Van Kleef Lezing 2009:
Solidariteit tussen de generaties: beeldvorming over de oudere generatie en de consequenties voor de zorg
Wat is uw beeld van de huidige 65-plussers? En wat herinnert u zich van uw grootouders toen ze 65-plus
waren. Is er een verschil? Tijdens de Van Kleef Lezing 2009 laat professor Marieke Schuurmans zien hoe er op
dit moment tegen de ouderen wordt aangekeken. Ze legt uit dat uit onderzoek blijkt dat het huidige beeld vaak
niet klopt. Ook in de zorg- en dienstverlening laten we ons nogal misleiden door het heersende beeld.
De zorgvraag bereikt rond 2040 een top. Die vraag naar zorg- en dienstverlening is ongetwijfeld een andere dan
die van de huidige generatie ouderen. De toekomstige ouderen staan nú al heel anders in het leven.
Schuurmans ziet het als een uitdaging voor de zorgsector hierop te anticiperen. Van belang is dan dat
zorgverleners en beleidsmakers zich bewust worden van de misleidende invloed van de huidige beeldvorming.
Ze kunnen daarnaast hun focus op de mogelijkheden van de oudere richten in plaats van op zijn beperkingen,
zoals nu vaker gebeurt. Zij zullen ook goed moeten kijken waar de toekomstige ouderen behoefte aan hebben.
En ten slotte kunnen ze zelfsturing van senioren meer waarderen en zelfs stimuleren. Schuurmans nodigt de
sector uit tot een uitdagende paradigmawisseling die zeker van nut zal zijn bij het formuleren van een
toekomstvisie op zorg. Van overnemen van zorg naar ondersteuning van zelfzorg. Meer begeleiden met de
handen op de rug.
In Het Heerenhuys in Rotterdam verwelkomt directeur/programmaleider Rosemarie van Troost op 13
november 2009 de bijna zeventig aanwezigen bij de vierde Van Kleef Lezing. Onder hen medewerkers van de
hogescholen en medewerkers en bestuurders van de zorgorganisaties.
Ze memoreert de waardevolle samenwerking met de zorgpartners, ActiVite, Careyn, Vierstroomzorgring en De
Zellingen, evenals met de lectoraten van de hogescholen van Rotterdam en Leiden. Ze onderstreept dat dankzij
de subsidie van het fonds Gerard van Kleef de programmalijn Zorg Thuis robuust neergezet kan worden. Met
de Van Kleef Lezingen draagt het instituut bij aan een van zijn doelstellingen: kennisdeling en -vergroting. Voor
deze vierde editie heeft het instituut een onderwerp gekozen dat dicht bij het primaire proces staat: de
solidariteit tussen de generaties en de consequenties in de zorg.
Woord vooraf
Ter inleiding en illustratie schetst Rosemarie de ontwikkeling van de ouderdomsvoorzieningen in ons land. Zij
constateert dat deze voorzieningen in Nederland laat op gang zijn gekomen. Rond de Eerste Wereldoorlog is er
voor speciale doelgroepen een invaliditeitsuitkering en pas in 1947 wordt er een noodwet
ouderdomsvoorzieningen aangenomen. In 1957 is de noodwet verankerd in de AOW en wordt daarmee een
volkverzekering. In de ons omringende landen, zoals Duitsland, is al aan het einde de negentiende eeuw sprake
van vergelijkbare collectieve voorzieningen.
Vervolgens laat Rosemarie de genodigden zien hoe het begrip solidariteit tussen generaties in haar familie er
uit zag. Waar haar grootouders nog bij hun kinderen moesten inwonen en slechts een van de opa's 'van Drees
heeft getrokken', hebben haar ouders de AOW benut. In het bijzonder haar moeder die een hoge leeftijd
bereikte, was blij dat ze dankzij die uitkering niet afhankelijk was van haar kinderen. Rosemarie verwacht dat
mensen uit haar eigen generatie dankzij een goede gezondheid en een appeltje voor de dorst nog heel lang de
regie over hun leven kunnen voeren. Tegelijkertijd vraagt ze zich af hoe haar babyboomgeneratie het gaat
redden tussen meer grijs en minder groen. Moet het traditionele beeld van de oudere worden bijgesteld?
Heeft dat consequenties voor de invulling van het begrip solidariteit? Ze nodigt Marieke Schuurmans uit om
hier haar licht op te laten schijnen in deze Van Kleef Lezing.
De lezing
Professor Marieke Schuurmans neemt de aanwezigen in haar verhaal mee aan de hand van beelden, een
logische keuze als het om misleiding in beeldvorming gaat, blijkt tijdens haar verhaal. Want foto na foto en aan
de hand van onderzoekscijfers krijgen de toehoorders steeds scherper op hun netvlies dat het beeld dat velen
hebben van ouderen en de zorg die ouderen nodig hebben maar gedeeltelijk klopt en vaak minder positief is
dan wat we in de werkelijkheid tegenkomen.
Schuurmans laat zien dat de vergrijzing in 2040 in Nederland zijn top bereikt. Aan HBO-studenten en artsen
heeft ze gevraagd hoeveel procent van de Nederlanders dan 65 jaar of ouder is. Zij schatten het in op de helft,
terwijl het feitelijk gaat om minder dan een kwart. (23,6 procent). De vraag hoe deze zorgverleners tot zo'n
inschatting komen, is interessant volgens Schuurmans. Is hun beeld mogelijk beïnvloed doordat ze vaak
ouderen in minder goeden doen tegenkomen?

Veranderende zorgvraag
Schuurmans stelt vervolgens dat de grote maatschappelijke veranderingen de komende periode gaan over
vergrijzing, verkleuring (multi-culturaliteit) en ontgroening. Deze veranderingen in aantallen zullen hun
gevolgen hebben voor de inrichting en uitvoering van de zorg. Daarnaast wordt de zorgvraag bepaald door
verandering in de leefstijl ten opzichte van dertig jaar geleden. De leefwereld verandert sterk, evenals
voedings- en beweegpatronen, ook van toekomstige senioren. De ontwikkelingen in de medische technologie
leiden tot meer mogelijkheden om bij ziekte of gebrek in te grijpen. En omdat er gretig van die mogelijkheden
gebruik wordt gemaakt, leidt dat dus tot meer kosten. Deze factoren hebben tot gevolg dat er steeds meer
mensen komen die een hoge leeftijd bereiken met soms complexe chronische aandoeningen en een grotere
zorgvraag. Tot een zekere leeftijd blijven ouderen selfsupporting in hun dagelijkse verzorging, los van een
enkele medische ingreep. Echter, op enig moment bereiken ze een omslagpunt, waarna ze grootverbruikers
van zorg worden. Vanaf dat moment heeft deze groep dagelijks hulp nodig en zijn ze niet meer zelfredzaam.
Als de lijn in vraag en de huidige wijze van aanbod onveranderd doorzet, moet in 2020 een op de vijf mensen in
de zorg gaan werken om aan die zorgbehoefte te kunnen voldoen. (Op dit moment werkt een op de veertien
mensen in de zorg.) Ook budgettair zijn er consequenties. Een groter deel van het bruto nationaal product
moet dan aan de zorg worden uitgegeven. Nadenken over de toekomst van de zorg gaat dus over geld, mensen
en over de wijziging in beleid. Want, zo stelt Schuurmans, de gehoorde toekomstscenario's bij ongewijzigd
beleid zijn somber, tot doemscenario's als 'terug naar de armenhuizen' aan toe.

'Wat is oud?'
Het huidige criterium van 65 jaar als fysieke grens voor het werkzame leven stamt nog uit de tijd van Bismarck
(1895!) Deze leider gunde zijn bevolking een ouderdomsvoorziening. Gezien de leeftijdsverwachting was dat
vanaf 65 jaar te betalen. Inmiddels is de levensverwachting behoorlijk gestegen, tijd om onze beeldvorming
onder de loep te nemen.
Om ons te testen op onze beeldvorming over ouderen neemt Schuurmans ons mee langs vijf stellingen uit het
zelfhulpboekje 'succesvol ouder worden'. Deze zijn in de Volkskrant als poll gepubliceerd en door lezers, onder
wie ook hulpverleners, beantwoord. De aanwezige toehoorders ontdekken dat ze er soms stevig naast zitten,
net als de Volkskrantlezers.
• Op de stelling 'Bijna de helft van de 65-plussers voelt zich vaak eenzaam' denkt 52 procent van de
Volkskrantondervraagden ten onrechte dat dit klopt. Feit is dat tien procent 'ernstig eenzaam' is en 25
procent 'wel eens gevoelens van eenzaamheid ervaart'. Eenzaamheid blijft een fors probleem, maar
niet alleen van ouderen, voegt Schuurmans toe.
• 'Meer dan een op de vijf 65-plussers woont niet meer zelfstandig maar in een verpleeg- of
verzorgingstehuis', luidde de tweede stelling. De realiteit is anders: 93 procent van de 65-plussers
woont zelfstandig, evenals 86 procent van de 75-plussers en 70 procent van de mensen ouder dan 80
jaar. Van de ondervraagde Volkskrantlezers dacht 35 procent ten onrechte dat de stelling wel juist
was.
• 37 procent van de Volkskrantlezers heeft de stelling '65-plussers zijn minder vaak betrokken bij
ongelukken dan ander volwassen autorijders' fout geschat. Juist oudere chauffeurs rijden veiliger en
voorzichtiger, ondanks hun afgenomen reactiesnelheid.
• De vierde stelling is interessant waar het gaat om solidariteit tussen generaties: 'het bezoek van
volwassen kinderen aan hun ouders is in de afgelopen vijftien jaar afgenomen'. Dat blijkt niet zo te zijn
en 75 procent van de lezers dacht van wel. Schuurmans legt uit dat de relaties juist beter zijn
geworden en de solidariteit is toegenomen. De perceptie is wel verschillend: ouderen onderschatten
het aantal bezoeken, kinderen overschatten deze.
• De laatste stelling betreft de leefstijl: 'mensen die nu 65-plus worden, leven gezonder dan hun
leeftijdgenoten tien jaar geleden. Dit is niet waar. Tachtig procent van de lezers dacht echter van wel.
De conclusie is duidelijk: het beeld 'oud is gebrekkig' klopt niet met de werkelijkheid. Schuurmans haalt in dit
kader ook het onderzoek van geluksprofessor Ruud Veenhoven aan, waaruit blijkt dat 70-plussers gelukkiger
zijn dan 50-plussers. Het negatieve beeld wordt door de pers versterkt. In de berichtgeving ligt de nadruk
vooral op gebreken en de daarvoor te maken kosten als het om ouderen gaat. En die gebreken zijn er natuurlijk
ook wel, stelt Schuurmans. Maar de percentages zijn lager dan de beeldvorming doet vermoeden. Ze toont dit
aan met cijfers uit een CBS-onderzoek (2002) naar het percentage mensen met een lichamelijke beperking dat
een rollator nodig heeft. Bij mannen tussen 65 en 74 gaat het om 11,5 procent en mannen van 75 en ouder om
21,5. Bij de vrouwen liggen de percentages op 22,6 en 52,3.

Deficit? Liever niet
Schuurmans laat vervolgens zien dat er in de loop van de decennia verschillende gerontologische modellen zijn
ontwikkeld om te kijken naar de ouderen en de ouderenzorg:
• het deficitmodel, dat uitgaat van de overtuiging dat ouder worden nou eenmaal gebreken met zich
meebrengt en dat uitnodigt tot passiviteit en berusting;
• het afhankelijkheidsmodel, dat tot de jaren '70 heersend was, waarbij ouderen met 65 jaar al naar een
verzorgingstehuis gingen, ondanks dat ze zich nog best zelf konden redden…
• het competentiemodel, dat stelt dat ouderen dankzij hun levenservaring problemen goed kunnen
hanteren;
• het activeringsmodel, dat schetst dat ouderen willen bijdragen aan de maatschappij en willen genieten
van een vitale pensioenperiode: 'je bent oud en je wilt wat';
• het emancipatiemodel, dat ervan uitgaat van de ouderen hun mogelijkheden tot participatie en
ontplooiing zelf moeten afdwingen. Dit model wordt de laatste tijd door de komende generatie
ouderen gepropageerd.
In de zorg komt Schuurmans het deficitmodel vaak tegen, met alle gevolgen van dien. Volgens haar is het een
verouderde kijk op de zaken. Al in 1987 hebben de onderzoekers Rohe en Kahn in het prestigieuze Science
gepubliceerd over het concept van de 'succesvolle veroudering' en de heterogeniteit onder ouderen. Deze
onderzoekers stelden dat er mogelijkheden van ouderen onbenut blijven omdat de 'agerelated losses' worden
overschat en dat een effectieve copingstrategie van groot belang is voor het welzijn tijdens het ouder worden.
Schuurmans wil in deze lezing pleiten voor een focus op de positieve aspecten van het ouder worden en op de
mogelijkheden om in de zorg nieuwe kansen te benutten.
Ze schetst hierbij hoe we van de 'dank je wel generatie' toegroeien naar de 'protestgeneratie' en dat we van
het 'diagnose-receptmodel' komen bij het 'zelfmanagementmodel'.
Sociologisch gezien krijgen we een andere generatie-indeling. Schuurmans haalt hier de onderzoeker Bekker
aan die de groep 'ouderen ' in verschillende cohorten verdeelt. Op dit moment bestaat de grootste groep
ouderen uit de vooroorlogse, stille generatie die is opgegroeid met nadruk op collectief denken. Over tien,
twintig jaar is de protestgeneratie (babyboomers) met pensioen. Die groep is vaker hoger is opgeleid, heeft het
financieel ruimer en heeft al in de jaren 60 met tradities gebroken en zal dit weer doen. Deze mondige groep
hecht aan autonomie en individualiteit en dat biedt kansen waar het gaat om zelfsturing.
Er is volgens Schuurmans veel winst te boeken door bij deze groep het zelfmanagement te vergroten.
Zelfmanagement is 'het vermogen om zelf een acceptabel niveau van welbevinden te behouden ondanks
verliezen, met als doel een optimale kwaliteit van leven te behouden of te bereiken' (naar Fries 2004).
De relatie tussen ziekte en beperking is niet lineair. De persoonlijkheid en de omgeving van de patiënt zijn ook
bepalende factoren. Uit onderzoek naar zelfmanagement onder ouderen blijkt dat bij meer zelfredzaamheid de
zorgvraag afneemt. De eigen controle en competenties vormen de sturingskracht, waardoor mensen ook hun
gebreken beter kunnen compenseren. Vooral van de vitale groep 65- tot 75-jarigen verwacht Schuurmans dat
ze hun geluid laten horen, omdat ze zelf nadenken over de zorg die ze nodig (zullen) hebben.
Schuurmans sluit haar presentatie af met een illustratief filmpje waarin ouderen en jongeren vaak op
vergelijkbare (!) wijze uitspreken over hun keuzes, voorkeuren, waarden en welzijn.
Samengevat ging het in deze lezing over:
- de invloed van beeldvorming
- wat mensen belangrijk vinden
- de focus op mogelijkheden
- de wijze waarop mensen zelf sturing houden.
Met Loesjes uitspraak 'een wijde blik verruimt het denken' besluit Marieke Schuurmans haar verhaal.

Janny Verseput is bestuurslid van het Van Kleef Instituut en lid van de Raad van Toezicht van Thuiszorg
Rotterdam. Voordat zij Marieke Schuurmans bedankt geeft ze een korte impressie op het thema van
vanmiddag. Ook Verseput stipt de beeldvorming aan en zij spitst het toe op ouder worden en arbeid.
Ze stoort zich eraan dat de combinatie ouderen en werk steeds negatiever geladen wordt in de hele
maatschappij. Een veelgestelde vraag als 'hoe lang moet je nog? 'gaat helemaal voorbij aan de zingeving en
structuur, het plezier en de groei die oudere hulpverleners blijven ervaren in hun werk. De leeftijdsgrenzen bij
vacatures worden in verschillende sectoren steeds lager, waardoor ouderen zich afgeschreven gaan voelen.
Tijdens reorganisaties wordt veel opgebouwd kapitaal aan kennis, ervaring en geschiedenis van een organisatie

vernietigd, als er met een ronde weer veel ouderen moeten afvloeien. Dit leidt tot kapitaalverlies. Verseput
roept dan ook het management en de beroepsbeoefenaren in de zorg op hier zelf het heft in handen te nemen
en ruimte te maken voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en de herintroductie van het leerling-meester-gezelmodel. Dit biedt, zo bleek al in de middeleeuwen, ouderen kansen om ook solidair met jongeren te zijn.
Met haar ervaring als lid van een Raad van Toezicht merkt Verseput op dat de financiën altijd hoog op de RvTagenda staan. Zij daagt Raden van Toezicht in de zorg echter uit om leeftijdsbewust personeelsbeleid hoger op
de agenda te zetten en zich hierover ook uit te spreken naar zorgverzekeraars en de overheid.
Tijdens borrel na afloop blijkt uit de levendige gesprekken dat ouder worden en de zorg voor ouderen een
actueel thema is, dat iedereen zowel professioneel als persoonlijk raakt. De kijk van professor Marieke
Schuurmans voedt de discussies op een zeer verfrissende manier!
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