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Oud zijn?

https://nos.nl/artikel/2415087-bep-94-maakt-nijkerkse-ouderen-al-een-kwart-eeuw-wegwijs-op-internet
https://www.volkskrant.nl/cs-b1fd216a

https://www.ad.nl/helmond/oldstars-sporters-worden-
hartstikke-fanatiek-zodra-ze-een-bal-
zien~a9bc2153/217265388/

https://nos.nl/artikel/2415087-bep-94-maakt-nijkerkse-ouderen-al-een-kwart-eeuw-wegwijs-op-internet
https://www.volkskrant.nl/cs-b1fd216a
https://www.ad.nl/helmond/oldstars-sporters-worden-hartstikke-fanatiek-zodra-ze-een-bal-zien~a9bc2153/217265388/




Media afgelopen jaar (ingediend)

Frequentiea Percentageb

Bijv naamwoord Kwetsbaar 214 19

Leeftijd (nummer) 153 13,3

En … ziek, 
kwetsbaar, etc. 214 13,2

Zelf naamwoord Aandacht 134 11,7

Zorginstelling 134 11,7

Eenzaamheid 112 9,7

Ziekteverloop 110 9,6

Bescherming 103 8,9

Beschrijving Solidariteit 136 11,8

Ouderenziekte 112 9,7
a aantal nieuwsartikelen waar de code in voorkomt  
b van het totaal aantal geïdentificeerde nieuwsartikelen (N=1145)





Een multidimensioneel beeld die veelal gerelateerd is aan twee dimensies: 
competentie en warmte (Stereotype Content Model, Cuddy & Fiske 2002).

Kernwoorden: 

- Incompetent
- Fysieke 

achteruitgang
- Afhankelijk
- Ouderwets

Nederland:
- Kwetsbaar
- Dogmatisch
- Klagers

- Wijs
- Warm
- Aardig

- Wijs
- Warm

Welke beelden zijn er?







(Bio)medicalisatie van veroudering: hypothese



• Ouderen identificeren zich (on)bewust met negatieve 
en positieve stereotypen over hun leeftijdsgroep

• Ouderen lijken wel een meer complex, divers beeld te 
hebben

• Ook enig bewijs dat zij positievere beelden hebben 
over ouderen en veroudering dan jongeren - maar 
onduidelijk wie precies

• Sommige studies suggereren dat zij hun eigen 
leeftijdsgroep vooral negatief benaderen en afstand 
nemen van hun eigen groep (dissociatie). 

Chasteen, Schwarz, & Park, 2002; Rupp, Vodanovich, & Credé, 2005; Levy, 2001; Kite 
e.a., 2002, 2005; Rothermund e.a. 2005; Kotter-Grühn & Hess, 2012

Welke beelden zijn er onder ouderen zelf?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12426437/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/SOCP.145.3.335-362
https://doi.org/10.1093/geront/41.5.578
https://psycnet.apa.org/record/2002-02292-005
http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.2005.00404.x
https://psycnet.apa.org/record/2005-02582-012
https://dx.doi.org/10.1093/geronb/gbr153


1. Leeftijdsdiscriminatie
2. Over-accomodative communication (betuttelend, 

“baby” praat)
3. Andere benadering, behandeling en verkeerde 

diagnoses
4. Negatieve associatie met welbevinden, gezondheid en 

sterfte (met name Levy e.a.)
5. en met zorgkosten
6. Self-fulfilling prophecy

Deze beelden hangen samen met…

https://psycnet.apa.org/record/2002-17391-001
https://doi.org/10.1093/geronb/58.4.P203


Een waardeer perspectief: hoe?



Betrek ouderen erbij



Ga uit van wat een oudere zelf belangrijk vindt

Heeft u ook wel eens behoefte om met iemand te praten?

De huisarts kan u met veel dingen helpen. Niet alleen als u pijn 
heeft of ziek bent, maar ook met andere zaken. Zaken die 
belangrijk zijn om zo prettig mogelijk te kunnen leven. De huis-
arts kan u pas goed helpen als u kunt vertellen waar u last van 
heeft en wat belangrijk voor u is.

Ook andere hulpverleners (een wijkverpleegkundige, iemand van 
het wijkteam of uw ouderenorganisatie, een maatschappelijk 
werkster) kunnen u bijstaan als ze weten wat minder goed gaat 
en wat belangrijk voor u is. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
uw geestelijke verzorger.   

Uw familie, vrienden en kennissen kunnen natuurlijk ook iets 
betekenen als u zich zorgen maakt. Daarvoor is het wel nodig dat 
u er met hen over praat. Dan wordt het mogelijk om elkaar te 
helpen. En u kunt leren van de oplossingen die anderen hebben 
gevonden.
 

IS ALLES BESPROKEN, 
VOOR NU, ZO  

EN LATER? 



Maak gebruik van de kracht van ouderen



Huijg e.a. 2018

ik zou best nog een baantje willen hebben

ballonvaart 

kleinkinderen zien trouwen en kinderen krijgen

Nog vaak op vakantie gaan

alleen genieten

contact blijven houden met de generaties

gezond ouder worden

heb kleinkinderen en die vragen wel eens raad aan Oma

Meekunnen met de nieuwste ontwikkelingen

het boek over mijn familie voltooien

weer een leuke vriendin vinden

mijzelf actief inzetten voor de samenleving

Feyenoord kampioen zien worden 

Genieten van het leven en even de medicijnen e.d. vergeten

een taal goed beheersen

zolang mogelijk zelfstandig en gezond blijven

Bij de tijd blijven, handen en benen gebruiken

Ik heb nog een grote hobby, zolang ik die kan blijven beoefenen voel ik me heel gelukkig

Wil volgen hoe koningspaar Nederland gaat helpen

promoveren

afvallen
piano/orgelspelen 

veel theaters en musea bezoeken

iets met politiek doen

wat tuinieren

Ik zou zo graag wat mobieler willen zijn

ik wil tijd om te lezen en alle mooie films te zien

lekker klussen

aandacht blijven geven aan wat er om me heen gebeurt

zou graag nog dassen willen fotograferen

Hou oog voor diversiteit
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Doorbreek de nadruk op ziekte en problemen…
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