
8/8  “Gij zult het Darwinisme niet in twijfel trekken” 

DEZE WEEK: “Gij zult uw kinderen niet tot last zijn” 1/8  “Gehandicapte kinderen worden beter niet geboren”

15/8 “Levenslange trouw is een illusie”

29/8 “Gemengd onderwijs heeft niets dan voordelen” 

18/7  “Een geëmancipeerd Vlaanderen zal eentalig zijn”
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Een zomer lang houdt Tertio hedendaagse ‘dogma’s’ kritisch tegen het licht. 

Bezorgd over ouderenzorg
Teksten: Joris Delporte | België vergrijst zo snel dat beleids-

makers er grijze haren van krijgen. Niemand acht het 

haalbaar dat elke week ergens te lande een extra woon-

zorgcentrum de deuren opent. Ouderenzorg blijkt zo 

veroordeeld om efficiënter te werken en de huidige ver-

snippering tegen te gaan. Maar zelfs wanneer de sector 

die dubbele missie tot een goed einde brengt, dient de 

gewone burger straks met mantelzorg steken op te 

rapen die de professionele zorg noodgedwongen laat 

vallen. Of hoe sociaal kapitaal een belangrijk alternatief 

lijkt voor schaarse publieke middelen. Maar hoe rijmt 

de morele verantwoordelijkheid van kinderen en buren 

met een beroepsactieve bevolking die zichzelf en bij uit-

breiding de senioren voorbijholt? Is de individualisering 

te ver gevorderd om de eenzaamheid onder 65-plus-

sers in te dijken? Durven senioren nog de hulp van hun 

kroost in te roepen? Sommige betrokkenen wachten de 

ontwikkelingen binnen het zorg- en gezinslandschap 

alvast niet af en omarmen alternatieve formules.

Onderzoekster Anja Declercq van het Centrum 
voor zorgonderzoek en consultancy LUCAS van 
de KU Leuven heeft op verzoek van de Koning 
Boudewijnstichting mee onderzocht of onze 
ouderen zich soms eenzaam voelen. En op basis 
van een enquête onder ruim 1.500 landgenoten 
boven de vijfenzestig blijkt het antwoord op de 
onderzoeksvraag in haar rapport Oud word je 
niet alleen een volmondige “ja”. Bijna de helft van 
de respondenten (46 procent) valt in die weinig 
benijdenswaardige categorie. Als dat percen-
tage bovendien stabiel blijft, dreigt het aandeel 
tegen 2020 door de vergrijzing op te lopen tot 
een miljoen eenzame oudere landgenoten.

Niet alleen, wel eenzaam
“Getallen die alarmerend zijn”, geeft Declercq toe. 
“Deze eenzame massa valt evenwel uiteen in 
twee subcategorieën van elk drieëntwintig pro-
cent. De ene omvat ouderen die bijzonder wei-
nig contacten onderhouden met de buitenwe-
reld en dus in een reëel sociaal isolement leven. 
Bij de andere is van alleen zijn niet echt sprake. 
Eenzaamheid blijkt in hun geval vooral een psy-
chologische kwestie. Zij voelen zich ondanks 
een netwerk toch geïsoleerd door het verlies van 
partners of ander psychisch leed.” De onderzoek-
ster meent dat vooral de sociaal geïsoleerde 
groep relatief eenvoudig te helpen valt. “Zorgin-

stanties en caritatieve organisaties kunnen hun 
eenzaamheid doorbreken. Al is iedereen uiter-
aard eerst en vooral zelf verantwoordelijk om 
sociale contacten een leven lang te onderhou-
den. Jonggepensioneerden roep ik daarom op 
nog bijkomende vriendschappen te sluiten of 
zich bij verenigingen aan te sluiten. Zo vermij-
den ze compleet alleen achter te blijven als ooit 
partners en vrienden overlijden.”

Familie op afstand
En waar zijn de kinderen van onze senioren intus-
sen? Vaak op een afstand, zo blijkt, want onder-
zoek wijst uit dat ze niet altijd de tijd hebben om 
de eenzaamheid van hun bejaarde ouders te door-
breken. “De tweejaarlijkse European Social Survey 
leert dat burgers even begaan zijn met hun be-
jaarde ouders als voorheen, maar het minder evi-
dent vinden om ze in huis te nemen. Dit omdat we 
langer werken en later kinderen krijgen, waardoor 

we op het kruispunt van onze levens ruimte en tijd 
te kort komen voor de vorige generatie. Formele 
zorginstanties nemen het daarom over, waarbij 
kinderen wel vaak een coördinerende rol vervullen. 
Lees: we hebben misschien niet meer de tijd om 
zelf het huis van onze bejaarde ouders schoon te 
maken, maar regelen wel nog de gezinshulp.”

Vastgeroeste beelden
“Het schoentje knelt dus bij de individualisering van 
onze jachtige samenleving”, vindt de sociologe. 

“Dit terwijl de overheid net rekent op mantelzorg 
om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
thuisomgeving te houden. Die paradox lossen we 
op door allemaal ons steentje bij te dragen. Het 
kost toch geen moeite om vuilniszakken van een 
bejaarde buur buiten te zetten. Die spontane hulp 
hoeft trouwens geen eenrichtingsverkeer te zijn. 
Onze senioren zijn perfect in staat om eens op kin-
deren te passen als wederdienst.” Dat soort verbon-
denheid en solidariteit tussen generaties dient de 
overheid te stimuleren, besluit Declercq. “Een eer-
ste stap daarbij lijkt een bewustmakingsactie die de 
huidige clichés over senioren doorbreekt. Te weinig 
Belgen zien hen nu als volwaardige burgers met wie 
samen te werken valt. In de beeldvorming lijken ze 
ofwel rijk en actief of net afgetakeld, op het zielige af. 
De tussenschakering ontbreekt. En zeker voor deze 
groep is de waarheid niet zwart-wit maar grijs.”

Anja Declercq belicht oudersdomkwaal eenzaamheid.
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Het rapport Oud word je niet alleen wijst uit dat bijna de helft van de Belgische 

65-plussers zich soms eenzaam voelt. Alarmerende cijfers, maar de betrokken 

leeftijdsgroep is volgens co-auteur Anja Declercq mee in staat om die ‘maat-

schappelijke ouderdomskwaal’ aan te pakken.

‘Vriendschapsbanden  
smeed je best een leven lang’

Kinderen hebben niet altijd de tijd om hun bejaarde ouders te helpen, maar ze regelen wel de nodige gezinshulp.
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