpen en controle-
ren van pijnfluctuaties. Het identificeren van 
weergevoeligheid bij ouderen met artrose en 
het aanbieden van pijncopingstrategieën, zo-
als ontspanningsoefeningen en het verleggen 
en verminderen van pijn-gerelateerde gedach-
ten, kan mogelijk helpen bij het verminderen 
van gewrichtspijn in deze groep ouderen. Be-
handelaars van artrose zouden hun patiënten 
hierop kunnen wijzen en eventueel doorver-
wijzen naar een psychologische cursus om 
deze vaardigheden aan te leren.
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