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Voonwoord 

De studiedag Ouderenbeleid, georganiseerd door de 
Stichting Wetenschappel~k Bureau D66 op 7 februari 
1987, kende een ongewoon grote opkomst. Natuurl~k was 
er ter verklaring het aanstekel~ke enthousiasme van 
de werkgroep ouderen van de stichting; natuurl~k was 
er een goed programma dat kenners de mogelijkheid 
bood, over de fundamenten van het beleid te discus
siëren en nieuwkomers, zich in de problematiek in te 
leven; maar er was ook dat element van actualiteit, 
niet zozeer gebonden aan naderende verkiezingen of de 
agenda van de Tweede Kamer, maar voortkomend uit het 
besef dat de samenleving vergr~st en daarop nog niet 
is ingesteld. Oud worden is deels (en voor sommigen) 
niet meer een lot, maar een mogel~kheid die nieuwe 
levenskansen, zelfs levensidealen biedt; maar deels 
(en voor anderen) bl~ft het een kruis, een naderend 
levenseinde in het teken van gebreken en armoede. 

Dat thema beheerste de dag. Meteen b~ de opening 
werd het al neergezet door Hans van Mierlo, die sprak 
"over onszelf, ofwel als toekomstige geronten, ofwel 
als leden van een samenleving waarin bejaarden een 
veel groter stempel zullen drukken". 

De vergr~zing, zo stelde Van Mierlo, tilt het 
probleem van het ouder worden uit boven het vraagstuk 
van de bejaardenzorg. De groep ouderen wordt groter 
en dat zal een stempel drukken op de cultuur, de 
mode, de recreatie, enzovoort. "Het aardige van de 
vergr~zing is ook dat de bejaarden zelf veranderen ..• 
De senioren van de toekomst z~n de kinderen van de 
welvaartsmaatschapp~. Z~ hebben de snelle welvaarts
toename meegemaakt, de democratisering, de inspraak, 
de emancipatie, de individualisering en de verande
ring van de gezagsverhoudingen. De ouderen zullen een 
korter en minder zwaar leven achter de rug hebben en 
z~ zullen minder versleten en vitaler hun oude dag 
sl~ten." Daarnaast zullen veel ouderen economisch 
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zelfstandiger z~n dan nui het aantal mensen dat al
leen van de AOW moet rondkomen zal afnemen. 

Tegenover dat fraaie perspectief staat echter de 
voor sommigen nu bittere praktijk. "We hebben het 
hoekje van de samenleving gereserveerd voor onze 
senioren". De grote verdienste van de AOW en andere 
voorzieningen is dat ouderen niet meer afhankel~k z~n 
van de bedeling of hun oude dag in grote armoede 
sl~ten, maar de keerz~de is wel geweest dat de banden 
die ouderen met de jongere leeft~dsgroepen onderhiel
den, zijn afgebroken. "De samenleving kon de bejaarde 
zonder wroeging op zichzelf terugwerpen. Wat begon 
als beschermende maatregel verkeerde langzamerhand in 
zijn tegendeel." Pensionering werd van recht tot 
plicht. De samenleving schuift de ouderen daarmee 
opz~ en berooft zich tegel~kert~d van al hun opge
spaarde kennis en ervaring. 

We moeten ervoor oppassen, aldus Van Mierlo, dat 
wij geen verwachtingen scheppen voor de toekomstige 
senioren die w~ niet waar kunnen maken. Er zullen 
randvoorwaarden moeten worden geschapen voor het 
functioneren van een grote groep zelfstandige, ge
emancipeerde bejaarden. Bestemmingsplannen, openbaar 
vervoer, huisvsting, woningbouw, zullen daarop moeten 
worden nagezien. Het D66-initiatief tot w~ziging van 
de Winkelsluitingswet is een voorbeeld van rekening 
houden met de bèlangen van zelfstandig wonende be
jaarden. In pensionering zal een veel grotere flexi
biliteit moeten komen, zodat z~ die nog een b~drage 
kunnen leveren aan de samenleving, daartoe in staat 
worden gesteld. 

In dat kader past geen bezuiniging op de intra
murale zorg met een beroep op een "zorgzame samen
leving" zoals minister Brinkman wil. Ook geëmanci
peerde bejaarden worden op een gegeven ogenblik oud 
en hulpbehoevend. Uiteindel~k zullen ook z~ van de 
intramurale zorg gebruik moeten maken. En met die 
kritische kanttekening opende Hans van Mierlo de 
studiedag. 

Erik van der Hoeven 
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Nederland vergrijst 

drs J.M. Timmermans 

1. Inleiding 

Er gaat geen week voorbij of er verschijnt een 
nota, een studie of een ander bericht dat ons doet 
weten dat Nederland vergrijst. 

Wie als argeloze lezer die informatiestroom over 
zich heden laat gaan krijgt al gauw de indruk dat 
vergrijzing iets ergs is, of tenminste iets dat ons 
zorgen moet baren. Waarom is dat erg? Wie goed 
kijkt ziet achter veel beschouwingen een beeld van 
een land vol aftakelende, afhankelijke en lelijke 
mensen die de samenleving een vermogen gaat kosten 
en dan ook een blok aan het been van de Nederlandse 
samenleving gaan vormen. 

In deze inleiding wil ik, terug- en vooruit
kijkend eens nagaan hoe juist dit beeld is. 

2. Vergrijzing en ontgroening 

Over het feit dat de b~volking vergrijst hoeft 
geen twijfel te bestaan. Ik wil u enkele belangrijke 
demografische verande~ingen in Nederland laten zien 
aan de hand van twee overzichte~. 
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Tabel 1 - Index van de bevolkingsomvang naar 
leeftijd, in tijd 

200 
80+ 

65+ 

150 

50 
0-24 j aa·r 

1985 2000 2030 

Tabel 2 - Huidige en verwachte samenstelling van de 
bevolking van 65 jaar en ouder naar geslacht en 
burgerlijke staat. 

1985 2000 2030 

gehuwd 23 23 17 
vrouwen 

ongehuwd 37 37 42 

ongehuwd 10 11 21 
mannen 

gehuwd 30 29 21 

100 100 100 
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samengevat: 
- het aantal ouderen zal in de komende 50 jaar 

verdubbelen, het aantal jongeren met 40% 
afnemen; 

- er is sprake van dubbele vergrijzing, d.w.z. 
binnen het aantal ouderen neemt het aandeel 
van personen ouder dan 80 jaar toe; 

- in de toekomst zal een meerderheid van de 
ouderen alleenstaand zijn. 

3. Wat is oud? 

Als men ouderen als sociale categorie en dus ook 
beleidscategorie probeert te duiden, blijkt dat dat 
niet meevalt. Ouderen worden verondeEsteld.een 
aantal negatieve kenmerken gemeen te hebben. 

Oud heet verbonden aan ongeschikt voor arbeid, 
ongeschikt voor maatschappelijke verantwoordelijk
heid, aan ziek en invalide en aan armoede. Er is zo 
langzamerhand heel wat onderzoek verricht, waaruit 
blijkt dat dat beeld op een meerderheid van de 
ouderen niet van toepassing is. 

Wat oud is blijkt bovendien variabel. Nog maar 
kort geleden legde men de grens bij 65 jaar. Het 
vreemde doet zich voor dat de bevolkingsgroep die 
men ouderen noemt in toenemende mate twee 
generaties omvat. Van'. de huidige 55-65-jarigen 
leven immers vaak de ouders nog. 

Ouderen hebben naar mijn mening behalve hun 
leeftijd maar twee kenmerken gemeen: 
1. de meesten zijn, al dan niet vrijwillig, van 

de plicht tot arbeid ontheven; 
2. over het algemeen zijn de kinderen de deur uit 

of staan op eigen benen. 
Verder zijn de verschillen tussen ouderen onderling 
groter dan de overeenkomsten. Later in dit verhaal 
gaat het dan ook slechts over een bepaalde groep 
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ouderen, namelijk de ouderen die hulp nodig hebben. 

Tabel 3 - Gezondheidstoestand 

leeftijó in jaren 

permanent huishou
delijke hulp nodig 

langdurige 
aandoening 

18-54 

2 

15 

55-64 65-74 75+ 

4 12,0 28,0 

38 41 47 

percentage zelfstandig wonende 65+ dat zich matig of 
niet gezond voelt: 19% 

percentage tehuisbewoners 65+ dat zich matig of niet 
gezond voelt: 35% 

Een meerderheid is goed gezond, is van niemand 
afhankelijk en heeft veel vrije tijd. Eigenlijk is 
de toename van deze groep veel indrukwekkender. Want 
wat gaan die mensen doen die vlak na hun vij fenvij f
tigste van grote verplichtingen zijn ontslagen en 
nog eenderèe van hun leven voor zich hebben? 

4. Leefsituatie en voorzieningengebruik 

Is er dan met ouderen niets aan de hand? Is het 
allemaal maar beeldvorming? Nee, dat ook weer niet. 

Vergelijkt men de leefsituatie van de oudsten in 
Nederland met die van de rest van de bevolking, dan 
komen die hoogbejaarden er relatief slecht af, 

Ook onder hen zijn de verschillen groot. 
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Desondanks treft men onder hoogbejaarden meer dan 
bij andere leeftij ctsgroepen mensen aan die tobben 
met hun gezondheid of gehinderd worden door 
handicaps. 

Maar ook woonomstandigheden en inkomenspositie 
van 80-plussers zijn gemiddeld veel slecht~r dan die 
van andere Nederlanders, ook slechter dan die van 
jongere bejaarden en het slechtst gaat het daarbij 
met de alleenstaanden onder hen. 

tabel 4 - huisvesting 
----------------------------------------------------
leeftijd 40-45 

jaar 
55-64 
jaar 

65+ 
jaar 

----------------------------------------------------
percentage eigenaren 

percentage zonder 
bad of douche 
percentage zonder CV 

percentage in slechte 
woningen 

48 

allen 

4 
34 

55-64 
jaar 

20 

41 31 

65+ 

10 
46 

65-75 75+ 
jaar jaar 

27 37 
----------------------------------------------------

De oudsten onder de ouderen hebben vaak dan ook 
weinig mogelijkheden hun leven naar eigen hand te 
zetten. Deze tekorten aan eigen mogelijkheden worden 
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voor een belangrijk deel gecompenseerd door voor
zieningen. 

Zo maken ouderen naar verhouding het meest 
gebruik van voorzieningen op het terrein van de 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstver
lening. Meer dan anderen doen hoogbejaarden een 
beroep op bijzondere woonvormen, op individuele 
huursubsidie en op bijstandsuitkeringen. 

Tabel 5 - Inkomen 

besteedbaar in
komen in 1981 

allen 

29.400 

55-59 
jaar 

33.000 

inkomensverdelng allen 65+ 

< 20.000 
20.000-32.500 

> 32.500 

31 
38 
3 1 

58 
18 
24 

60-64 
jaar 

29.700 

75+ 
jaar 

23.700 

Het gebrek aan eigen mogelijkheden betekent dat 
veel ouderen dan ook afhankelijk zijn van de voor
zieningen. De groep waarbinnen het vaakst van af
hankelijkheid sprake is (hoogbejaarde alleenstaan
den) is nu net de groep die zo sterk in omvang zal 
toenemen. Het is hierom dat vaak wordt veronder
steld dat de groei van het aantal ouderen gepaard 
zal gaan met een toenemende vraag naar voorzienin
gen. 
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Tabel 6 - Voorzieningengebruik: 
percentage gebruikers 

gezinsverzorging 
wijkverpleging zorg 

bejaardenwoning 

ziekenhuis (12 mnd) 
specialist (3 mnd 

18-54 
jaar 

2 
1 

8 
16 

huisarts 41 

uitkering minima 4 
uitkering bijstandswet 1 
uitkering individuele 
huursibsidie 

55-64 
jaar 

2 
1 

2 

8 
25 
47 

5 
1 

10 

65-74 75+ 
jaar jaar 

7 22 
4 8 

11 24 

12 13 
29 29 
55 64 

6 7 
1 3 

22 22 

5. De vraag naar voorzieningen als gevolg van 
vergrijzing. 

Er Z1Jn al herhaalde malen berekeningen gemaakt 
van de gevolgen van deze verwachte vraag naar 
voorzieningen. In die berekeningen wordt er van 
uitgegaan dat in de toekomst eenzelfde percentage 
ouderen als nu gebruik zal maken van voorzieningen. 
Volgens die berekeningen zou het aantal plaatsen in 
tehuizen bijvoorbeeld moeten toenemen van de huidige 
185.000 naar 400.000 in het jaar 2030. 

Wanneer men de landelijke kosten probeert te 
schatten van zo'n uitbreiding van voorzieningen dan 
moet men in miljarden denken. Ik heb van die ver
wachte kostenontwikkeling een overzicht gemaakt. 
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Tabel 7 Ontwikkeling van de collectieve uitgaven 
voor sociale zekerheid en zorg op grond 
van demografische veranderingen 
(in miljarden guldens) 

1981 2000 2033 

sociale zekerheid 
AOW 20,3 27,0 43,8 
ABW 1,4 4,5 3,6 
AAW/WAO 17,3 221 1 21, 3 
overigen (AAW/AKW/ZW) 171 1 16,2 12,3 

totaal 561 1 69,8 8110 

zorg 
ziekenhuizen 7,7 8,8 9,5 
verpleeghuizen 3 I 0 4,4 6,7 
kruiswerk 0,5 0,6 0,9 
bejaardenoorden 2 I 1 2,6 41 1 
gezinsverzorging 1 I 3 1,8 2,6 

totaal 14,6 18, 2 23,8 

sociale zekerheid 56,3 69,8 81.0 
onderwijs 20,2 151 1 11, 3 
gezondheidszorg 15,8 19,0 22,0 
maatschappelijke dienstverlening 5,4 6,2 8, 1 

totaal 97,7 1101 1 122,4 
----------------------------------------------------
Bron: Weisbeek: Vergrijzing, ontgroening en collec

tieve uitgaven; 1985 (SCP-stukwerk nr.33) 
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Het ZlJn deze kostenstijgingen w.et name, die tot 
de bezorgdheid over de vergrijzing leiden waarover 
ik aan het begin van deze inleiding sprak. 

Nu kan men tegen dit verhaal over kostenstijgin
gen vier dingen inbrengen. Het eerste is dat het 
aantal ouderen weliswaar toeneemt, maar het aantal 
jongeren afneemt. Als het alleen om de centen gaat 
zou toch gewoon geld, dat niet meer aan jongeren 
hoeft te worden besteed, aan ouderen kunnen worden 
gegeven. 

5.1. Onderwijs tegen zorg voor ouderen ruilen 

Daar zit wat in. Als men berekent wat in de toe
komst kan worden bespaard op onderwijs dcor de af
name van het aantal jongeren, dan komt men op een 
bedrag van 9 miljard gulden. Dat is niet niks, maar 
een snelle rekensom leert dat ten behoeve van 
ouderen veel meer nodig is dan deze 9 miljard 
gulden. 

Bovendien is het de vraag of dat geld wel 
vrijkomt. Tot op heden is dat niet het geval. 
Misschien is het ook niet re~el. Er kunnen goede 
redenen zijn voor de verhoging van de overheids
bijdragen per leerling. 

5.2. Zijn de ouderen van de toekomst anders dan de 
ouderen van nu? 

Het tweede dat men tegen de berekeningen over 
kosten van de zorg voor ouderen kan ir.brengen is 
dit: al die berekeningen gaan er van uit dat de 
ouderen van de toekomst vergelijkbaar zullen zijn 
met de ouderen van nu en die veronderstelling is 
niet juist. Ik geef u een paar voorbeelden. 
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Zo'n 30% van de Nederlandse ouderen bezit 
momenteel een eigen woning. In de overgrote 
meerderheid van de gevallen zijn die woningen vr1J 
van hypotheek en hebben deze ouderen zowel zeer lage 
woonlasten als een behoorlijk vermogen achter de 
hand. Als u nu weet dat het aantal ouderen in die 
situatie in de komende 25 jaar zal groeien van de 
huidige 30% naar 50% dan blijkt een flink aantal 
toekomstige ouderen een behoorlijke appel voor de 
dorst achter de hand te hebben. 

Met de pensioenvoorzieningen èoet zich iets 
vergelijkbaars voor. Geleidelijk aan komen er steeds 
meer ouderen die pensioeninkomen naast hun AOW 
hebben en die pensioenen zijn gemiddeld ook steeds 
hoger, omdat ze over een langere perioèe zijn 
opgebouwd. 

Tabel 8. pensioeninkomens in huishoudens van 
zelfstandig wonenden in 1981 

bedrag 

65-69 jaar 8.056 
70-74 jaar 6.886 
75-79 jaar 5.999 
80+ 5.299 

totaal 6.820 

index 

118 
101 
88 
78 

100 

index gecorrigeerd 
voor burgerlijke 
staat 

111 
101 
92 
87 

100 

Bron:CBS, Woningbehoefteonderzoek 1981;bewerking SCP 
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Toekomstige ouderen zullen gemiddeld ook beter 
zijn opgeleid. In 1974 had tweederde van het aantal 
ouderen geen diploma's; in 2010 zal dat aantal 
minder dan eenderde van het aantal ouderen bedragen. 

Nu zegt het al dan niet hebben van diploma's niet 
zo vreselijk veel. Waar het om gaat is dat de 
toekomstige ouderen er naar het zich laat aanzien 
beter voorstaan dan de huidige ouderen. Er wordt dan 
ook wel gesproken over een ander type oudere: beter 
gesitueerd, beter opgeleid, mondiger en daardoor 
zelfstandiger. Deze oudere heeft veel meer mogelijk
heden het leven naar eigen hand te zetten en wordt 
veel minder door financiële of woonomstandigheden 
gedwongen in de richting van gesubsidieerde hulp. 
Net zoals nu al het geval is, zal deze oudere de 
hulp eerder zoeken bij particuliere betaalde hulp, 
bij serviceflats of aanleunwoningen en andere 
commerciële dienstverlening. 

Misschien hebben we al die extra voorzieningen 
dus helemaal niet nodig. 

5.3. De groep aan de onderkant. 

Of dat zo is hangt af van de vraag of die 
gunstige ontwikkeling voor alle ouderen geldt. In de 
voorbeelden die ik u gaf van de betere positie van 
ouderen ben ik uitgegaan van gemiddelden. Bovendien 
is verondersteld dat de AOW-uitkeringen op peil 
zouden blijven en dat is bepaald niet zeker. 

De vraag is dus of er in de toekomst nog een 
grote groep zal blijven met zeer lage inkomens en 
zeer weinig eigen mogelijkheden, de groep die 
afhankelijk is van gesubsidieerde voorzieningen. 

Dat is inderdaad het geval. Lang niet alle 
ouderen zullen pensioeninkomsten hebben naast hun 
AOW en voorzover dat wel het geval is zullen dat 
vaak lage pensioenen zijn. Er komt zelfs een groep 
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aan die er veel slechter voor zal staan dan de 
huidige ouderen. Dat zijn dagenen die al jaren voor 
hun pensionering werklocs zijn geraakt en dus ook al 
jaren een bijstandsuitkering ontvangen en weinig 
pensioen hebben opgebouwd. 

Tabel 9. Alleenstaande bejaarden met een 
minimuminkomen- kasboek over 'een' maand 

~oonlasten (huur, gas, licht enz.) f 451 
voeding, kleding, huishoudelijke artikelen f 401 
verzekeringen (ziektekosten, begrafenis enz f 69 
contact, ontspanning, informatie (TV, krant, 
telefoonm, openbaar vervoer) f 115 
overige uitgaven (wasserij, pedicure, 
kapper, huisdier) f 130 
extra kosten lichtere hulp, (stookkosten, 
gezinsverzorging, maaltijden) 

netto besteedbaar inkomen 

TEKORT 

f 91 

f 1.257 
f 1. 103 

f 154 

Er is kortom binnen de groep ouderen sprake van 
wat men noemt den.::Vellering. De verschillen tussen 
ouderen worden groter. Er is een grote groep die het 
beter zal hebben dan de huidige ouderen en een 
groeiende groep die het, indien het beleid niet 
wordt gewijzigd, slechter zal hebben dan de huidige 
ouderen. 

Vooralsnog mag er van worden uitgegaan dat meer 
ouderen hulp zullen zoeken in de marktsector, maar 
dat dit een gesubsidieerd aanbod niet overbodig zal 
maken. 
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6. Zien de toekomstige voorzieningen er net zo uit 
als de huidige? 

Ik heb u in het betoog tot op heden mede willen 
laten zien dat de hulpvraag van ouderen minstens 
zoveel te maken heeft met hun maatschappelijke 
positie, met de mogelijkheden die ze zelf hebben, 
als met hun gezondheidstoestand of validiteit. 

Ik meen ook te hebben laten zien dat die maat
schappelijke positie voor een grote groep ongunstig 
zal blijven. 

Waar ik echter nog niet over heb gesproken is 
over de vraag of aan die hulpvraag op eenzelfde 
wijze als nu moet worden tegemoetgekomen. 

Als er in het jaar 2030 behoefte is aan verzor
ging en verpleging voor zo'n 400.000 ouderen, moet 
dat dan in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen 
zoals we die nu kennen? 

Er is nogal wat kritiek op tehuizen de l~atste 
tijd of tenminste T-"Orden er bij opnanen in tehuizen 
vragen gesteld. De kritiek blijft trouw2ns niet 
beperkt tot de tehuizen. 

Ik geef u de volgende voorbeelden. 
- Waarom moet iemand in een tehuis worden opgenomen, 

terwij 1 een aangepaste "Vmning è.iens problemen ook 
had opgelost? (Je leest deze opmerking nogal eens 
in jaarverslagen van indicatiecommissies.) 

- Waa~om moet iemand in een tehuis worden opgenomen, 
omdat er hulp 's avonds of in de weekeinden nodig 
is en de extramurale hulp maar beperkt buiten 
kantooruren beschikbaar is? 

- Waarom moet iemand een definitieve keuze voor een 
tehuis maken terwij 1 er zo vaak sprake is van een 
tijdelijk probleem? 

- Waarom moeten mensen die naar een tehuis gaan zo
veel van hun zelfstandigheid prijsgeven? Ze heb
ben toch alleen hulp nodig bij wat niet meer gaat. 

- Waarom hebben we over het algemeen van die grote 
instituten neergezet waar ouderen worden geïso-
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leerd van de samenleving in een eigen, gesloten 
wereld? 

- Waarom blijft de hulpverlening in veel verpleeg
huizen zo gericht op genezen, op behandeling, ter
wijl het in veel gevallen gaat om mensen die in 
dat tehuis een laatste woonplaats hebben? 

Dit soort vragen laat zich in twee punten samen
vatten. 

In de eerste plaats heeft een verandering in 
denken plaatsgevonden over de manier waarop moet 
worden omgegaan met mensen die het in het leven niet 
op eigen houtje redden. 

Momenteel wordt de nadruk gelegd op integratie, 
d.w.z. mensen die het niet zelfstandig redd2a horen 
erbij en horen midden tussen andere mensen. 
Begrippen als handhaving van de zelfstandigheid en 
verschuiving van tweede naar e9rste lijn, begrippen 
die u vermoedelijk allemaal kent, zijn van die 
integratiegedachte afgeleid. 

In de tweede plaats blijkt sprake van een gebrek 
aan inzetbaarheid van bepaalde voorzieningen. Samen
werking is onvoldoende. Voorzieningen, maar ook de 
regelingen laten vaak niet toe dat soepel op een 
hulpvraag wordt ingespeeld. 

Op dit moment zijn er nogal wat ouderen die op
genomen zijn (of worden) in tehuizen die liever op 
zichzelf waren blijven wonen en bij wie dat ook had 
gekund als er m~er mogelijkheden in de eigen om
geving waren geweest. 

Door het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn 
diverse onderzoeken verricht naar de mogelijkheden 
van verschuivingen in de zorg voor ouderen. Uit dat 
onderzoek blijkt dat, landelijk bezien, grote ver
schuivingen mogelijk zijn. Het zou wel eens kunnen 
da~ we met de huidige capaciteit aan traditionele 
verzorgings- en verpleegtehuizen nog jaren toekun
nen, mits op grote schaal andere hulp beschikbaar 
komt. 

Uit die berekeningen blijkt ook dat die alterna
tieve hulp vaak goedkoper is dan opvang in tehuizen 
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en dat betekent dat een toenemend aantal ouderen kan 
worden geholpen zonder op die gigantische kosten
stijgingen uit te komen waarover ik eerder sprak. 

Als u zich dan nog herinnert dat er toch wel -vmt 
middelen vrijkomen uit op jeugdigen gerichte voor
zieningen en dat een flinke groep ouderen zichzelf 
zal kunnen redden, dan wel de nodige hulp kan kopen, 
dan lijken die verhalen over de onbetaalbaarheid van 
de vergrijzing redelijk overdreven. Probleem opge
lost. Kwalitatief goede zorg, die ook nog betaalbaar 
is, mits ze wordt georganiseerd en aangeboden op de 
manier die zowel bij beleid als bij ouderen zelf de 
voorkeur heeft. 

6.1. Belemmeringen 

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn en dat 
is het ook, want zo'n verschuiving is niet zo snel 
bereikt. Ik noem u wat hindernissen op de weg naar 
vernieuw·ing. 

a. Meer samenwerki~g tussen werksoorten 
Wil men mensen in hun eigBn omgev~ng hel?ên, dan 
moet er goed en snel -vrorde~ verwezen naar de 
juiste hulp. Dan moeten ~ulpverleners samen vast
stellen wat voor hulp er nodig is en wie hulp 
geeft. Samen moeten ze nieuwe hulpvormen op
zetten. Bestaande werksoorLen moeten daarvoor 
afzien van hun machtsposities en bereid zijn de 
grenzen tussen hen in te overschrijden en daar
toe zijn ze tot op heden nauwelijks in staat 
gebleken. 

b. Werkgebieden 
Die samenwerking wordt moeilijker naarmate men 
daarbij met meer partijen te maken heeft. Wanneer 
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een wijkverpleegkundig team te maken heeft met 20 
huisartsen, 5 ziekenhuizen, 3 verpleeghuizen, 4 
verzorgingstehuizen en 3 instellingen voor ge
zinsverzorging, dan heeft zo'n team aan samen
werking een dagtaak en komt aan de patiënten 
niet toe. Die samenwerking lukt alleen maar, 
als werkgebieden op elkaar worden afgestemd. 

c. Verantwoordelijke overheden 
Voor samenwerking, maar ook voor planning van 
activiteiten is het buitengewoon hinderlijk dat 
de betrokken werksoorten onder verantwoordelijk
heid van verschillende overheidslagen vallen. 
Daarnaast zijn er nog verschillen in voor beleid 
verantwoordelijk departement enz. 
De verantwoordelijkheid voor samenhangende voor
zieningen moet dan ook zoveel mogelijk bij één 
overheidslaag liggen en het zal nog lang duren 
voor we zover zijn. 

d. Financieringsstromen 2Q elkaar afsterrmen 
Financieringsstromen moeten op elkaar afgestemd 
zijn. Wie verpleeghuiscapaciteit wil vervangen 
door extramurale hulp en/of bijzondere huisves
ting, merkt dat verschillen in financiering dat 
verhinderen. A1.ffiZ-geld J.e.t wordt bespaard bij
voorbeeld, kan niet voo~ andere voorzieningen 
worden gebruikt. 

e. Verschuivingen in huisvesting 
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In toenemende mate zal huisvesting en verzorging 
van ouderen moeten worden gerealiseerd in diverse 
soorten woningen die onderdeel uitmaken van de 
gewone T.voningbouwprogramma' s. Die programma's 
moeten dan ook wel voldoende ruimte bieden voor 
de vereiste aantallen e.l dan niet aangepaste 
woningen die veelal tot de goedkopere huur
sector moeten horen. 



f. Wetgeving 
De huidige, versnipperde wetgeving staat ver
anderingen in het voorzieningenaanbod niet toe. 
Ook in de eerder genoemde voorwaarden met be
trekking tot samenwerking, financiering, werk
gebied, enzovoort voorziet de huidige wetgeving 
niet en de wet die daarin kon voorzien, de Wet 
Gezondheidszorg en M~atschappelijke Dienstver
lening, is ingetrokken. 

g. Regionale verschillen 
Er zijn grote regionale verschillen in tempo van 
vergrijzing, in hulpbronnen die mensen hebben, in 
woon- en leefomstandigheden en in aanwezigheid 
van voorzieningen. Die regionale verschillen lei
den tot verschillen in hulpvraag. Deze kan men 
met een landelijk gestandaardiseerd aanbod niet 
beantwoorden. 

Tabel 10. Duur van het inwonerschap in gemeenten 
naar leeftijdsklasse 

in gemeente wonend sinds 
na 1980 

4-14 jaar 
15-24 jaar 
25-35 jaar 
langer dan 35 jaar 

18-54 55-64 65-74 75+ 
jaar jaar jaar jaar 

15 5 3 3 
31 13 11 14 
17 14 9 11 
15 19 13 8 
23 50 65 65 

Al die gewenste veranderingen in de zorg voor ou
deren lijken door dit soort belem~eringen nauwelijks 
haalbaar. Het is dan ook niet voor niets dat de be-
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langstelling voor een betere organisatie van het 
aanbod danig is teruggelopen. Dat blijkt uit het in
trekken van wetgeving en uit discussies over een 
terugtredende overheid, die haar verantwoordelijk
heid afstoot en overlaat aan de markt of aan de 
burgers zelf. 

Persoonlijk vind ik het jammer, dat in het geheel 
niet wordt gedacht aan andere mogelijkheden voor 
sturing. Veel van de hiervoor geschetste helenme
ringen zouden kunnen worden weggenomen door de geld
stromen te verleggen van voorzieningen naar de ge
bruikers. Net zoals de individuele huursubsidie het 
mensen mogelijk maakt een goede woning te huren, zou 
men ouderen die hulp nodig hebben de middelen kunnen 
verschaffen om hulp te kopen waar ze maar willen en 
wanneer ze maar willen. 

7. Slot 

Nederland vergrijst. Er komen zeer veel ouderen 
bij en het aantal jongeren loopt terug. Op zich is 
dat geen probleem. 

Veel van die ouderen zullen er beter voor.staan 
dan de ouderen van nu, maar een grote groep zal af
hankelijk blijven van voorzieningen en ik venvacht 
dat ook die groep groeit. Maar ook dat is niet het 
probleem, althans hoeft dat niet te zijn. 

De groeiende vraag naar voorzieningen kan worden 
opgevangen doordat enige financiële ruimte ontstaat 
bij op jeugd gerichte voorzieningen. Daarnaast 
zullen veel ouderen hun eigen oplossingen bedenken 
en betalen. De gesubsidieerde hulp kan, met behoud 
van kwaliteit, goedkoper worden aangeboden. Ook bij 
de kosten ligt dus het probleem niet. 

Het probleem ligt in de vraag of beleid en hulp
verlening in samenspraak met ouderen tot een andere 
inrichting van de zorg voor ouderen kunnen komen. 
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Tenminste, als men vindt dat de overheid een verant
woordelijkheid voor de ouderen in Nederland heeft. 
Daaraan wordt steeds openlijker getwijfeld en deze 
vraag is dan ook denk ik de eerste die u zichzelf 
moet stellen. 

Het is misschien goed bij het beantwoorden van 
die vragen het volgende voor ogen te houden: "de 
ouderen van de toekomst ....... dat bent u zelf. 

Tabel 11 - Alleenstaande bejaarden met een minimum
inkomen - kasboek over 'een' maand: 

woonlasten (huur, gas, licht enz.) f 451 
voeding, kleding, huishoudelijke artikelen f 401 
verzekeringen (ziektekosten, begrafenis enz.)f 69 
contact,ontspanning, informatie (TV, krant, 
telefoon, openbaar vervoer) f 115 

overige uitgaven (wasserij, pedicure, 
kapper, huisdier) 

extra kosten lichtere hulp (stookkosten, 
gezinsverzorging, maaltijden) 

'netto besteedbaar inkomen 

TEKORT : 

f 130 

f 91 

f 1.257 
f 1. 103 

f 154 

Bron : Stichting Wijkvoorzieningen voor Bejaarden, 
Amsterdam. 

o Drs. Timmermans is werkzaam bij het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. 
De tekst geeft de persoonlijke visie van de auteur 
weer. 
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Voorzieningen voor ouderen 

DRS. P.F. DRIEST 

Praten over voorzieningen voor ouderen en over 
het gebruik dat ouderen van deze voorzieningen maken 
begint onderhand een ingewikkelde zaak te worden. 

Je zou het gebruik van voorzieningen en de be
hoefte eraan kunnen relativeren door te wijzen op 
de situatie in andere landen waar ouderen vaak met 
minder voorzieningen van een bepaald type toe kunnen 
en waar bovendien de vergrijzing al verder is voort
geschreden dan in Nederland; je zou kunnen wijzen op 
het feit dat de vergrijzing in de eerste helft van 
deze eeuw net zo groot was als zij in de tweede 
helft zal zijn en tenslotte kun je aanvoeren dat de 
toekomstige ouderen gaan profiteren van het feit dat 
vooral in de 50-er en 60-er jaren vele pensioenvoor
zieningen zijn gestart en zij dus, voorzover ze in 
het produktieproces waren opgenomen, een betere 
financiêle situatie zullen kennen. 

Je zou aan de andere kant de noodzaak voor meer 
ouderenvoorzieningen zwaar aan kunnen zetten, kunnen 
wijzen op de onafwendbare pensionering van de na
oorlogse geboortegolf, op de individualisering van 
de samenleving, waardoor de mantelzorg en het vrij
willigerswerk in belang zullen afnemen, op het ach
terblijven van de sociale voorzieningen, waardoor 
steeds meer ouderen op een minimumniveau zullen moe
ten leven en dus eerder op zorg van anderen aange
wezen zullen zijn. 

Je kunt binnen deze optie laten zien dat de ver
grijzing vooral een zaak zal zijn van die groepen 
ouderen die statistisch als grootgebruikers zullen 
worden gekenmerkt, namelijk de alleenstaanden, de 
hoogbejaarden en de vrouwen, waarbij vooral het 
aantal alleenstaande, hoogbejaarde vrouwen relatief 
sterk toeneemt. 
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Aan beide benaderingswijzen kleven bezwaren. 
Enerzijds bagatelliseer je de voorzieningen ten op
zichte van een overheid die toch al aan een half 
woord genoeg heeft om iets neerwaarts bij te 
stellen. Anderzijds, het algemene vooroordeel dat 
oud onlosmakelijk koppelt aan gebrekkig, ziek en 
hulpbehoevend, wordt erdoor versterkt. 

Bovendien wordt er op deze manier een eenzijdig 
beeld gegeven van die voorzieningen die voor ouderen 
van belang zijn. Slechts een klein deel van de oude
ren maakt gebruik van de zorgvoorzieningen, een gro
ter deel heeft behoefte aan mogelijkheden om in de 
samenleving te participeren, aan ondenTijsvoorzie
ningen, aan ondersteuning in zijn emancipatie
streven. 

Ik zal proberen enkele Nederlandse voorzieningen 
voor ouderen in een wat ander licht te plaatsen door 
ze waar mogelijk met buitenlandse ontwikkelingen te 
vergelijken en door wat lijnen over en weer te trek
ken. 

Maar niet alleen vergelijkingen via de ruimtelij
ke dimensie zijn zinvol, het zou goed zijn als er 
eens vergeleken werd via de tijdsdimensie. Hoewel: 
je kunt nu eenmaal niet te veel naar het verleden 
kijken en wijzen op de interessante lessen die eruit 
te leren zijn. Voordat je het weet word je in deze 
samenleving voor oude zeur uitgemaakt. 

Toch wil ik het volgende citaat aanhalen: 
"In de eerste plaats zij de aandacht gevestigd op 
het trouwens welbekende feit, dat het aantal per
sonen van 65 jaar en ouder zeer sterk toeneemt, niet 
alleen absoluut, doch ook relatief, in verhouding 
tot de totale bevolking van ons land. Deze opmer
kelijke ontwikkeling, welke wijst op een geleidelij
ke veroudering van ons volk, heeft verschillende 
oorzaken, waarvan als voornaamste mogen worden ge
noemd de teruggang van de sterfte enerzijds en aan 
de andere kant de toename van het aantal geboorten 
in het verleden, de jaren waaruit de 65-jarigen en 
ouder werden gerecruteerd. Reeds deze cijfers op 
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zichzelf W1Jzen erop dat wij hier te doen hebben met 
een verschijnsel dat uit economisch oogpunt nauwge
zette aandacht vereischt en dat - wijl deze ontwik
keling zich vooralsnog in dezelfde lijn zal blijven 
voortzetten - een probleem vormt met zeer ve~schil
lende facetten." 

Dit citaat had vandaag geschreven kunnen zijn -
op de sch van vereischt na - het komt uit de Econo
misch-Statistische Berichten van 9 februari 1944. 

Als u de UCV van afgelopen maandag voor de Nota 
Zorg voor ouderen hebt gevolgd, dan ziet u dat de 
belangrijkste opmerkingen van de Tweede-Kamerleden 
als conclusie bij datzelfde artikel verwoord staan: 
"Het is dringend nodig dat armenzorg, maatschappe
lijk hulpbetoon, volksgezondheid en volkshuisvesting 
gezamenlijk het tot stand brengen der noodige voor
zieningen voorbereiden, onder andere door in georga
niseerde samenwerking de exploitatiemogelijkheden en 
de financieringsmogelijkheden te bestuderen." 

De gebruikelijke opstelling van Nederlandse zijde 
als het gaat over vergelijkingen met het ouderenbe
leid in andere landen komt erop neer dat wij eigen
lijk weinig te leren hebben en dat andere landen 
maar eens goed naar het Nederlandse voorbeeld moeten 
kijken. Zo volstond de Nederlandse delegatie bij de 
VN-Wereldconferentie over vergrij zing in 1982 in 
Wenen ermee het Nederlandse systeem uitgebreid te 
beschrijven en dit als spiegel aan anderen voor te 
houden: nergens immers hadden ouderen het zo goed en 
nergens was zo'n perfect voorzieningenstelsel aanwe
zig. Iedere bezuiniging wordt gemotiveerd door o.a. 
het feit dat het niveau in Nederland de toets der 
vergelijking meer dan kan doorstaan. 

Een systematische vergelijking met relevante lan
den met betrekking tot de belangrijkste topics in 
het ouderenbeleid is ondoenlijk, daarvoor heb ik 
twee weken nodig. Ik zal enige onderwerpen aan
stippen en er uiteindelijk een wat uitvoeriger 
behandelen. 
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In demografische opbouw zien we dat praktisch 
alle westeuropese landen ons voor zijn gegaan in 
vergrijzing en ontgroening en dat bovendien Neder
land in het verleden in Europa de zwaarste demo
grafische last had door het grote aantal kinderen. 
Zelfs wanneer je veronderstelt dat ouderen twee en 
een half maal zo duur zijn als kinderen en deze fac
tor laat meewegen, dan blijkt dat de situatie in 
Nederland zich de afgelopen 20 jaar hee=t ontwikkeld 
van ongunstig naar gunstig, zulks in tegenstelling 
tot landen als Frankrijk, Engeland, België, Duits
land en Denemarken, waar de demografische last zich 
veel ongunstiger heeft ontwikkeld. 

Van belang voor het beroep dat ouderen op voor
zieningen doen is het erg belangrijk te weten of ze 
alleenstaand zijn of niet: ook daarin blijkt Neder
land een gunstige positie in te nemen. Als we kijken 
naar het percentage ouderen onder de alleenstaanden 
dan is dat voor Nederland 40%, voor België 53%, voor 
Duitsland 43%, voor Frankrijk 51% en voor Groot
Brittannië 85%. 

Verder is het voor wat betreft de vergelijking in 
demografische opbouw belangrijk dat eigenlijk alleen 
Frankrijk een actieve bevolkingspolitiek voert door 
o.a. een gegarandeerd minimuminkomen voor gezinnen 
met drie of meer kinderen, gezinsteeslagen afhanke
lijk van inkomen en aantal kinderen, geboortepre
mies, lening en huisvestingsmogelijkheden voor nieuw 
gevormde gezinnen. 

Over ouderen en arbeidsparticipatie kan min of 
meer over geheel Europa hetzelfde worden gezegd: de 
toename van het aantal ouderen leidt niet tot toe
name van de maatschappelijke participatie, maar tot 
het tegendeel. Steeds meer mensen worden al op jon
gere leeftijd de rol van oudere toegewezen, onder 
andere door hen van de arbeidsmarkt te weren. Aller
lei maatregelen en voorzieningen zijn ontstaan in 
een periode dat er relatief weinig ouderen waren, 
die bovendien in het algemeen slechts gedurende 
korte tijd gepensioneerd waren en zelden lange tijd 
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alleenstaand. De meeste ouderen wàren al overleden 
voordat het jongste kind het huis uit was. 

Bejaardenzorg en inkomensbeleid worden echter 
zeer zwaar belast in een periode dat er steeds meer 
mensen op steeds vroegere leeftijd maatschappelijk 
verouderen. In bijna alle Europese landen is deze 
vroegtijdige maatschappelijke veroudering bewust 
door de overheden gestimuleerd in de vorm van pre-· 
mies op het verlaten van de arbeidsmarkt of soms 
zelfs door bewuste belemmering van hertoetreding. 
Waarschijnlijk ongewild wordt deze maatschappelijke 
veroudering ook gestimuleerd doordat organisaties 
hun doelgroep "ouderen" steeds naar onderen uit
breiden. Niet alleen de ouderenbonden, maar ook de 
Spoorwegen en educatieve instellingen. Mensen van 50 
die tezamen een huishouden gaan vormen worden al ge
etiketteerd met groepswonen voor ouderen, enz. 

Voor wat betreft de maatschappelijke zorg- en 
dienstverlening blijkt hetzelfde op te gaan als voor 
de inkomensmaatregelen: de voorzieningen zijn tot 
ontwikkeling gekomen in een tijd dat er relatief 
weinig ouderen waren, die bovendien kort gepensio
neerd waren en die voorzieningen komen onder grote 
druk te staan nu in alle Europese landen het aantal 
ouderen sterk toeneemt. In heel Europa kunnen een
voudige, minder langdurige vormen van hulp enerzijds 
en informele hulp anderzijds worden beschouwd als 
communicerende vaten: bij veel hulp van partner of 
familie is er minder formele hulp nodig. Dit is 
echter niet van toepassing voor ingewikkelde of 
langdurige hulp, die de taak is geworden van ge
specialiseerde instellinge~ als gezinsverzorging, 
ziekenhuizen of verpleeghuizen. 

Juist vanv1ege dat communicerende karakter is het 
alle landen eraan gelegen de informele zorg te ver
sterken en het vrijwilligerswerk te stimuleren. 

Ik wil wat dit laatste betreft wat dieper op de 
verschillen tussen de diverse landen ingaan; juist 
omdat het item van de zorgzame samenleving veelbe
sproken is en door de Nederlandse overheid wordt 
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gezien als het ideale middel om de communicerende 
werking tussen formele en informele hulp te beïn
vloeden. 

Wat zijn heel in het kort de hulpverlenings
relaties tussen ouderen en hun al volvrassen of zelfs 
jongbejaarde kinderen? Bijna 15% van de 80-plussers 
woont nog samen met hun kinderen en van de BQ
plussers met buitenshuis wonende kinderen krijgt een 
kwart vrij regelmatig hulp van hen bij persoonlijke 
en/of huishoudelijke verzorging. (Ik neem hier de 
80-plussers, omdat bij hen de behoefte aan hulp ge
concentreerd aanwezig is.) 

Heel globaal betekent dit, dat bijna een derde 
van de 80-plussers veel of zeer veel hulp van hun 
kinderen krijgt. Het zou overheden er dus alles aan 
gelegen moeten zijn deze hulp te stimuleren en min
stens te handhaven op het huidige niveau. 

In Nieuw-Zeeland hebben zorgende familieleden 
recht op vier weken vakantie per jaar, waarbij vader 
of moeder tijdelijk wordt opgenomen. In Engeland 
zijn in bijna alle instituten bedden gereserveerd 
voor tijdelijke opname ter ontlasting van de zor
gers, in Zwitserland bestaan ouderen-hotels voor 
tijdelijke opname. In Frankrijk begon men in het 
midden van de 70-er jaren al te experimenteren met 
tijdelijke opvang en ook in Der-ernarken en andere 
Scandinavische landen is het een wijd verspreide 
voorziening. 

In de meeste westerse landen bestaan financiele 
tegemoetkomingen ofwel voor de oudere zelf, die 
daarmee iets voor zijn (schoon-)dochter terüg kan 
doen, ofwel rechtstreeks voor het verzorgende fa
milielid, de (schoon-)dochter. Dergelijke voor
zieningen in de vorm van belastingaftrek of inko
mensoverdracht (soms afhankelijk van het inkomen van 
de verzorger) bestaan in Scandinavië, Frankrijk, 
Denemarken, Groot-Brittannie en Zwitserland. In 
Zweden wordt de hulp van de dochter betaald op 
hetzelfde niveau als die van professionele helpers. 
In verschillende landen bestaan verenigingen van 
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verzorgers die de belangen van de dochters beharti
gen en de Engelse Association of Carers vormt zelfs 
een belangrijke lobby en een onderlinge steungroep. 

En nu Nederland: gezien de uitlatingen van minis
ter Brinkman zou er een ui~gebreid systeem moeten 
bestaan om deze zorgzame samenleving bij uitstek te 
ondersteunen en te stimuleren. 

Ik kan het beste maar twee voorbeelden nemen. 
Mijn buurman is 87, alleenstaand en in het bezit van 
een positieve indicatie voor een verzorgings-huis. 
Zijn dochter komt tweemaal per week van Nieuwegein 
naar Den Haag om het huis schoon te maken, de was te 
doen, eten voor hem te koken en hem persoonlijk te 
verzorgen. Zij is per week f 120,-aan reiskosten 
kwijt, zij betaalt f 50,- per week voor een oppas 
voor haar eigen nog kleine kinderen, plus ongeveer 
18 uur per week arbeid. De enige reden waarom zij 
dat financieel kan volhouden is, dat haar man een 
goed inkomen heeft, want van de overheid heeft zij 
niets te verwachten. 

Het andere voorbeeld komt uit een brief die een 
oudere vrouw aan de NFB stuurde naar aanleiding van 
de themadag van de AVRO in september j.l. 
"Geachte mijnheer, ik ben weduwe en tot een paar 
jaar geleden woonde mijn zoon nog samen met mij. 
Samen konden wij het prima redden en hadden we veel 
aan elkaar. Ineens kregen we veel minder geld omdat 
we voordeurdelers waren geworden en toen is mijn 
zoon apart gaan wonen, omdat we het anders niet meer 
op konden brengen." 

Deze twee voorbeelden geven ongeveer aan wat de 
overheid werkelijk voor de zorgzame samenleving over 
heeft en in hoeverre het "management by speech" zijn 
weerslag vindt in concrete beleidsmaatregelen. 

Tijdens die AVRO-uitzending werd minister 
Brinkman nogal heftig aangevallen door een aantal 
ouderen die ir. de zaal zaten. Een oudere schreef aa~ 
de NFB: "De aanval op Minister Brinkman vond ik 
onterecht, want die weet er net zo min iets van als 
de mensen die hem aanvielen." Dat tweede weet ik 
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niet, dat eerste is waarschijnlijk wel waar en kan 
wellicht als excuus gelden. 

Ik zou hier naast de mantelzorg een verhaal 
kunnen vertellen over het vrijwilligerswerk. Ieder
een weet hoe belangrijk dat is: enerzijds als een 
van de weinige velden die ouderen nog hebben om zich 
te ontplooien en daarnaast als zeer concrete vervan
ging van allerlei dienstverlenende functies. U weet 
dat vooral ouderen actief zijn in de, laten we maar 
zeggen wat traditionele, maar maatschappelijk 
uiterst nuttige sectoren van de samenleving, zoals 
de zieken-, gehandicapten- en bejaardenhulp. Welnu, 
bij uitstek een terrein dat het verdient gestimu
leerd te worden en, gezien een aantal recente ont
wikkelingen, verdient financieel aantrekkelijker 
te worden gemaakt. Het vrijwilligerswerk door ou
deren blij ft namelijk achter bij de ouderen in de 
lagere socio-economische klassen. Eenvoudig gezegd: 
vrijwilligerswerk doen kost geld en dat hebben veel 
ouderen niet. 

In Engeland is de overheid naast de bekende ver
bale stimulering van dit werk begonnen met een aan
tal experimenten, waarin de oudere vrijwilligers een 
kleine geldelijke tegemoetkoming krijgen, hetgeen 
prima werkt. In bijna alle westeuropese landen is 
vrijwilligerswerk op de een of ander8 m~nier finan
cieel aantrekkelijk gemaakt, soms door - net als in 
Engeland - kleine (welhaast sym~olische) geldelijke 
tegemoetkomingen, soms door belastingfaciliteiten. 

Welnu, in Nederland zijn de onkosten die je 
maakt niet eens aftrekbaa::; van je inkomen voor wat 
betreft de belastingen. Ook hier blijft het puur 
bij verbale stimulering. Prachtige nota's over 
vrijwilligerswerk, maar eenvoudige maatregelen, die 
nog niet eens zelf uitgedacht hoeven te wordP-n, maar 
zo gekopieerd van het buitenland: ho maar. 

Vergelijkingen m~t het buitenland kunnen worden 
gebruikt om aan te geven dat het in Nederland nog 
wel meevalt met de vergrijzing en dat we hier eigen
lijk een prachtig voorzieningensysteem hebben. 
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In deze zin worden de vergelijkingen dan ook meestal 
gebruikt, hetgeen betekent dat we er niets van leren 
en zelfvoldaan onze functie als gidsland uitbreiden 
tot het ouderenbeleid. Vergelijkingen zouden ook 
kunnen worden gebruikt om te bezien wat elders beter 
wordt gedaan, om te proberen fouten van anderen te 
vermijden. 

Tenslotte wil ik een aantal onderwerpen opnoemen, 
die met zeer veel relevantie voor het Nederlandse 
beleid eens zouden kunnen worden bestudeerd. Het is 
geen uitputtende opsomming, maar geeft slechts hier 
en daar wat items aan. 

In Frankrijk zijn in het begin van deze eeuw vele 
Poolse arbeiders aangetrokken om in de mijnen te 
werken. Er zijn frappante paralellen: daar dacht men 
toen dat ze na het be~indigen van hun arbeid wel 
weer terug zouden gaan; ook daar is sprake geweest 
van een langzaam ingezette gezinshereniging en daar 
zijn de Polen langzaam maar zeker, met behoud van de 
eigen culturele identiteit, geïntegreerd in de 
samenleving. 

In Engeland is men al vanaf 1976 bezig de buren
hulp systematisch en van overheidswege te stimuleren 
in de good-neighbour-campaigns. Ook loopt in Enge
land al enige jaren een experiment, waarbij een 
maatschappelijk '\!Terkende de beschikking krijgt over 
t'\!Tee-derde van het budget dat opname in een verzor
gingstehuis vergt, op voorwaarde dat hij deze opname 
kan voorkomen via inschakeling van eerste-lijnsvoor
zieningen en van familie, buren en vrijwilligers, 
eventueel in ruil voor een kleine vergoedin3. 

In Noenvegen bestaat een loonsubsidieregeling, 
zoals wij die kennen voor jonge werklozen, voor 
oudere werknemers. 

Er bestaan over de gehele geïndustrialiseerde 
wereld zeer diverse schema's van pensionering. 
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Welk onderdeel van het ouderenbeleid we ook 
nemen, van zorginstituten tot educatieve voorzienin
gen, bijna overal zijn wel interessante lessen te 
leren, maar dan wel op voorwaarde dat we werkelijk 
van plan zijn in de andere landen iets te halen en 
niet slechts onze ideeën als voorbeeld te brengen. 

Drs. Driest is directeur van de Nederlandse 
Federatie voor Bejaardenbeleid. 
De tekst geeft de persoonlijke visie van de auteur 
weer. 
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Ouderen een machtsfactor? 

DR. G.L. ELSEN 

In eerste instantie was mij als titel voor een 
voordracht meegegeven: "Ouderen als machtsfactor". 
In een puntsgewijze samenvatting van wat ik daar
over zou zeggen heb ik mij allereerst afgevraagd of 
die titel niet beter zou kunnen luiden: "Ouderen een 
machtsfactor?" Immers, het leek mij dat niet zo zeer 
het "hoe en in welke mate" van ouderenmacht de 
aandacht zou mogen vragen, maar veeleer de vraag of 
er over het geheel genomen in dit verband van macht 
zou mogen worden gesproken en of het niet beter ware 
dit laatste als vraag te stellen. 

Aan mijn voorzichtige suggestie, die ik aan het 
begin van mijn inleiding in de vergadering had 
willen doen, is al direct - nog voordat u daarvan 
kennis kon nemen - door de organisatoren voldaan. 

Ik vermeld dit ter verklaring en omdat het kan 
wijzen op een bereidheid naar ouderen te luisteren, 
nog voordat een gedachtenwisseling is begonnen. 

Ik verzeker u dat ik het als bemoedigend heb 
ervaren en dat het de huiver om als oudere in het 
milieu van deze nog jeugdige partij vandaag de dag 
het woord te voeren, met kans op gehoor, in niet 
geringe mate heeft weggenomen. 

Zijn ouderen een machtsfactor? dus, 
De eerste vraag die zich dan aandient is: wie 

zijn die ouderen? Daarbij zij vooropgesteld dat het 
hier gaat om een weinig homogene groep in leeftijd 
en validiteit, in m~atschappelijke herkomst, in 
interesse, in opleiding, in belangen; een groep, 
die in jaren wordt bepaald minstens tussen 65 en 
100+, waarbij het gemeenschappelijke vooral bestaat 
uit het niet langer in het gehonoreerde arbeids
proces te zijn of te kunnen worden ingeschakeld. 

Dat "kunnen worden" is daarbij niet onbelangrijk, 
omdat daarmee wordt aangegeven, dat het niet alleen 
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gaat om niet-werkenden (in de gebruikelijke 
betekenis), maar ook- en misschien in de eerste 
plaats - om van arbeid uitgeslotenen. 

Zonder te willen beweren dat de meeste ouderen 
niet graag en veelal vervroegd hun reguliere arbeid 
neerleggen, durf ik toch te stellen, dat in groei
ende mate het "laten gaan" van mensen op een be
paalde leeftijd het element heeft gekregen van "doen 
gaan". De met pensioen gegane ouderen worden daar
mee, meen ik, in toenemende mate als afgewerkt be
schouwd en dat dan bovendien ten algemene en niet 
als uit een bepaalde werkkring teruggetreden, maar 
beschikbaar, indien zij dat wensen, voor andere 
maatschappelijke of publieke taken. Ik kom daarop 
terug. Het is, dunkt mij, niet in de laatste plaats 
het uitgesloten zijn, de voorwerp-positie in plaats 
van een volwaardige positie van mondigheid, die in 
toenemende mate de groep van ouderen "groep" maakt. 

Overigens is de samenhang binnen de groep mijns 
inziens, als gezegd, tamelijk gering. Het is dan ook 
een min of meer kunstmatige groep van zo'n 1,7 
miljoen mensen, waarbij de leeftijdsgrens veel 
generaliserend bepalender is dan vroeger. 

Het gezag van ouderen is afgenomen. De ouderen 
die hun oud-zijn deden doorklinken in woorden als 
senaat, presbyter (priester), ouderling, vinden we 
terminologisch vandaag méér terug in gerontoloog en 
geriater, in senioren. Als referentiekader voor 
jongeren hebben hun opvattingen heel veel ingeboet; 
was er - zo verstaan we de emeritus-hoogleraar 
sociale filosofie: prof. Kwant - voorheen van een 
informatie-en beinvloedingslijn in verticale zin 
sprake (van ouder naar jonger), heden ten dage 
zoeken jongeren hun referentie liever in de 
horizontale lijn, bij elkaar, en wordt de lijn naar 
vroegere generaties veel minder belangrijk geacht 
dan die naar tijdgenoten. Doe wel en zie niet om, 
krijgt in dit verband een heel bijzondere gelding. 

Het aantal ouderen is toegenomen. Er is een 
neerwaartse druk met betrekking tot de minimum 
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ouderenleeftijd en er is toenemende levensduur. Voeg 
daaraan toe afgenomen nataliteit en het beeld is 
duideliijk. Een feitelijk en relatief groeiende 
groep medeburgers wordt van participatie in het 
maatschappelijk leven min of meer uitgesloten, wordt 
veelal als onmondig voorwerp van maatschappelijke 
zorg en voorzieningen beschouwd. Ouderen leven in de 
samenleving als een wat buitengesloten groep, in een 
niet aanvaardbaar, zij het vaak redelijk verzorgd, 
isolement. 

En wat hun feitelijke macht betreft: afgezien van 
het wegvallen dan vTel sterk verminderen van 
referentiestatus is het zo, dat in de praktijk 
ouderen, het moge in dit milieu met nadruk worden 
genoemd, in hoge mate buiten de lijnen zijn komen te 
staan, waarbinnen jongere medeburgers de wedstrijd, 
die ook de ouderen aangaat, bepalen. Zeker, ouderen 
hebben stemrecht, waarvan het gebruik maken van hen 
afhangt en, menen wij, waarvan een redelijk gebruik 
wordt gemaakt. Zij zijn ook verkiesbaar doch daarbij 
afhankelijk van de partijpolitieke apparatuur, die 
in de afgelopen decenni~n. in duidelijke tegenstel
ling tot de tijd voor de oorlog, een uitsluiting 
heeft teweeg gebracht in die mate, dat bijvoorbeeld 
in de Tweede Kamer der Staten Generaal de ouderen 
zacht gezegd sterk ondervertegenwoordigd zijn. 

Zo was in 1985 12% van de bevolking ouder dan 65 
jaar. In de Tweede Kamer zat na de verkiezingen in 
1985 één persoon van 65 jaar of ouder. Als we het 
percentage van 12 daarbij in aanmerking nemen, dan 
zouden we met 18 (in werkelijkheid dus 1) uit de bus 
moeten kunnen komen. In de Eerste Kamer, maar dat is 
dan ook de "Senaat", zijn de verhoudingen belangrijk 
gunstiger, nl. 11 zetels op 75, dat is méér dan 12%. 
Boven de 60 jaar waren in 1967 in de Tweede Kamer 
ruim 7% van de leden ouder dan 65 jaar (in de Eerste 
ruim 29% in 1971) en in 1946 waren dat er respectie
velijk 16% en 28%! 

Het is geen bemoedigend beeld, vooral als daarbij 
nog in aanmerking w·ordt genomen het gebrek aan 
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samenhang van ouderen rond een aantal beleden 
doelstellingen en de vraag mag worden gesteld of, 
afgezien van gewijzigde referentiekaders, het niet 
zo is dat het uittreden uit het betaalde arbeids
circuit een te algemene gelding heeft gekregen met 
betrekking tot de arbeids- en inbrengcapaciteit 
van de ouderen en of (mogelijkheid tot) betaalde 
arbeid niet tezeer een vereenzelviging met maat
schappelijke mondigheid heeft gekregen. Het zou in 
dit verband erg goed zijn wanneer meer werd gerela
tiveerd met betrekking tot het nut van betaalde ar
beid in zijn verhouding tot niet-betaalde arbeid en 
overigens het maatschappelijk nuttig zijn een wat 
bredere betekenis kreeg dan wellicht heden ten dage 
het geval is. (Al vin Toffler: "The Third Wave"). 

Er zijn nogal wat besturen van particuliere in
stellingen, die in het spoor van het bovengeschet
te, de toegang tot hun gremia ontzeggen aan personen 
boven 65 jaar, zelfs in die instellingen, die zich 
in het bijzonder met ouderen bezig houden. 

Het is alles zeker niet bevorderlijk voor de 
status, het gezag, van ouderen heden ten dage en de 
"macht" is zowel maatschappelijk in het algemeen als 
politiek in het bijzonder, erg gering. 

En hoe is het met de invloed? 
Wat de belangenbehartiging van ouderen betreft: 

er is een redelijke organisatiegraad: ik schat 20 à 
25% (een kleine 400.000 op de 1,7 miljoen). In 1983 
was dat voor vakbonden 25% (in 1985 29%) en voor 
politieke partijen 10%. Daarbiij dient evenwel het 
volgende te worden aangetekend. De divergentie in 
belangen tussen de onderscheidene groepen van 
ouderen is erg groot en het is zeer de vraag of de 
mate van organisatie (aan de basis) is ingegeven 
door de topics die (aan de top) de hoogste ogen 
gooien. Vergeten we niet dat de ouderenbonden hun 
basis hebben, hun oorsprong veelal, in de sfeer der 
vakbonden en dat dat pas geleidelijk èn in samen
stelling van het ledenbestand èn in doelstelling is 
verbreed. 
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Intussen groeien, alleen al in de paar jaren die 
ik in de landelijke Katholieke Ouderenorganisatie 
(ongeveer 35 jaar oud) kan overzien, niet alleen de 
doelstellingen, maar ook de slagkracht, de zeggings
kracht, de interne organisatie, het management van 
de ouderenbeweging verhoudingsgewijs erg snel en wat 
nog niet zo heel lang geleden nog echt in opbouw was 
is veelal uitgegroeid tot een structuur, waarin de 
leden op professionele wijze worden georganiseerd en 
gericht. En in toenemende mate en met groeiende 
kracht worden materiële en immateriële belangen van 
ouderen in het licht gebracht en bepleit. 

Eén en ander brengt met zich mee een geleidelijk 
andere samenstelling van de gelederen dan aanvanke
lijk het geval was. Met bijvoorbeeld de vakbeweging 
en de politieke partijen ontkomt ook de ouderen
organisatie niet geheel aan de organisatiemoeheid 
van vele Nederlanders, maar de veranderingen waarop 
ik wees geven voldoende aanleiding met betrekking 
tot de groeipotenties om niet te somber te zijn. 

Er moet intussen nog veel gebeuren, ook in de 
publieke presentatie en verslaggeving, wil de 
volledige maat der volgroeidheid zijn bereikt. 
Ik heb er alle vertrouwen in, dat de groeiende 
kracht van de afdelingen, gekoppeld aan bekwame en 
efficiënte belangenbehartiging op de hogere niveaus 
ertoe zal bijdragen dat allerlei ouderenbelangen 
groeiende aandacht zullen krijgen, naar binnen (de 
ouderen zelf) en naar buiten (de samenleving). 

Maar er is meer, ik wees al op de grote diver
gentie van ouderen in verschillend opzicht. Indien 
wij over de ouderen als groep spreken komen als 
overheersend gemeenschappelijk belang niet zozeer 
naar voren allerlei materiële zaken (hoe belangrijk 
ook en ik wil ze hier zeker niet bagatelliseren), 
maar wat alle ouderen raakt - of als burgers van 
stad, provincie of staat raken moet - is hun positie 
als burgers van dit land, als leden van de Neder
landse samenleving. 

De voornaamste grond van organisatie die alle 
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ouderen raakt is hun maatschappelijke en politieke 
positie. Hoe divers hun posities overigens ook 
mogen zlJn, zij delen allen in een maatschappelijke 
devaluatie en buitensluiting op allerlei terreinen, 
waarop zij veelal zinvol bezig zouden kunnen zijn. 
Maar dat is niet het belangrijkste: op allerlei ter
terreinen hebben zij domweg het recht mee te praten 
en mee te beslissen, zo goed als iedere andere meer
derjarige. 

Intussen is, menen wij, dat recht van de ouderen 
iets dat niet alleen die ouderen raakt; het raakt 
evenzeer de samenleving. Het buitensluiten van ou
deren uit colleges en organen, waarin wordt uitge
maakt niet zozeer, of niet alleen, wat ouderen aan
gaat, maar waar over allerlei maatschappelijke 
vraagstukken en problemen wordt gedelibereerd en 
besluitvorming tot stand komt, brengt met zich mee 
dat de deliberatie en de besluitvorming minder 
voldragen, minder de samenleving of een maatschap
pelijk verband representerend is, dan wanneer 
dáárin de inbreng van ouderen wordt meegenomen met 
die van andere categorieën. En dan niet alleen dus 
om problemen, meer in het bijzonder de ouderen 
rakende, mede te kunnen beoordelen, maar juist om 
alle aan de orde zijnde vraagstukken, de huishouding 
van het betrokken college betreffende, te kunr.en 
bekijken en daarover mede te beslissen. 

Een parlement - en met name een Tweede Kamer, 
die 's lands zaken bespreekt en op de beha~tiging 
toeziet, die bij uitstek de volk~vertegenwoordiging 
uitmaakt - is eenvoudig incompleet als ~an het lid
maatschap daarvan ouderen worden buitengesloten of 
geweerd. Ik bepleit geen gerontocratie, maar de 
vraag mag worden gesteld of een, wat je in dit 
verband zou mogen noemen: "neaniacratie" niet een 
ander uiterste is. 

Ouderen - het is betreurenswaardig maar waar -
ontkomen niet aan de opvattingen in de samenleving, 
die niet tegen een goede verzorging van de oude dag 
zijn (de praktijk wijst dat mijns inziens veelal 
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uit), maar die de ouderen meer als object van zorg 
zien, afgewerkt, dan als volwaardige medeburgers. 
Ik heb waarlijk niet de geringsten onder de parle
mentariërs zich min of meer verontschuldigend zien 
verwijzen naar hun leeftijd als zij de 65 waren 
gepasseerd of zelfs zover nog niet waren. Het begin 
van mijn toespraak kan óók bez·waarlijk worden opge
vat als een bewijs van stralend zelfvertrouwen aan 
mijn kant. 

Ik heb er \vel enig vertrouwen in, dat we te maken 
hebben met een golfbeweging. Was het voorheen zo, 
dat de ouderen wellicht te zeer en te eenzijdig de 
dienst uitmaakten in allerlei verbanden, dan is -
als reactie - het mogelijk zo, dat nu het jongere 
geslacht, aan de andere kant, zich extra profileert 
en de ouderen met hun oordeel en opvattingen buiten 
de spellijnen zijn geplaatst. Wellicht beleven wij, 
of anders beleeft u, nog een evenwichtstoestand, 
waarin jongeren en ouderen in wederzijds respect 
voor elkaar op evenwichtige wijze de samenleving 
runnen. Zoals wellicht ook op andere terreinen van 
het openbare leven teveel inperking - voorheen - tot 
overtrokken profileren - nu - heeft geleid, ligt ook 
daar - hopelijk - een evenwichtsteestand in de toe
komst verscholen. Dan is er geen ouderenprobleem 
meer, maar zijn er - meer verticaal -problemen van 
dementen, invaliden, hulpbehoevenden, zieken enz., 
die eerder onder de oudere dan onder de jongere 
leeftijdsgroepen zullen voorkomen, maar die niet 
zijn te groeperen onder een horizontale leeftijds
grens. Wij wensen onze kinderen toe dat ze st!"aks de 
wij sheirl vinden om zich gelukkig te voelen in een 
systeem, dat natuurlijk ook "onder" en "boven" zal 
kennen, maar waarin de stem der generaties op even
wichtige wij ze zal zijn samengesteld en >vorden be
luisterd. De samenleving zou er wel bij kunnen 
varen. 

Dit is een hoop en een vooruitzicht, maar ontwik
kelingen komen niet vanzelf, doch worden mede ge
stuurd door veranderingen in het sociale denkpa-
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troon, die een overigens misschien wel wetmatige 
ontwikkeling kunnen beïnvloeden en bespoedigen. 
Zo ook in zaken die ons vandaag bezig houden, 
waarbij het uiteindelijk gaat, niet zozeer om de 
ouderen in de generaliserende, opgedrongen zin van 
vandaag, maar om een rechtvaardige en evenwichtige 
samenleving. 

Tenslotte riog een enkele opmerking over de be
grenzing van de werkelijke capaciteit van ouderen 
met betrekking tot hun zinvolle participatie in het 
openbare en private maatschappelijke leven. In hoe
verre speelt deze een rol, een generaliserende rol, 
bij de uitsluiting van ouderen uit het actieve 
leven. Ik stelde reeds, dat de pensioengerechtigde 
leeftijd meer en meer het karakter heeft gekregen 
van pensioenverplichte leeftijd. Daarbij prevaleert 
- ongeacht de feitelijke animo van betrokkenen -
niet zozeer het recht op otium als wel de plicht 
tot arbeidsverlating en daarmee de etikettering ten 
algemene tot arbeidsongeschiktheid. 

Ik durf te stellen dat het - nog afgezien van al 
het vorenstaande - in elk geval niet aangaat een 
toenemende kans op bijvoorbeeld mentale of physieke 
verzwakking van individuen ook maar enigszins een 
rechtvaardiging te achten voor het zonder aanzien 
des persoons uitsluiten van participatie in een 
samenleving van zeer vele, toenemend vele ouderen, 
die door het stellen van leef~ijdsgrenzen in de 
gewraakte zin worden beroofd in feite van primaire 
burgerrechten. Het oplossen van een probleem in dit 
opzicht mag niet worden ontweken door grofmazige 
begrenzingen, die vele capabele mensen niet anders 
dan als grievend kunnen ervaren. Mij staat niet bij, 
dat voorheen bijvoorbeeld de kans op mentale of 
andere defecten verhinderde, dat capabele mensen hun 
gaven actief in de samenleving inbrachten. Het lijkt 
mij evenmin aangetoond dat het optreden van die de
fecten zodanige bezwaren met zich meebracht dat 
daardoor al gerechtvaardigd zou zijn het ontnemen 
van burgerschapsrechten aan een hele groep. Daarbij 
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komt, dat nu de "totale" leeftijdsgrens eerder naar 
beneden dan naar boven neigt bij toenemende gezond
heidstoestand en aantal van boven-65-jarigen. 

Al waren er maar weinigen die hun burgerschaps
rechten, hun recht op deelneming in maatschappe
lijke activiteiten ook als oudere zouden opeisen, 
het zou voldoende reden zijn om niet de botte bijl 
te laten vallen en zo de grens te doen bepalen 
tussen kunnen en niet kunnen, mogen en niet mogen, 
tussen macht en onmacht. 

Ik kom dan weer bij het begrip "macht". Ouderen 
een machtsfactor? Het zou niet nodig mo~ten zijn dat 
we zo spreken, noch in wens noch in feitelijkheid. 
Als het goed is zullen ouderen ~et jongeren, blanken 
met bruinen en zwarten, vrouwen met man~en samen in 
eenheid voor elkaar moeten kunnen werken op voet van 
gelijkwaardigheid, aan een gezonde samenleving, 
waarin het kunnen en de noden van allen de aandacht 
zullen vragen en hebben van allemaal. Allemaal, 
zonder discriminatie, voor zover ze in staat zijn 
daarin hun deel te nemen, met uitsluiting niet van 
groepen, maar alleen van individuen. 

Zo moge het eenmaal zijn. 

Dr. Elsen is bestuurslid van COSBQ-Nederland en 
voorzitter van de Unie K.B.O. 
De tekst geeft de persoonlijke visie van de auteur 
weer. 
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Fysieke en Psychische ontwikkelingen 

PROF. DRS. J.J.M. MIGHELS 

Bij de bespreking van het onderwerp zal ik mij 
niet richten op de theorieën over het ouder worden. 

Veeleer wil ik de consequenties van het 
verouderingsproces bespreken. Dit proces hangt voor 
een arts samen met zaken als ziekte, invaliditeit en 
achteruitgang van lichamelijke functies. Het eerste 
aspect van die achteruitgang is de verhoogde kans op 
ongevallen. Verder daalt het tempo; eenvoudige 
handelingen als het aankleden of oversteken bij 
stoplichten gaat langzamer en kan problemen 
veroorzaken.Een derde aspect is de 
uithoudingsinvaliditeit. Elementaire zaken als "het 
ophouden van de plas" beperkt bijvoorbeeld de 
actieradius van reizen. Dit kan dan vervolgens 
leiden tot een isolement. Een vervelende 
bijkomstigheid is dat deze vorm van invaliditeit 
niet serieus wordt genomen. 

Het ouder worden brengt niet alleen fysieke, maar 
ook esthetische achteruitgang. Scheefzittende kleren 
of met open mond moeten eten vanwege een verstopte 
neus zijn van die ongewilde verschijnselen. Tempo en 
uiterlijk zijn dan zaken waar een oudere bewust op 
moet letten om te worden geaccepteerd en zich te 
handhaven. 

Een belangrijk winstpunt om volwaardig te blijven 
functioneren is dat het gezichtsvermogen vrijwel 
intakt blijft. Dankzij de voortschrijdende kennis in 
de geneeskunde is de laatste 20 jaar het percentage 
van slechtziende bejaarden terug gebracht van 6% 
naar 2%. Vooral de cataracte operaties hebben 
daaraan een bijdrage geleverd. Moeilijker ligt het 
bij doofheid en slechthorendheid. Na de leeftijd van 
50 jaar gaat het gehoor achteruit. Zo worden hoge 
tonen, ·waarmee dikwijls medeklinkers worden 
uitgesproken, moeilijker verstaanbaar. 
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Helaas is hier de werking van een gehoorapparaat 
niet te vergelijken met een eenvoudige bril. 
Doofheid veroorzaakt isolering en angst, maar wat 
nog ernstiger is, het maakt eigenwijs. De bejaarde 
wordt niet meer continu gecorrigeerd, zodat slechts 
de eigen gedachten bepalend worden voor zijn of haar 
opvatting. Iedere discussie die een slechthorende 
bejaarde in een openbaar debat verliest, wint hij 's 
avonds in bed. 

Behalve het gehoor, neemt ook de werking van het 
geheugen af. In samenhang met dat geheugen neemt het 
leervermogen af; een element dat in een informatie
samenleving bepaald nadelig is. Dat neemt overigens 
niet weg dat de logica van de oudere mens over het 
algemeen uitstekend is. Het essentiêle probleem bij 
het verminderd leervermogen is dat een verminderde 
aanpassing aan de techniek optreedt. En dit, terwijl 
juist de techniek ouderen in staat stelt om 
zelfstandig te blijven. 

Grote vraag is of deze verschijnselen, voorzover 
zij samenvallen met dementie, te verhelpen zijn. 
Daarbij kunnen drie vormen van dementie 
onderscheiden worden, namelijk Altheimer,- de 
arterio-sclerose -en de schijndementie. Tegen de 
eerste twee vormen bestaat geen genezingswijze, ook 
niet met behulp van vroeg-diagnostiek. Bij de 
schijn-dementieên ligt het moeilijker, het betreft 
naar schatting 10% van het totale aantal. Allereerst 
moet deze vorm als zodanig worden herkend, maar 
zelfs als dat lukt meen ik dat slechts 2% succesvol 
behandeld kan worden. 

De vraag is vervolgens: is dementie erg? Vooral 
voor de omgeving is dat het geval. Voor de bejaarde 
zelf kan dementie de beste bescherming zijn tegen de 
ouderdom. Het grootste probleem is het optreden van 
depressiviteit. Het daarbij optredende gebrek aan 
perspectief ontneemt de oudere de wil om 
activiteiten te ondernemen en zichzelf te handhaven. 
Juist daar zal de belangrijkste bewaking van 
hulpverleners moeten zijn. 
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Ook de dementie zelf kan weliswaar bewaakt worden, 
maar zoals gezegd, men schiet daar niet veel mee op. 

Mocht het bovenstaande somber klinken dan wil dat 
niet zeggen dat er slechts achteruitgang is. 
Hieronder wil ik ingaan op een aantal elementen die 
in de afgelopen decennia gerealiseerd zijn, die de 
positie van ouderen verbeterd heeft. 

Zo is de gemiddelde leeftijd bij opname in een 
bejaardenhuis al 81 jaar. Dit was twintig jaar 
geleden nog 76 jaar, terwijl de gemiddelde 
levensduur nauwelijks is toegenomen. He kunnen 
daarmee stellen dat de validiteit is toegenomen. Dat 
komt echter niet alleen door de verbeterde 
huisvesting. Ook de toegenomen welvaart die 
bijvoorbeeld verhuizen mogelijk maakt, draagt bij 
tot de toegenomen mobiliteit. Op dit moment wonen 
reeds 30% van de bejaarden in voor hen geschikte 
huizen, d.w.z. klein en gelijkvloers. 

Het tweede positieve aspect is de verbeterde 
voeding. In het algemeen kunnen ouderen vrijwel 
alles eten en drinken. De meeste 
gezondheidsproblemen bij ouderen komen voor door 
bederf van eten dat te lang bewaard is. Over het 
drinken kan ik verwijzen naar het tijdschrift voor 
de Geneeskunde. Dit meldde onlangs dat 5 glazen 
alcohol per dag nauwelijks invloed heeft op de 
gezondheid. Maar ook als men aanzienlijk meer drinkt 
duurt het nog 40 jaar voord~t de lever daardoor 
serieus is aangetast. Aangezien het 35 jaar na het 
vijftigste levensjaar duurt voordat men dement is, 
leert de eenvoudige rekensom dat de bejaarde mens 
het drinken niet behoeft te laten. 

Een derde element van belang is de verbeterde 
communicatie en de andere technieken, zoals telefoon 
en verwarming. Het is jammer dat de bejaardenzorg 
bijna altijd vanuit het psycho-sociaal gezichtspunt 
beschouwd wordt, terwijl de mogelijkheden voor de 
validiteit vooral in de techniek zitten. 
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De techniek is daarow van essentiêle betekenis. 
Gezien de geestelijke achteruitgang is vooral het 
aanleren van de technische toepassingen een 
probleem. Ik denk dat bejaarde~verzorgsters daarom 
niet moeten leren hoe ze sociaal en psychologisch 
met bejaarden moeten omgaan. Belangrijker is dat de 
verzorgsters weten bejaarden te leren hoe deze 
omgaan met de technieken. 

Van de medische techniek moet echter niet te veel 
worden verwacht, zoals transplantaties en 
protheseologie. Wel van betekenis zijn de 
mogelijkheden om kleinere klachten zoals likdoorns 
en ingegroeide nagels te verhelpen. Daarvoor is 
nodig een scherpe uitbreiding van de huisartsenzorg 
voor bejaarden. Ook de wijkverpleging neemt hier een 
belangrijke plaats in. Het zijn vooral deze zaken 
die een grote winst kunnen zijn voor de validiteit 
van het leven van een oudere. 

We kunnen concluderen dat het beeld van de 
bejaarde in de loop der tijd nogal veranderd is. 
Vroeger waren ouderen de wijzen van de gemeenschap, 
mede dankzij hun schaarste. Brak men een heup, dan 
was dat het begin van het einde, nu van de ellende. 
Op dit moment kan een oudere een lang 
aftakelingsproces doormaken, omdat we officieel de 
vroeger dodelijk verlopende infecties weten te 
behandelen. Ouderen zijn maatschappelijk gescheiden 
van overige burgers en wordan, hoe tegenstrijdig in 
deze tijd, steeds afhankelijker van hun kinderen. 
Niettemin zullen in het jaar 2000 bejaarden meer 
zelfstandig zijn, hoofdzakelijk door de techniek. 
Daarnaast zullen zij veel meer op elkaar zijn 
aangewezen. Het is daarom essentieel dat bejaarden 
elkaar bewaken, voor elkaar klussen doen en met 
elkaar recreëren. 

Tenslotte wil ik nog een geheel ander aspect bij 
ouderen aansnijden: het verschil tussen man en 
vrouw. De man is sterk, de vrouw is taai. Zo is de 
man 6,2 jaar arbeidsongeschikt, de vrouw 8,7. Een 
ander voorbeeld is de medische hulp. 
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Stelt men die voor de man op 100 dan is die hulp 
voor de vrouw 128, inclusief de correctie op 
procreatieve storingen die tegenwoordig tussen de 20 
en 35 jaar optreden. Aan de andere kant leeft echter 
de man korter dan de vrouw. De mannetjes bij leeft 
een dag tegen het vrouwtje 2,5 jaar. Dit verschil 
kan geschiedkundig verklaard worden in de Darwin
theorieën. Gezien de grote risico's die het 
vrouwelijk dier liep gedurende de procreatieve 
periode, moet zij veel sterker zijn geweest. 

Overigens is het onjuist te veronderstellen dat 
deelneming van vrouwen aan het arbeidsproces de 
gemiddelde levensverwachting doet terug lopen. In 
Oost-Europa, waar vrouwen al veel langer werken, 
blijkt het levensverschil tussen man en vrouw groter 
te zijn. In dat opzicht b~ijkt werken gezond te 
zijn. De consequentie hiervan is wel dat er een 
geweldig vrouwenoverschot beEtaat. Toch is dit voor 
de bejaardensector een minder relevant gegeven. 
Belangrijk is te kijken naar hoe ouderen leven. 

De maatschappelijke consequen~ie is namelijk dat 
de bejaardenpopulatie zal bestaan uit echtparen en 
alleenstaande vrom-ven. Dit gegeven wordt nog 
versterkt door een tweede oorzaak. De man gaat na 
scheiding of versterf van de partner vrijwel altijd 
opnieuw met een partner samenleven. Curieus daarbij 
is nog dat de eerste vrouw gemiddeld drie jaar 
jonger dan de man is, de tweede vrouw zeven jaar 
jonger, terwijl het gemiddelde verschil tussen de 
eerst en derde vrouw 14 jaar is. Meer vrouwen dan 
mannen is iets wezenlijk anders dan veel echtparen 
en alleenstaande vrouwen. Vooral voor de 
hulpverlening heeft dit de nodige consequenties. 
Echtparen zijn namelijk aanzienlijk minder kwetsbaar 
voor met name acu~e hulpverlening dan 
alleenstaanden. 
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Ter afsluiting wil ik stellen dat juist het 
voorkomen en verhelpen van eenzaamheid en het kunnen 
handhaven van de z.elfstandigheid de bela~grijkste 
vraagstukken bij het ouderenbeleid zijn. 

Prof. Miehels is hoogleraar aan de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen. 
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