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M
ijn oma (89) is
nogal een diva.
Ze vindt het
vanze l f spre -
kend dat de fa-
milie voor haar
klaarstaat – en
ze wil dat alles

goed en het liefst ook nog een beetje
snel gebeurt. Het is voor haar de nor-
maalste zaak van de wereld dat een
van haar schoondochters haar twee
keer per dag belt voor een praatje. En
ook dat de andere schoondochter
naast haar drukke baan elke dag
even langskomt om te kijken of ze
nog iets nodig heeft. Net als dat haar
zoons de administratie bijhouden,
klusjes inhaar flat doenenals zeover
twee weken 90 wordt, een groots
feest voor haar organiseren. En na-
tuurlijk dat ze haar kleindochters al-
tijd om een boodschap kan sturen.
‘Ja, hallo, met oma. Zeg, kun jij van-
middag even van die lekkere cakejes
voorme te kopen? Ik heb ze vandaag
nog nodig, want ze zijn op. Oh, moet
je werken? Nou, dan hoop ik maar
dat er niemand op bezoek komt…
Zeg, en vergeet je als je dit weekend
langskomt niet een paar mooie bos-
sen bloemenmee te nemen?’
Zij zal de laatste bejaarde zijn die

eenzaam verpietert. Want niet alleen
zij vindtditallesvanzelfsprekend,ook
mijn familie vindt dat je ‘gewoon’
moet helpen waar nodig. Natuurlijk
mopperen we weleens over haar
eisendetoon,maarhé,wehoudenvan
haar en ze blijft hoe dan ook onze
oma/moeder/schoonmoeder.
Zijn wij de enige familie in Neder-

land die dit doet? Je zou het wel den-
ken als je soms politici hoort praten.
StaatssecretarisMartinvanRijn (VWS,
PvdA) sprak op 11 januari aan tafel bij
Pauw&Witteman doodserieus de vol-
gende woorden. ‘Wat voor samenle-
ving willen we? Een samenleving
waarinwepremiebetalen, iemandan-
ders voor onze ouderen zorgt en we
flink opdie zorg lopen temopperen?
Of een samenleving waar we meer
voorelkaarzorgenenbetrokkenzijn?’
Hijgaf fijntjesaandatwevolgenshem
nudieeerstevarianthebben: ‘eenver-
zekeringssamenleving’, noemde hij
het.

Schouders eronder
VanRijnenanderepolitici vindendat
kinderenmoetenmeebetalen aan de
huishoudelijkehulpvoorhunouders,
wanneer ze zelf geen tijd hebben om
de ramen te lappen. Als we allemaal
wat meer de schouders eronder zou-
den zetten, kunnen ouderen langer
thuis blijven wonen en zijn we stuk-
ken goedkoper uit, zo is het idee. De
achterliggende gedachte is ook: we
doen niet genoeg voor onze ouderen
endaarmoet,metdedubbelevergrij-
zing in aantocht, nodig verandering
in komen. Het heersende beeld, niet
alleenonderpolitici:wij stoppenonze
ouderen het liefste weg in dure ver-
zorgings- of verpleegtehuizen om ze
daar slechts af en toe een bezoekje te
brengen.
Er klopt alleen niet veel van dat

beeld. Inmijn omgeving zie ik zonen
endochtersdiebij toerbeurt elkedag
hun moeder eten brengen en in bed
stoppen, vriendinnendieboodschap-
pen doen voor hun bejaarde buur-
vrouwenzelfs collega’sdieeendag in
de week minder gaan werken om
meer tijd aan hun kwakkelende ou-

ders te kunnen besteden. Ook buiten
mijn omgeving worden (groot)ou-
ders nietmassaal vergeten.
Om te beginnen zijn er de cijfers

over mantelzorg. Nederland telt
3,5 miljoen mantelzorgers. Daarvan
geven 2,6 miljoen mensen meer dan
achtuurperweek zorg, of langerdan
driemaandenachterelkaar.Vanaldie
mantelzorgersgeeftmeerdandehelft
(57 procent) hulp aan iemand van
65 jaar of ouder.
Wat wel zeldzaam is in Nederland,

is je vader of moeder in huis nemen.
Maar is dat zo slecht? Pearl Dykstra,
hoogleraarsociologieaandeErasmus

Omringdmet
vertroetelzorg

We stoppen onze ouderen het
liefst weg in bejaardenhuizen,
waar ze verpieteren. Dat is het
beeld.Maar klopt dat wel?
En hoe gaat dat als we straks
nog veel langer voor zemoeten
zorgen?
DoorMensje Melchior FotoAn-Sofie Kesteleyn

Een modeshow in bejaardentehuis Kerkelanden Hilverzorg in Hilversum. Op de rekken hangen kleren

Over 20 jaar
zijn ouderen
heel anders
dan die van nu

De babyboomers en de ge-
neraties na hen, zullen zich
straks als ze 80-plus zijn
echt niet meer in een verzor-
gingstehuis laten stoppen,
denkt David van Bodegom:
‘Ouderen zijn nu – voordat
ze op die echt kwetsbare
leeftijd komen – al heel an-
ders dan een paar decennia
geleden. Ze zijn sociaal ac-
tiever, doen vrijwilligerswerk,
passen op de kleinkinderen,
leveren mantelzorg. Die la-
ten zich echt niet wegstop-
pen in een verzorgings- of
een verpleegtehuis. De laat-
ste jaren van je leven heb je
altijd zorg nodig, maar deze
groep zal dat heel anders
gaan organiseren; de zorg
moet bij hen thuiskomen.’
Ook klinisch geriater Mar-

cel Olde Rikkert is daarvan
overtuigd. ‘Met het stijgen
van de levensverwachting
komen er ook meer moge-
lijkheden om langer de regie
zelf in handen te houden. De
mensen die nu met pensioen
gaan, zullen hun autonomie
bewaken. Ze kunnen zichzelf
monitoren en zich thuis om-
ringen met e-health. Dat kan
nu al: wij doen onderzoek
met een systeem waarmee
je met een apparaatje je
hartslag en bloeddruk kunt
meten. Die data verstuur je
naar zorgverleners. De hulp-
behoevende oudere van nu
staat daar nog niet echt
voor open. Ik denk dat de
babyboomers die gadgets
straks wel gaan omarmen.’
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Meedraaien

DeBetrouwbare

M
ijn droom voor ons land, inspiratie
voor onze Koning. Het motto voor
de nakende kroning zette deze
week natuurlijk ook de Betrouw-
bare mannetjes aan het denken.
en zo voor ons uit mijmerend reali-
seerden wij ons opeens wat de ver-
grijzing voor ons inhoudt. een

nachtmerrie willen we het niet noemen maar toch, de
toekomst stemt ons niet bepaald vrolijk.
Het succes van 50Plus is een teken aan de wand.

Ouderen voelen zich niet meer gehoord. Logisch.
Want laten we eerlijk zijn. Vanaf het moment dat de
eerste aOW is gestort, worden de meesten er niet
beluisterenswaardiger op. al snel bent u uw zater-
dagmiddag kwijt bij uw bejaarde moeder die klaagt
over haar buurvrouw die voordringt bij het lunchbuf-
fet. Of hoe het met haar neef gaat, die u nog nooit
heeft gezien. Of over haar buurvrouw die voordringt
bij het lunchbuffet. Vermoeiend. U zult het ook her-
kennen in het opinielandschap. Hans Wiegel, marcel
van dam, Catherine Keyl, ze krijgen zo nu en dan nog
een pen in de hand gedrukt, of een microfoon onder
de neus, maar wie neemt ze nog serieus? Prima zult
u denken, en dat dachten wij ook. gewoon uitzitten
en negeren. It will kill itself.
toch hebben de oudjes vaak de aardigste menin-

gen. en bedenkt u vooral ook wie de volgenden zullen
zijn. Nog even en de meningmastodonten van nu,
hoekstenen van de bestaande opiniemachine, zullen
massaal het tehuis ingekropen zijn.Wagendorp,
Heijne, Hoogland. allemaal achter de hopjesvla. Irre-
levant verklaard en vergeten. Ondertussen zal Sywert
van Lienden zijn pijp uitkloppen in de Frankfurter All-

gemeine, terwijl Johan Fretz aan tafel bij Brandt Cor-
stius & Klöpping voor een paar opgeschoten twinti-
gers oreert dat zijn generatie vroeger tenminste nog
bevlogenheid toonde. Of dat ze moeten liften naar
Parijs. ze zullen niet luisteren. en wij zullen dat
prachtig vinden. zo gaat dat. Het verjongen is er niet
alleen voor de jeugd, maar ook voor ons. zolang we
jong nog begrijpen, kunnen we onszelf voorhouden
dat we niet oud zijn.
Natuurlijk, ook de Betrouwbare mannetjes mogen

zich graag laven aan dit levenselixer. tot diep in de
ochtend met onnoemelijke mengelingen drugs dis-
cussiëren en onder pompende muziek een literatuur-
party bijwonen. Niets is ons te gek. maar af en toe is
een bezoek aan opa of oma wat minder marteling dan
je had verwacht. dan is het eens niet de bedilzuchtige
joodse grootmoeder, maar zit je plots tegenover
Henk Hofland en kan het juist het inzicht verschaffen
dat je nodig had.
Ouder worden is niet erg. dat geldt overigens ook

voor goede meningen. Net als een Château mouton-
rothschild wordt die beter bij rijping. In plaats van ze
als een partij goedkope køttbullar uit de winkels te
sodemieteren, houden wij onze oudjes graag wat lan-
ger betrokken.
Voor de komende decennia raden wij u daarom de

volgende mening aan: de vergrijsden moeten zo lang
mogelijk meedraaien in de meningencarrousel. aan
de binnenkant uiteraard, waar het wat minder snel
gaat.
Veel plezier van uw mening!

Eenrijpemeningisalseen
ChâteauMouton-Rothschild

Betrouwbare Mannetjes Melle Runderkamp (34) en
Simon Hendriksen (35) leveren wekelijks een handzame
mening waar u gerust mee kunt aankomen bij
voetbalvereniging, koffieautomaat of schoonouders.
Twitter @BetMannetjes

Mannetjes

Universiteit Rotterdam, vindt van
niet. ‘Juist doordat wij, anders dan in
landen in Zuid- en Oost-Europa, onze
zorg aan kwetsbare ouderen hebben
geïnstitutionaliseerdmethetsysteem
van thuiszorg en verzorgings- en ver-
pleegtehuizen,kunnenwijals familie
hulpgeven inplaats van zorg.Omdat
we onze ouderen niet hoeven te was-
sen, voor zehoeven te kokenof per se
voor ze moeten schoonmaken, kun-
nen we ze fijne aandacht en prakti-
schehulpgeven.Eenkopkoffiemet je
moeder drinken, een wandelingetje
methaarmaken.Ofmeenaardedok-
ter, belastingformulieren invullenen
boodschappen doen.’

Paradox
Dykstra is coördinator van het groot-
ste onderzoek ooit naar familieban-
den in Nederland: de Netherlands
Kinship Panel Study, waarbij tiendui-
zendNederlandersvragenhebbenbe-
antwoordoverdebandenmethunfa-
milie. ‘We zorgen ermassaal voor dat
kwetsbare ouderen zo lang mogelijk
thuiskunnenblijvenwonen.Enals ze
daar tochwegmoeten,zorgenwijmet
de extra hulp voor de broodnodige
‘vertroetelzorg’. Onze ouderen varen
er wel bij.’
Dat is juistdemooieparadox:door-

dat wij in onze individualistische sa-
menleving onze bejaarden niet in
huis nemen, maar ze met professio-

nele hulp en vertroetelzorg omrin-
gen, zijnNederlandseouderen,ook in
de kwetsbaarste, laatste fase, blijmet
hun leven. Niet voor nietswaarderen
ze hun levenmet een 8. Dat ons indi-
vidualismezoslechtnogniet is, blijkt
ook uit onderzoek van de Europese
Commissie naar eenzaamheid onder
ouderen.Onderde60-plusserszijnde
PortugezenenGriekenhetvaaksteen-
zaam.Endat terwijl zijhunfamilieva-
kerziendandeNederlandsesenioren:
zes van de tien oudere Grieken zien
elkedagwel een familielid, tegeneen
op de zes van de Nederlandse oude-
ren. Deense 60-plussers voelen zich
het minst vaak eenzaam, terwijl zij
hunfamilienogmindervaakziendan
deNederlanders.Ouderenvoelenzich
dus helemaal niet zo slecht en ver-
waarloosd in de meer individualisti-
sche samenlevingen.
Ouderen langer thuis latenwonen,

moeteenvandeoplossingenzijnvoor
de stijgende kosten van de ouderen-
zorg. Maar ook hier wordt door al te
eenzijdigebeeldvorming ietsoverhet
hoofd gezien: ouderen blijven nu al
zo langmogelijk thuiswonen.Uit on-
derzoek van de Vrije Universiteit Am-
sterdamblijktbijvoorbeelddatoude-
ren die naar een verzorgings- of ver-
pleeghuis gaan, dat pas doen als de
gezondheid zeer slecht is. Myrra
Vernooij,hoogleraarpsychosociale in-
terventies bij ouderen, ziet dat in de

praktijk. ‘Demente ouderen komen
nu vaak juist te laat in een verpleeg-
huis terecht. Ze zijn dan al inhet laat-
ste stadiumvandedementieenzofra-
giel dat een verhuizing meer kwaad
doetdanwanneerzij eerderwarenop-
genomen.’
Wanneer pa of moe eenmaal bin-

nen demuren van een instelling ver-
blijft, ishetzekernietzodatde familie
stopt met zorgen. Partners en kinde-
renvanouderen intehuizenbesteden
samengemiddeld 17uurperweekaan
allerlei vormen van ondersteuning.
Eén ding wordt bij alle onderzoe-

ken naar hoeveel tijd Nederlanders
aan hulp voor hun naasten besteden
eenbeetjeoverhethoofdgezien.Heb-
benze inde toekomstnogwel zinom
die praktische hulp te leveren? Bij
toerbeurt elke dag een pannetje eten
brengenzodathet familielid inkwes-
tie langer thuiskanblijven, isnogwel
te doen als je weet dat iemand waar-
schijnlijk geen 100 wordt. Het is mis-
schien ook wel de reden dat mijn fa-
milie eenbeetjegniffeltoverhetdiva-
gedrag vanmijn oma.Want ach, ze is
al bijna90enheel lang zal zewelniet
meer onder ons zijn.Maarnuwealle-
maal ouderworden en 100 straks het
nieuwe 80 is, kan dat de verhoudin-
gen wel eens flink op scherp zetten.
Tien of vijftien jaar pannetjes eten
brengen en eigengereide oma’s ver-
troetelzorggeven,datgaatmisschien
wel veel te ver. Zeker nu de overheid
lieverzietdatwenogmeergaandoen
en ik tegen de tijd dat ik mijn baby-
boom-ouders moet ondersteunen,
ook nog eens elke dag hun billen
moet gaan wassen.

Babyboom-generatie
‘Mijn generatie krijgt nu steeds ster-
ker te maken met de hulpvraag van
onzeouders, en ikvoorspeldatdat tot
steeds meer problemen gaat leiden’,
zegt Marjolein Broese van Groenou.
Zij ishoogleraar informelezorgaan

deVUénbabyboomer. ‘Debabyboom-
generatiewilbestzorgenvoorouders,
maar tegelijkertijd zijn ze ook nog
drukmet hun kleinkinderen, hun ei-
gen sociale leven en een deel werkt
nog. De zorg voor hun ouders wordt
ook nog eens zwaarder en langduri-
ger, door de toename van de levens-
verwachting en het aantal jaren met
ziektelast. Ik denkdatmijn generatie
het te zwaar vindt om zich helemaal
op die zorg te gaan storten.’
Als de babyboomers al tegen het

zorgenopzien,hoemoetdatdanmet
mijn generatie? Hoemoeten wij met
een veel kleiner aantal het leven van
de hoogbejaarde babyboomer straks
een beetje leuk en liefdevol houden?
Daarmaakt Broese van Groenou zich
nou juist geen zorgen over: ‘De men-
sen die nu hoogbejaard zijn, hebben
nietzienaankomendatzezooudzou-
den worden en zijn nog helemaal in-
gesteld op vadertje staat die voor ze
zorgt. Babyboomers, en zeker de ge-
neraties die daarna komen, zijn er
steedsmeer vandoordrongendatwe
zelf moeten regelen dat we er straks
goed bij zitten. Wij zullen geld opzij-
zetten,woonvormen regelenwaarbij
we elkaar kunnen helpen, of samen
zorg inkopen. Ons zal de ouderdom
niet zomaar overkomen.’

Mensje Melchior (37) is jour-
naliste en schrijft onder meer
over gezondheid, psychologie,
carrière en relaties.

die de bewoners kunnen kopen.

Ouderenvoelenzich
helemaalniet zoverwaarloosd
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