
Eén oogopslag op de statistieken zegt genoeg. We kunnen er niet omheen, de bevolking 
vergrijst. Deze tendens uit zich niet alleen in het cijfermateriaal, maar ook in ons 
straatbeeld.

Het huidige beleid voor senioren is sterk gebaseerd op de empowermentgedachte, een 
relatief jong begrip. Het vroegere deficitmodel, dat in de na-oorlogse periode vooral een 
legitimering moest geven aan een vervroegde uitstoot van oudere werknemers uit de 
arbeidsmarkt en waarbij actieve participatie aan de samenleving ernstig bemoeilijkt 
wordt, werd ondertussen verlaten ten voordele van een ontwikkelingsmodel (Verté, 
2006). Empowerment zoals we in deze context gebruiken, betekent ‘een proces van 
bewustmaking en ontwikkeling van capaciteiten dat leidt tot een grotere participatie en 
een grotere deelname van ouderen aan de besluitvorming en de uitvoering van het 
beleid’ (Messelis, 2006). Kenmerkend is eveneens dat een bepaalde graad van 
zorgbehoevendheid geen uitsluiting uit het maatschappelijk leven hoeft te betekenen. 
Gestoeld op deze gedachte van empowerment fomuleren we hieronder enkele stellingen 
met een korte duiding die onze visie op de senior vandaag weergeven: 

• De (zorgbehoevende) senior is veeleisend 

Veel ouderen houden er na hun pensioneringsfase een drukke agenda op na. Het aanbod 
aan activiteiten en voorzieningen voor ouderen is bijzonder uitgebreid. Onderzoek over 
de maatschappelijke participatie van senioren leert ons dat er gretig gebruik wordt 
gemaakt van dit aanbod: senioren zijn bijzonder actief in het verenigingsleven (en 
nemen vaak zelfs bestuursfuncties op), doen vaak vrijwilligerswerk, maar verwachten 
tegelijk een adequate ondersteuning hierbij (Verté, Messelis, 2006). 

Ook wat woonbeleid betreft, dient het aanbod afgestemd te worden op de eisen. De al 
dan niet zorgbehoevende senior wenst zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde 
omgeving te blijven wonen en dient hierbij op een degelijke manier te worden 
ondersteund. 

• De (zorgbehoevende) senior is nog vrij mobiel 

Onderzoek leert ons dat senioren hun mobiliteit tot op een vrij hoge leeftijd kunnen 
behouden. Kleinere gebreken of ongemakken steken wel eens de kop op, maar door de 
verbeterde medische zorg en aangepaste hulpmiddelen, kan het ongemak beperkt 
worden. Het is niet nodig dat de senior alle dienstverlening aan huis geleverd krijgt, via 
de zogenaamde haalfuncties kan de mobiliteit en zelfredzaamheid bevorderd worden. Het 
is slechts in de laatste drie jaar van het leven, vaak reeds op hoge leeftijd, dat de 
mobiliteit beperkter en de zorgbehoefte groter wordt (Kristoffersen, 2006).

De aloude wijsheid ‘rust roest’ of ‘use it or lose it’ heeft nog niet aan kracht ingeboet.

• De (zorgbehoevende) senior geeft vorm aan zijn leven en neemt zelf 
beslissingen 

Het gaat over het zogenaamde constructief ouder worden, waarbij lichamelijk ouder 
worden en door de maatschappij als oud gedefinieerd worden, gepaard gaan met een 
positieve ontwikkeling waardoor de persoon zelf mee aan zijn leven vorm geeft 
(Marcoen, 2004). 

• De (zorgbehoevende) senior kiest voor de minst ingrijpende zorg 

Hiervoor wordt in een uitgebreid scala aan zorgvoorzieningen (DVC, CVK, LDC, RDC, 
ROB, RVT, CAW, CGGZ) voorzien welke op elkaar afgestemd dienen te worden. Ook is 
een goede afstemming met de eerstelijnszorg noodzakelijk. Mantelzorg dient gefaciliteerd 
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en ondersteund te worden en een ontschotting tussen mantelzorg en professionele zorg 
is noodzakelijk. 

• De (zorgbehoevende) senior is zelf partner in de zorg

Meer dan ooit springen ouderen in bij de zorg voor kleinkinderen en geven ze financiële 
steun aan hun kinderen. In LDC’s worden ouderen actief betrokken bij de organisatie van 
activiteiten. Tevens is de onderlinge mantelzorg voor de zorgbehoevende buur of kennis 
van onschatbare waarde. Kenmerkend in dit verhaal is de zogenaamde 
sandwichgeneratie van relatief jonge (gepensioneerde) senioren, welke de zorg van hun 
jonge kleinkinderen op zich nemen en tegelijk een helpende hand zijn voor hun 
hoogbejaarde vaak zorgbehoevende ouders (Verté, 2006). 

• De (zorgbehoevende) senior gaat om met verlies en toenemende 
afhankelijkheid 

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen in dit kader het SOC-principe (Selectieve 
Optimalisering met Compensatie) toepassen. De oudere gaat dingen die hij graag doet 
en nog goed kan selecteren en onderhouden. Compensatie treedt op wanneer men het 
eigen verlies aan aanpassingsreserves gaat compenseren, bijvoorbeeld door 
hulpmiddelen. (Baltes & Baltes, 1990). Voorbeelden hiervan zijn een hoorapparaat bij 
verminderd gehoor of een tuinman als het eigen onderhoud van de tuin te zwaar wordt. 
Het is dus duidelijk dat vele ouderen hun (positief) zelfbeeld kunnen behouden, omdat ze 
hun doelen en ambities bijsturen door middel van selectieve optimalisering en/of 
compensatie (Kristoffersen, 2006).

• De (zorgbehoevende) senior is steeds vaker van allochtone afkomst en 
heeft andere verwachtingen 

Een bijzondere uitdaging ligt vandaag de dag in de maatschappelijke activering van 
allochtone ouderen. Over heel België genomen zal het aantal allochtone 
zestigplussers van allochtone afkomst tegen 2010 verdubbeld zijn. In de jaren 
zestig en zeventig kwamen de eerste Turkse en Marokkaanse gastarbeiders 
naar België. Vandaag, goed veertig jaar later, stijgt de zorgbehoefte van deze 
eerste generatie allochtonen. Het is echter zo dat slechts weinig allochtone 
ouderen de weg vinden naar de Vlaamse zorgvoorzieningen. Door een 
gebrekkige kennis van het Nederlands beschikken zij niet over voldoende 
vaardigheden en informatie om de verschillende mogelijkheden van ons 
zorgsysteem te leren kennen en te benutten. Extra aandacht dient dan ook te 
gaan naar informatie-overdracht en preventie en sensibilisering. 

Bij de allochtone ouderen is er niet enkel sprake van onwetendheid. De Vlaamse 
zorgsector beschikt niet over een aangepast aanbod door een gebrek aan kennis van de 
noden en behoeften van allochtone ouderen. Er is ook sprake van wederzijdse 
onbekendheid tussen de reguliere voorzieningen en de allochtone ouderen. De ervaringen 
hebben ons duidelijk gemaakt dat er drempels zijn om gebruik te maken van deze 
voorzieningen. Voor een aantal senioren zijn de voorzieningen te duur, taal en 
onbekendheid met culturele/religieuze aspecten vormen een drempel; vanuit de 
instanties voor ouderenvoorzieningen gaat men ervan uit dat deze ouderen verzorgd 
worden door hun eigen kinderen of familie of terugkeren naar het land van herkomst. 
Informeren en sensibiliseren, naar ouderen uit etnisch-culturele minderheden en naar de 
instanties voor ouderenvoorzieningen kunnen bijdragen tot het doorbreken van de 
vicieuze cirkel. Nieuwe opvangstructuren dienen hier dan ook voor open te staan. 
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Uit onderzoek blijkt dat rusthuizen allochtone ouderen afschrikken. De focus dient voor 
deze doelgroep dan ook gelegd te worden op de thuiszorg, onder meer via dagcentra en 
intergenerationele centra waar jongeren samenwonen met ouderen. 
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