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Luc Van de Ven over 
het leven als antwoord

Christine Beenhakker

“Ieder mens wordt in het leven geconfron-
teerd met tegenslagen, maar bij het ouder 

worden is verlies een van de centrale the-
ma’s”, aldus Luc Van de Ven, klinisch oude-
renpsycholoog aan het UPC-KULeuven. “Elke 
oudere moet immers vroeg of laat verschil-
lende klappen incasseren: lichamelijk verval, 
ziekte en handicap, afhankelijkheid, pensio-

De psychologie van het ouder worden

Achter ouder worden schuilt een complexe realiteit, die zowel mogelijk-
heden als beperkingen kent. Er verandert veel; lichamelijk, gevoelsmatig 
en sociaal. Het centrale thema is loslaten: genieten van de oude dag 
kan alleen maar als men in staat is te verliezen, en zich niet uitput in 
pogingen om de eeuwige jeugd na te streven. Dit betekent aanpassing 
aan het verouderende lichaam, veranderingen in het geheugen en de 
intelligentie, familiale veranderingen, evoluties in de partnerrelatie en 
de seksualiteit en intimiteit. 

V e r k e n n i n g
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nering, opname in een verzorgingstehuis, een 
verzwakkend geheugen en het besef van de 
naderende dood. Of een bepaalde verlies-
ervaring als ernstig wordt beleefd, verschilt 
uiteraard sterk van persoon tot persoon. Wat 
voor de een zwaar is om te dragen, hoeft 
voor de ander 
niet zo te zijn. 
Het overlijden 
van een geliefd 
persoon is, 
samen met een 
ernstige ziekte 
of handicap, 
voor veel mensen de meest ingrijpende van 
alle verlieservaringen.” 

“Bepaalde problemen manifesteren zich ook 
anders bij ouderen dan bij jongeren. Jonge 
mensen brengen hun klachten veel duidelijker 
over aan een hulpverlener. Met het ouder 
worden, wordt de boodschap meer omfloerst: 
‘Alles gaat goed met mij, alleen kan ik niet 
meer zo goed slapen’, of: ‘Het gaat wel dok-
ter, maar ik heb buikpijn’. Als een oudere dat 
zegt, moet de arts goed doorvragen, om de 
‘klacht achter de klacht’ te kunnen achterha-
len. Vage somatische klachten kunnen duiden 
op een dieperliggend probleem. Bij hoogbe-
jaarden speelt het aflopende leven ook een 
grote rol. Ouderen boven de vijfenzeventig 
jaar worden vaker geconfronteerd met de ein-
digheid van het leven dan jongere mensen.” 

Ten slotte is finishing well een belangrijk 
thema, waarmee wordt bedoeld ‘fatsoenlijk’ 
doodgaan. Daarbij gaat het er volgens Van de 
Ven om, na te denken over hoe je de laatste 
fase van het leven wilt doorbrengen met 
mensen die voor jou heel belangrijk zijn, zoals 
jouw partner en kinderen. “Dit is dus zowel 
een individuele vraag alsook een systemische 
vraag. Finishing well is een opdracht voor 
het oudere individu én zijn of haar directe 
omgeving.” 

Levenswijsheid 
“Er wordt wel beweerd dat wijsheid met 
de jaren komt. Dat is bij sommigen inder-
daad ook zo, maar bij anderen niet. Vaak 
worden bepaalde karaktertrekken scherper 
aangezet met het klimmen der jaren, zoals 

egocentriciteit 
of een gebrek 
aan empathisch 
vermogen. De 
meeste mensen 
zijn blind voor 
hun eigen 
beperkingen. 

Wijsheid ontwikkelt zich vooral bij oudere 
mensen die een intimus of intima hebben, 
een vertrouwenspersoon. Dat kunnen hun 
partners zijn, maar ook broers en zusters 
of vrienden, met wie ze bijna alles kunnen 
bespreken en – heel belangrijk – door wie zij 
kunnen worden tegengesproken. Ouderen 
worden dus niet minder wijs, alleen de 
groep die wijzer wordt is veel minder groot, 
dan dat wij vroeger dachten.”
 
Het ouderenprobleem en het probleem 
van ouderen
“Als men over hoogbejaarden spreekt, heeft 
men vaak zieke, afhankelijke mensen voor 
ogen, die veel zorg nodig hebben en die de 
maatschappij veel geld kosten. Deze financi-
ele middelen worden gewaarborgd door de 
mensen die arbeid verrichten en produceren, 
en deze groep wordt steeds kleiner. Hoor 
je bij de rustenden, dan draag je niet meer 
bij aan de productie en heb je je verdienste 
gehad; dat is voltooid verleden tijd. Daarbij 
komt nog dat wij almaar ouder worden; het 
aantal ouderen neemt ook in absolute zin 
alleen nog maar toe. Wij kunnen hier dus 
spreken van een ‘ouderenprobleem’, wel-
licht de belangrijkste financieel-economische 
uitdaging voor onze samenleving. Geluk-
kig verzetten veel ouderen zich tegen deze 
negatieve beeldvorming. Ze herkennen zich 

Finishing well is een 
opdracht voor het oudere 

individu en zijn of haar
 directe omgeving
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niet in het beeld van de afhankelijke, zieke 
en trieste oudere. Ze benadrukken daarente-
gen de positieve kanten van de ouderdom, 
zoals de vrije tijd, de toegenomen vrijheid, 
het grootouderschap of de rust waarvan zij 
kunnen genieten.” 

“Ook ethisch kunnen we daar iets tegen-
over stellen. De waarde van de maatschappij 
laat zich afmeten aan de mate waarin men 
diegenen die niet produceren, toch soig-

Over Luc Van de Ven 
Luc Van de Ven is klinisch ouderen-
psycholoog, verbonden aan de dienst 
Ouderenpsychiatrie van het Universitair 
Psychiatrisch Centrum van de Katho-
lieke Universiteit te Leuven. In zijn werk 
houdt hij zich bezig met familiethera-
pie, relatietherapie, individuele psycho-
therapie en klinische neuropsychologie. 
Hij heeft ruim vijfentwintig jaar ouderen 
en hun families professioneel begeleid 
en schreef verschillende boeken over 
dit onderwerp. Hij is een veelgevraagd 
spreker op congressen en symposia en 
geeft opleidingen aan professionele 
hulpverleners.

neert, verzorgt, en in het leven een plaats 
geeft. Alleen, als je nu kijkt naar de realiteit, 
is dat bij velen niet zo. Heeft de tachtigjarige 
een even belangrijke plaats in onze maat-
schappij als de vijfendertigjarige manager? 
Hierop wordt vaak ontkennend geant-
woord, omdat onze focus ligt op productie, 
opbrengst en welvaart. Een gevleugelde uit-
spraak van de vierenzeventigjarige Leonard 
Cohen was: ‘Excuse me for not dying’. Dat 
kun je gemakkelijk zeggen als je nog weinig 
tot last bent. Maar als je hulpbehoevend 
bent, wordt dat een probleem als je con-
stateert dat je ‘hier in de weg loopt’. Niet 
alleen het leven staat jou in de weg, maar jij 
loopt ook in de weg van de vooruitgang der 
dingen. Ouderen zullen zich om die reden 
ook steeds meer gaan bezighouden met eu-
thanasievragen en zingevingsvraagstukken.”

Omgekeerd ouderschap
“De meeste ouderen wonen zelfstandig 
en hebben nauwelijks hulp nodig. Maar bij 
hoogbejaarden komt de zelfstandigheid 
in het gedrang. De kinderen nemen het 
grootste deel van de zorg op zich. Er treedt 
binnen de familie een rolomkering op: het 
omgekeerd ouderschap.” 

“In dat kader komt de term filiale maturiteit 
naar voren: de rijpheid van het kind. Een 
belangrijk aspect hiervan is dat men de 
zorg op zich kan nemen zonder de eigen 
zelfstandigheid te verliezen, waarbij men 
bovendien de ouders in hun autonomie 
respecteert. Men kent de grenzen van 
wat men bieden kan en blijft voldoende 
aandacht geven aan de eigen behoeften en 
verlangens; men wordt geen slaaf van de 
zorg voor de ouders.”

“Een goede zorgrelatie veronderstelt even-
wel ook een rijpheid van de kant van de 
ouders, de parentale maturiteit. De ouders 
zullen rekening moeten houden met de 
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behoeften en de autonomie van het kind 
en een goede inschatting maken van zijn 
mogelijkheden en beperkingen. Zij zullen 
begrip moeten kunnen opbrengen voor het 
feit dat hun kind ook andere verplichtingen 
heeft. Het volwassen kind wordt nogal 
eens geconfronteerd met veeleisendheid, 
dominantie, achterdocht of een gebrek aan 
waardering en begrip door hulpbehoevende 
ouders. De zorg wordt soms als vanzelf-
sprekend, 
doodgewoon 
en normaal 
ervaren. Maar 
de rolomkering 
gaat verder dan 
de zorg alleen. 
Soms wordt het 
volwassen kind 
verplicht om een deel van de macht van zijn 
ouders over te nemen en te beslissen over 
zaken die lang niet altijd de volle goedkeu-
ring van de ouders genieten. In sommige fa-
milies kunnen rancune en wraak meespelen. 
Meestal vindt de machtsovername plaats in 
relatie tot de gezondheid en het welzijn van 
de ouders. Ook al is men helemaal overtuigd 
van de noodzaak van de beslissing, toch 
blijft de machtsovername voor de meeste 
kinderen een zeer stressvolle onderneming. 
In de ogen van onze ouders voelen wij ons 
vaak klein en het afnemen van hun macht 
is dan ook dikwijls een angstopwekkende 
opdracht. Sommige ouders blijken niet in 
staat om een deel van de macht uit handen 
te geven; er worden verwijten geuit en het 
kind voelt zich schuldig, met als gevolg dat 
sommige noodzakelijke beslissingen niet 
worden genomen.”

Psychische problemen en dementie
“Voor veel ouder wordende mensen is de 
aftakeling van de verstandelijke of geeste-
lijke vermogens het grote schrikbeeld. In het 
begin van het dementeringsproces blijven 

de stoornissen beperkt tot het niet kunnen 
aanleren van nieuwe zaken. Men spreekt 
over dementie als de cognitieve beperkin-
gen en/of gedragsproblemen het zelfstandig 
leven in het gedrang brengen. Daarnaast 
bemoeilijkt deze stoornis het contact 
met anderen. 60% van de thuiswonende 
demente personen vertoont gedragspro-
blemen of psychologische symptomen. Een 
demente moeder die rustig breiend in haar 

stoel naast de 
kachel zit, is 
weliswaar triest 
om te zien, 
maar beter han-
teerbaar dan 
een moeder die 
bijvoorbeeld 
agressief wordt, 

begint te dolen of paranoïde ideeën krijgt 
over buren die drugshandel plegen in de 
tuin. Die mentale belasting komt nog bo-
venop de gewone zorg. De meeste families 
kunnen de formele zorg wel aan, maar de 
bijkomende psychische zorg is hen vaak te 
veel.” 

“Bij dementie lijdt de hele familie. De pro-
blemen zijn niet alleen van praktische, maar 
vooral ook van emotionele aard. Ze kunnen 
zelfs zo zwaar wegen dat de gezondheid 
van het mantelzorgende familielid in gevaar 
komt. Het is belangrijk om te benadrukken 
dat aandacht voor de eigen gezondheid en 
welbevinden van de mantelzorger essentieel 
is. De huisarts kan hierin een belangrijke 
rol spelen, door uit te spreken dat hij zich 
zorgen maakt over de belastbaarheid van de 
mantelzorgers. Zo geeft hij hen de ruimte 
om een afweging te maken: wat is nu nog 
billijk?”

Pesten en mishandeling
“Het overgrote deel van ouderenmishande-
ling heeft te maken met ontspoorde zorg. 

Heeft de tachtigjarige een 
even belangrijke plaats in 
onze maatschappij als de 

vijfendertigjarige manager?
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Wij weten dat mantelzorgers, partners 
vooral, van dementerende ouderen zelf 
vaak aangeven een grens te overschrijden 
waar ze helemaal niet trots op zijn. In de 
begeleiding van partners van dementen is 
dat een van de aandachtspunten.” In een 
Nederlands onderzoek gaf circa 30% van 
de mantelzorgers van dementerenden toe 
het afgelopen jaar verbaal agressief te zijn 
geweest tegenover demente geliefden. Iets 

meer dan 10% gaf toe fysieke agressie te 
hebben gepleegd. 
“Pestgedrag bij ouderen, die samenwonen 
in een woonzorgcentrum, komt ook veel 
voor en er zijn bepaalde aspecten die dan 
meespelen. Je bent met velen in een kleine 
ruimte, het eigen territorium is beperkt, je 
zit bovenop elkaars lip, met beperkte moge-
lijkheden tot relatievorming en intimiteit. Je 
kiest er niet voor om met die mensen in dat 
tehuis te gaan zitten. Roddelen is een vorm 
van pesten die enorm veel voorkomt; de 
strategie van de zwakke. Het komt voor dat 
er gesnauwd wordt of ruzie gemaakt wordt, 
maar vaak zijn andere vormen van pesten 
veel schadelijker, zoals negeren. Mensen 
worden dan letterlijk en figuurlijk buitenge-
sloten of met de nek aangekeken.” Van de 
Ven is daarom voorstander van homogene 
groepen, samengesteld uit mensen met 
hetzelfde niveau en dezelfde socio-economi-
sche klasse. “Daarmee kun je een heleboel 
ellende voorkomen. De meeste instellingen 
hebben hiervoor helaas niet de ruimte en de 
mogelijkheden.” 

“Het begeleiden van de minzame, volg-
zame, evenwichtige oude man of vrouw is 
geen kunst. Omgaan met agressie, met pes-
ten, met mensen die elkaar het bloed onder 
nagels vandaan halen, met beschuldigingen 
naar jou als hulpverlener, dát is een kunst. 
Vaak zijn hulpverleners hiertoe onvoldoende 
geëquipeerd. Begeleiding van zorgteams 
en hulpverleners op dit vlak is daarom heel 
belangrijk en hard nodig.” 
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