LANGDURIGE ZORG

Pleidooi voor activerend
ouderenbeleid

Die ervaring is een sterk pleidooi voor een andere kijk

de school voor journalistiek, een ander had een hond

op ouder worden, ouderenzorg en het ouderenbeleid.

genomen. Dingen die ze eerder niet voor mogelijk had-

We kunnen op het ogenblik in Nederland zien hoe het

den gehouden.

werkt: op 17 januari is omroep Max gestart met het programma Krasse knarren.

Ouderen zijn burgers die een eigen bijdrage aan de sa-

Ouderdom komt met gebreken. Dat spreekwoord is

menleving (kunnen) leveren. In plaats van uit te gaan

een mooie samenvatting van hoe we in Nederland

van iemands beperkingen levert het meer op om uit te

veelal tegen ouderen aankijken. De beperkingen staan

gaan van wat iemand wél kan. Dat iemand ouder wordt

centraal, en niet wat mensen kunnen. We nemen ou-

en wellicht minder mobiel heeft geen invloed op de

deren graag wat werk uit handen: “Nee, blijf maar zit-

wens om het eigen leven invulling te geven en zelfstan-

ten, ik doe het wel even.” Goed bedoeld, of simpelweg

dig keuzes te maken. Dat geldt ook voor mensen die

omdat het sneller is. Onderzoekers zoals Ellen Langer

afhankelijk zijn van zorg.

laten zien dat die houding een enorme impact heeft op
het gedrag en het welbevinden van ouderen. Hun zelf-
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eotype beelden

redzaamheid vermindert, ze doen meer beroep op de

Perceptie speelt een belangrijke rol bij wat we (denken

zorg. En dat kost geld.

te) kunnen. We hanteren vaak een categorisering van

Het hoopgevende aan Langers onderzoek is dat dit

ziektebeelden waarvan we gemakkelijk de impact on-

geen onomkeerbaar proces is. De ouderen die aan het

derschatten. De beschrijvingen van iemand die kanker

BBC-experiment meededen, gingen er op alle fron-

of een depressie heeft, geeft betrokkenen het gevoel dat

ten op vooruit. Fysieke functies zoals beweeglijkheid,

hun ziekte hetzelfde is als hun persoon. Bij een ver-

conditie maar ook gezichts- en gehoorvermogen ver-

koudheid of hoofdpijn daarentegen beschrijven we hoe

beterden meetbaar. Ook op geheugentests scoorden

we ons op dat moment voelen en niet wie we zijn.

ze allemaal beter. En de effecten hielden aan; toen

Ook de beschrijving van ouderen bepaalt onze percep-

de BBC de deelnemers na een paar maanden weer

tie: is een oudere creatief, wijs, heeft hij veel levens-

opzocht, waren ze allemaal energieker dan voor het

ervaring, is hij een mentor of is hij dement, verward,

programma. Een oud-journalist gaf weer lezingen op

afhankelijk. Ouderen die (onbewust) naar zichzelf kij-

ken vanuit negatieve stereotypen stellen zich afhanke-

dan weet je dat het die keer op die manier niet succes-

lijker op, professionals nemen onnodig dingen over en

vol was. Misschien lukt het wel om hetzelfde doel op

instellingen richten hun zorgsysteem in op basis van

een andere manier wel te bereiken.

MANAGEMENT SUMMARY

(te) grote zorgafhankelijkheid.
Onze ideeën over wat ouderen wel of niet kunnen,

Leer te ervaren, is Langers pleidooi. Een activerende

beperkt mensen in hun mogelijkheden, stelt Langer.

omgeving is daarbij belangrijk. Dat gebeurde ook in
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het BBC-programma. De inrichting van het huis alsof

E\ELF\FOHULGHUVfish VHHPOHVVFRPSHWHQW) Kleine dingen

het 1975 was, bracht de deelnemers mentaal weer te-

kunnen een enorm verschil maken. In intramurale set-

rug naar een periode dat ze daadkrachtig en energiek

tingen blijkt bijvoorbeeld dat als ouderen zelfstandig

waren. Dit werkt onbewust nu ook daadkrachtig optre-

een aantal besluiten kunnen nemen en zelf voor plan-

den in de hand. Daarnaast kregen mensen weer zelf

ten moeten zorgen, hun fysieke en psychische gezond-

volledige verantwoordelijkheid voor hun huishouding

heid verbetert.

en dagbesteding. Die combinatie van omgeving en ver-

Langer: ‘Het is niet onze fysieke toestand die ons

antwoordelijkheid leidde tot een nieuw perspectief op

belemmert, maar de wijze van denken over onze be-

hun eigen mogelijkheden. En daarmee op hun fysieke

perkingen die zorgt dat we ons afhankelijk gaan opstel-

en mentale gezondheid.

len.’ Zij gaat uit van de psychologie van mogelijkheden.
Iemands beperkingen kunnen we goed omschrijven en

Uit ervaring weten wij dat dit principe goed toepas-

ze zijn vaak de basis voor zorg(leef )plannen en indica-

baar is in de ouderenzorg. De stichting Werkt voor

ties. Dit perspectief kan belemmerend werken. Langer

Ouderen heeft nieuwe appartementen gebouwd waar

pleit ervoor uit te gaan van wat iemands mogelijkhe-

veel bewoners van een traditioneel verzorgingshuis

den zouden kunnen zijn. De veronderstelling is dat we

gingen wonen. Mensen die eerst volledig verzorgd

niet van tevoren weten we kunnen. Stimuleer mensen

werden, kregen de verantwoordelijkheid voor hun ei-

om verschillende dingen te proberen zonder er meteen

gen huishouden. Het was een grote omschakeling in

een oordeel aan te verbinden. Lukt het een keer niet,

denken. Er werd uitgegaan van de mogelijkheden
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van mensen, niet van hun huidige situatie. Ook voor

zij - goed geïnformeerd - meedenken over creatieve

familieleden was dat een stap: “Mijn vader heeft nog

oplossingen.

nooit een ei gekookt.” Dankzij zorgvuldige individuele

De vertaling van deze manier van denken naar de

begeleiding is de overgang soepel verlopen. Mensen

organisatie van zorg is niet eenvoudig. Maar het kan

bleken zeer tevreden met hun nieuw verworven zelf-

wel. Initiatieven als Planetree hebben een aanpak

standigheid. De meesten voelden zich gelukkiger dan

ontwikkeld om mensgerichte zorg duurzaam te im-

voorheen.

plementeren. De uitvoering van zorgprocessen in ons
denkmodel dat uitgaat van mogelijkheden van mensen
in plaats van hun beperkingen, vergt een hoge mate

Het is belangrijk om ouderen zelf een rol te laten spe-

van authenticiteit. Ouderen in hun kracht laten (indi-

len bij de beleidsontwikkeling. Dat kan de kwaliteit van

vidualiteit) en betrokken zijn bij elkaar (sociabiliteit)

het beleid en de gekozen oplossingen enorm ten goede

moeten evenwichtig met elkaar worden verbonden.

komen. Want beleidsmakers zijn meestal mensen in

Dat kan door beleid te plaatsen in een herkenbare con-

de bloei van hun leven, voor wie andere dingen belang-

text en niet op zoek te gaan naar verdere perfectie van

rijk zijn dan voor ouderen. Dat bleek bij een onderzoek

systemen. Zet niet alle kaarten op voorspelbaar- en be-

naar de woonwensen van dementerende ouderen: wil-

heersbaarheid, maar houd de weg vrij om te bewegen

len zij liever in een huis in een woonwijk wonen, of

en te zoeken naar mogelijkheden. Verbindingen wor-

in een zorginstelling? In het onderzoek zijn mensen

den ingevuld vanuit respect voor en inzicht in elkaars

tussen de 70 en 75 bevraagd, en mensen tussen de

autonomie. Activerend ouderenbeleid is een gezamen-

40 en 50. Het bleek dat de ouderen, op basis van hun

lijke opdracht. Om met Kets de Vries te spreken: pra-

ervaringen met dementerenden, heel andere ideeën

ten over stieren is niet hetzelfde als in de arena staan.

hadden over wat goede woonvoorzieningen zijn dan de
mensen tussen de 40 en 50. De laatste groep prefereer-

Bij wijzigingen in ouderenbeleid gaan we er meestal

de woonvoorzieningen in de wijk. Gezellig, met andere

van uit dat anderen moeten veranderen. Effectiever

buurtgenoten. De ouderen waren wel voor kleinscha-

is het om bij onszelf te beginnen. Stel uzelf eens de
vraag: Wil ik door mezelf verzorgd worden?
De kern van de gedachten van
Langer is dat we variëteit zien.
Ons perspectief over de afhankelijkheid van ouderen bepaalt
meestal wat we zien en hoe

ligheid, maar dan in of bij een zorginstelling. In een

we ons gedragen. Als we echter beseffen dat iedereen

huis in de wijk kan een dementerende bewoner niet de

verschillend is en dat we zelf niet altijd en tegenover

voordeur uit, want dan staat hij op straat en dat is ge-

iedereen hetzelfde zijn, wordt ons perspectief aanzien-

vaarlijk. Bovendien is het lastig om naar activiteiten te

lijk verruimd.

gaan. Kortom: het beperkt iemand die dementeert onnodig in zijn mogelijkheden. Een perspectief dat in het

Ellen Langer stelt: alles is hetzelfde tot het dat niet is.

beleid niet was meegenomen.

In intramu- rale voorzieningen wordt het de bewoners

Participatie van ouderen in beleidsontwikkeling kan

zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Als we jonger zijn

op vele manieren. Door onderzoek, maar ook door

zoeken we juist vaak uitdagingen op. Hoeveel verzor-

ouderen als gelijkwaardige partners te laten meeden-

gingshuizen bieden ouderen de mogelijkheid hun ei-

ken en meewerken bij beleidsinitiatieven. Dan zien zij

gen uitdagingen op te zoeken? ❙

voor welke dilemma’s beleidsmakers staan en kunnen
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