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Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, het toenemende 
aantal chronisch zieken, de stijgende zorgkosten en de bezuinigingen bij de 
overheid op de uitgaven in de zorg, hebben de afgelopen jaren gezorgd voor 
een toenemende roep om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. 
Deze kwaliteitsverbetering kan gerealiseerd worden door de zorg te 
hervormen en door een moderne visie op zorg te ontwikkelen die aansluit 
bij de bovengenoemde maatschappelijke veranderingen. Dit proefschrift 
beoogt op basis van onderzoek aan te geven op welke manier de zorg aan 
zelfstandig wonende, hulpbehoevende ouderen dusdanig vorm kan worden 
gegeven dat deze, ondanks hun toenemende verlieservaringen, de regie 
over hun leven kunnen (blijven) ervaren.  
Dit hoofdstuk geeft een Nederlandse samenvatting van de 
onderzoeksresultaten. Het versterkingsproces waarbij ouderen de regie over 
hun leven behouden, wordt in dit proefschrift vanuit drie perspectieven in 
kaart gebracht: 1) vanuit het perspectief van ouderen zelf, 2) vanuit het 
perspectief van betrokken hulpverleners en 3) vanuit organisatorisch 
perspectief.  
 
 
Inleiding (hoofdstuk 1) 
 
In het eerste hoofdstuk worden de gevolgen van de vergrijzing besproken 
voor de organisatie van de zorg in Nederland. Vervolgens wordt gekeken 
naar het empowerment paradigma als breed gedragen concept in de 
zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen waar de ouderenzorg mee 
wordt geconfronteerd. Tot slot presenteren we het doel, de onderzoeksvraag 
en –opzet van dit proefschrift.  
Met de vergrijzing van de westerse bevolking en de andere bovengenoemde 
maatschappelijke ontwikkelingen neemt de bewustwording toe, dat er 
maatregelen genomen moeten worden om de zorg dusdanig te hervormen 
dat het kan (blijven) voldoen aan de eisen van onze moderne tijd.  
Belangrijke maatregelen en richtingen die al zijn genomen om de zorgsector 
te moderniseren en te hervormen zijn de vermaatschappelijking van de 
zorg, de aandacht voor vraagsturing in de zorg en voor sociale inclusie en 
actief burgerschap op hogere leeftijd.  
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Deze ingezette veranderingen hebben directe gevolgen voor diverse 
betrokken partijen in de ouderenzorg. Zo dienen ouderen en hun sociale 
netwerk zelf meer bij te dragen aan het vormgeven van de zorg. 
Hulpverleners zullen meer zorg in de thuisomgeving van ouderen moeten 
verlenen in plaats van in instellingen. Zorgorganisaties zullen meer samen 
moeten werken om geïntegreerde en gecoördineerde zorg aan te kunnen 
bieden. Tot slot zal beleid moeten worden ontwikkeld dat aan de eerder 
genoemde maatschappelijke tendensen tegemoet kan komen.  
Parallel aan de bewustwording van de noodzaak om de zorg aan ouderen te 
moderniseren komt in de jaren ’90 het begrip empowerment vanuit Amerika 
naar Europa overgewaaid. Het empowerment paradigma kan als denk- en 
handelingskader een gemeenschappelijke taal bieden voor mensen uit 
verschillende disciplines en voor verschillende lagen uit de bevolking. Het 
ultieme doel van empowerment is sociale inclusie en volwaardig 
burgerschap voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen die zich in 
een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden.  
Empowerment wordt in dit proefschrift omschreven als “een proces van 
versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen regie 
krijgen over de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van 
controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van 
participatie” (Van Regenmortel, 2002). Het doel van dit proces is dat 
ouderen de regie over hun leven weten te behouden of te optimaliseren 
ondanks hun verlieservaringen.  
We lichten in dit hoofdstuk toe hoe het empowerment paradigma in 
Nederland gezien wordt als een benaderingswijze die mogelijk behulpzaam 
kan zijn bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor uitdagingen in de 
zorg waar Westerse landen voor staan. 
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het versterkingsproces 
waarbij ouderen de regie over hun leven behouden of versterken.  
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De centrale onderzoeksvraag, die aan het onderzoek dat in dit proefschrift is 
beschreven ten grondslag ligt, is: 
 

Hoe kunnen zelfstandig wonende ouderen regie over hun leven en 
situatie behouden of ontwikkelen, ondanks toenemende 
afhankelijkheid en kwetsbaarheid, en hoe kunnen professionele 
hulpverleners dit versterkingsproces zo optimaal mogelijk 
ondersteunen? 

 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd 
rondom een extramuraal multidisciplinair ouderenoverleg in een 
middelgrote stad in het zuiden van Nederland. Het betrof een zogenaamde 
Naturalistic Inquiry (Lincoln & Guba, 1985). Boonstra & De Caluwé (2006) 
vertalen dit met “onbevangen waarnemen en waarderend verkennen”. “De 
kunst van het onbevangen waarnemen is dat oordelen worden uitgesteld, 
niet te snel wordt gedacht in oplossingen en dat gebeurtenissen vanuit 
meerdere gezichtspunten worden bezien. Onbevangen waarnemen vindt 
plaats in natuurlijke omgevingen en in veldstudies waarbij gebruik wordt 
gemaakt van natuurlijke methoden zoals observaties, gesprekken en het 
raadplegen van bronnen en documenten” (Boonstra & De Caluwé, 2006: 12).  
In de keuze voor het bestuderen van het extramurale ouderenoverleg gaven 
twee belangrijke argumenten de doorslag. Ten eerste werkt het team van 
hulpverleners vanuit dezelfde theoretische principes (empowerment) als 
waar dit proefschrift vanuit vertrekt en ten tweede kan het overleg gezien 
worden als een “innovatieve praktijk” met een hoog “leerpotentieel”. In 
Nederland wordt er veel gesproken over het belang van geïntegreerde zorg 
in de eerste lijn en een goede samenwerking met de tweede lijn. Het 
bestudeerde ouderenteam is één van de weinige teams die al meer dan tien 
jaar naar tevredenheid functioneert en waarin zowel hulpverleners uit de 
eerste als de tweede lijn vertegenwoordigd zijn. In dit team zit daarom veel 
praktische wijsheid op het gebied van de ouderenzorg. 
Het proefschrift begint met een deelstudie onder zelfstandig wonende, 
hulpbehoevende ouderen. Met behulp van literatuur rondom het concept 
veerkracht is nagegaan welke bronnen van kracht ouderen zelf als 
behulpzaam ervaren bij het omgaan met hun achteruitgang in functioneren. 
Vervolgens is aan de hand van een casestudy bij twee oudere dames 
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bekeken hoe zij diverse bronnen van kracht in samenhang met elkaar 
inzetten. Ten derde werd een zorgsituatie met spanningen tussen 
hulpverleners en zorgontvanger grondig bestudeerd. Het doel van deze 
casestudy was om, aan de hand van het theoretische kader van Antonovsky 
genaamd “salutogenese”, mechanismen te achterhalen die het ontstaan van 
die spanningen kunnen verklaren. Verder zijn paradoxen bestudeerd waar 
hulpverleners in hun zorgverlening aan zelfstandig wonende ouderen mee 
worden geconfronteerd. Ten slotte werd het proces van het verlenen van 
geïntegreerde zorg aan de hand van een extramuraal multidisciplinair 
ouderenoverleg vanuit het perspectief van hulpverleners geëvalueerd.  
 
 
Achterhalen van bronnen van kracht vanuit het perspectief 
van zelfstandig wonende ouderen (hoofdstuk 2) 
 
Hoofdstuk twee geeft inzicht in de bronnen van kracht die ouderen naar 
eigen zeggen inzetten om, ondanks hun verlieservaringen, de regie over hun 
leven te kunnen behouden of te versterken. Om dit in kaart te kunnen 
brengen zijn negenentwintig diepte-interviews gehouden met zelfstandig 
wonende ouderen die langdurige zorg en ondersteuning ontvingen. De 
interviews werden geanalyseerd met in het achterhoofd de kennis over 
veerkracht en de processen en mechanismen die daarbij een rol kunnen 
spelen. Veerkracht verwijst hierbij naar “een proces of patroon van positieve 
aanpassing in de context van grote tegenspoed” (e.g. Van Audenhove & 
Declercq, 2007; Masten & Wright, 2009). De bevindingen laten zien dat de 
belangrijkste bronnen van kracht, die door ouderen zelf worden benoemd, 
zich bevinden op drie verschillende domeinen te weten: het individuele, het 
interactionele en het contextuele domein. Het individuele domein verwijst 
naar de kwaliteiten in oudere mensen zelf en bestaat uit drie sub-domeinen, 
namelijk het geloof in eigen competenties en mogelijkheden, de 
inspanningen om controle uit te oefenen, en het vermogen om de eigen 
situatie te analyseren en te begrijpen. Binnen deze sub-domeinen werden 
vervolgens verschillende bronnen van kracht gevonden, zoals trots zijn op 
de eigen persoonlijkheid, acceptatie en openheid over kwetsbaarheid, het 
anticiperen op toekomstige verliezen, beheersing door het beoefenen van 
vaardigheden, het aanvaarden van hulp en ondersteuning, het niet opnemen 
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van een slachtofferrol en carpe-diem. Het interactionele domein wordt 
omschreven als de manier waarop ouderen samenwerken met anderen om 
hun persoonlijke doelen te bereiken. Bronnen van kracht die binnen dit 
domein werden gevonden waren onder andere empowerende (in)formele 
relaties en de kracht van het geven. Ten slotte verwijst het contextuele 
domein naar een breder politiek-maatschappelijk niveau en omvat bronnen 
van kracht, zoals de toegankelijkheid van de zorg, de beschikbaarheid van 
materiële middelen en sociaal beleid. De drie domeinen bleken elkaar 
wederzijds te beïnvloeden. In dit hoofdstuk presenteren we deze 
verwevenheid en wederzijdse beïnvloeding als een tandwiel. De drie 
tandwielen moeten op elkaar ingrijpen om het optimale resultaat (namelijk 
het tonen van veerkracht) te bewerkstelligen. De resultaten kunnen worden 
gebruikt voor de ontwikkeling van interventies die gericht zijn op het 
helpen van ouderen om voort te bouwen op de positieve aspecten van hun 
leven en de verdere ontwikkeling van hun sterke kanten mogelijk te maken. 
Aangezien de resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat veerkracht zich op 
drie aan elkaar gerelateerde niveaus bevindt, kunnen aanbevelingen worden 
gedaan aan ouderen zelf, hun familie, hun betrokken hulpverleners en aan 
beleidsmakers.  
Zo wordt aan ouderen aanbevolen om de discussie over hun wensen en 
verwachtingen in een vroeg stadium met hun familie en hulpverleners aan 
te gaan. Zij moeten zich er bewust van zijn dat het accepteren van hulp en 
het gebruik maken van hulpmiddelen zoals een alarmbel en een rollator hen 
in staat kan stellen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.  
Familie en hulpverleners moeten inzien dat het accepteren van hulp en 
ondersteuning voor ouderen niet eenvoudig is, niet vanzelf gaat en tijd 
nodig heeft. Voor ouderen is het van belang dat familie en hulpverleners 
hun de ruimte geven en hen in dat proces ondersteunen.  
Beleidsmakers kunnen uit de resultaten van dit onderzoek inzichten opdoen 
die hen bewust maken van het belang van omgevingsfactoren. Hun beleid 
zou er op gericht moeten zijn ruimte te creëren voor ouderen zodat zij in 
staat worden gesteld zo lang mogelijk de regie over hun situatie te 
behouden, bijvoorbeeld door het beleidsmatig ondersteunen van zorg op 
maat. Ook dient er aandacht te zijn voor het verwijderen van 
omgevingsfactoren die mogelijke veerkrachtprocessen van ouderen in de 
weg staan. 
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Verhalen over het tonen van veerkracht (hoofdstuk 3) 
 
In hoofdstuk 3 bouwen we verder op de inzichten uit hoofdstuk 2 en 
beschrijven we hoe ouderen verschillende bronnen van kracht in samenhang 
met elkaar activeren om op die manier de regie over hun leven te kunnen 
behouden of versterken. De deelstudie die in dit hoofdstuk wordt 
beschreven is gericht op de persoonlijke verhalen van twee zelfstandig 
wonende, oudere vrouwen en hun ervaringen in het omgaan met hun 
ouderdomsproces. We wilden weten wat er in hun leven speelde, hoe zij 
tegen hun leven aankeken en hoe zij omgingen met hun achteruitgang in 
gezondheid en hun algemeen functioneren. Een belangrijke bevinding uit 
hoofdstuk twee is dat de omgeving een belangrijke rol speelt bij de omgang 
met ouderdom. Vandaar dat er in hoofdstuk 3 specifiek gekeken is naar hoe 
ouderen samenwerken met anderen om hun persoonlijke doelen te kunnen 
(blijven) verwezenlijken. Net als in hoofdstuk 2 is ook in dit hoofdstuk het 
concept veerkracht gebruikt om verdiepende inzichten te krijgen in de 
bronnen van kracht die oudere mensen naar eigen zeggen inzetten om, 
ondanks hun verlieservaringen, toch een zinvol en kwalitatief goed leven te 
leiden. De verhalen van de vrouwen tonen aan dat zij op verschillende 
manieren aankijken tegen en vervolgens reageren op wat op het eerste 
gezicht vergelijkbare situaties lijken. Ondanks de gelijkenissen in de situaties 
van beide vrouwen, verschilt de manier waarop zij hun verhalen vorm 
gaven. In beide verhalen van de vrouwen komt zowel hun draagkracht als 
hun draaglast aan de orde. Echter, de mate en intensiteit waarmee beide 
aspecten naar voren kwamen verschilt: waar de ene vrouw in haar verhaal 
het accent legde op haar draagkracht, benadrukte de andere haar draaglast.  
Aan de hand van de verhalen concluderen we dat regie houden over het 
leven op oudere leeftijd een interactioneel proces is waarin zowel de 
ouderen zelf als anderen een rol hebben te vervullen. Belangrijke bronnen 
van kracht die hierbij een rol blijken te spelen zijn: een positief beeld van de 
eigen situatie, openheid over de eigen kwetsbaarheid en het vermogen om 
naast te ontvangen ook nog iets te kunnen geven aan anderen.  
Op basis van de “motivational theory of life span development” van 
Heckhausen et al (2010) tonen de onderzoeksgegevens aan, dat het voor 
oudere mensen zinvol kan zijn om levensdoelen aan te passen aan de 
veranderende omstandigheden waarin zij zich bevinden en bijvoorbeeld 
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afstand te nemen van de wens om voor zichzelf te zorgen. Alleen dan wordt 
het mogelijk om dat doel te vervangen door meer realistische doelen en hulp 
en ondersteuning van anderen te accepteren.  
Daarnaast tonen de verhalen van de twee vrouwen het belang van 
wederkerigheid in een relatie aan. In een wederkerige relatie zijn zowel 
familie en hulpverleners als hulpvragers zowel subject als actor in een 
gelijkwaardige relatie.  
Om het gevoel van regie over het leven bij ouderen te bevorderen, dienen 
anderen, zoals familie en professionele hulpverleners, hen op een positieve 
manier te benaderen. Dit kan bereikt worden door bewust te zijn van de 
manier waarop ondersteuning wordt aangeboden, door te geloven in het 
potentieel en de kracht die ouderen nog bezitten, hen te zien als 
veerkrachtige personen met hun eigen identiteit, waarden en verleden, en 
door het toestaan van wederkerigheid in de relatie. Wanneer aan deze 
voorwaarden is voldaan, wordt het mogelijk om een constructieve dialoog 
met ouderen aan te gaan. Verder kan er ondersteuning worden geboden die 
in overeenstemming is met de waarden en verwachtingen van de oudere die 
het betreft, zonder hem of haar daarbij het gevoel te geven dat zij de regie 
over hun leven verliezen.  
 
 
Risicopreventie of gezondheidsbevordering? (hoofdstuk 4) 
 
Hoofdstuk vier beschrijft een zorgverleningsrelatie die zich naast 
tevredenheid over het zorgverleningsproces ook kenmerkt door spanningen 
en verschil van inzichten tussen een oudere zorgvrager en haar 
hulpverleners. Het betreft een 79 jarige, alleenwonende analfabete vrouw 
die de uitdrukkelijke wens heeft om zelfstandig te blijven wonen en voor 
zichzelf te blijven zorgen. Sinds het overlijden van haar man maken de 
betrokken hulpverleners zich echter zorgen over haar gezondheidssituatie 
en de veiligheid in haar huis. 
Veel ouderen in Westerse landen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen, ook als zij zorgbehoeftig worden. In sommige zorgsituaties kunnen 
spanningen en tegenstrijdigheden ontstaan tussen hulpverleners en 
hulpvragers. In dit hoofdstuk maakten we gebruik van het theoretisch kader 
“salutogenese” van de Israëlische socioloog Antonovsky (1987; 1990; 1996) 
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om het ontstaan van spanningen en tegenstrijdigheden in een zorgrelatie te 
kunnen verklaren. Zijn benadering ontstond uit bezorgdheid dat in de 
gezondheidszorg een grotere nadruk lag op processen die ziekten 
verklaarden dan op processen die het ontstaan en behoud van gezondheid 
konden verklaren. In zijn ogen waren dat twee verschillende manieren van 
kijken naar gezondheid.  
Antonovsky concludeerde dat of iemand een goede gezondheid ervaart 
bepaald wordt doordat iemand een “gevoel van samenhang” (Sense Of 
Coherence) in zichzelf en in het leven ervaart. Dit gevoel van samenhang 
wordt volgens hem bepaald door drie aspecten: het gevoel de situatie te 
begrijpen (comprehensibility), het gevoel te hebben invloed op zijn situatie 
en leven uit te kunnen oefenen (manageability) en de zin van dingen in te 
zien (meaningfulness). In de ogen van Antonovsky is het laatste aspect, de 
zin inzien van dingen uit het leven, de voornaamste verklarende factor voor 
datgene wat in zijn ogen “gezondmakend” is. Aan de hand van een 
casestudy van een oudere, zelfstandig wonende vrouw en haar 
zorgverleners laten we zien hoe spanningen en ambivalenties in een 
zorgproces kunnen ontstaan. We analyseerden de casus op een kritische en 
systematische manier aan de hand van de theoretische inzichten van 
Antonovsky.   
De casestudie toont aan dat, ondanks goede bedoelingen en een duidelijke 
afstemming van taken, de ontvankelijkheid voor de aangeboden zorg bij 
ouderen niet altijd vanzelfsprekend is. Terwijl de hulpvrager in de casus 
gericht was op het aanboren van haar krachten, focusten de hulpverleners 
voornamelijk op het vermijden of verminderen van risico’s. Dit verschil in 
benadering kan leiden tot miscommunicatie, onbegrip en spanningen in een 
zorgproces. Zo nemen de hulpverleners aan dat de hulpvrager zich niet 
voldoende bewust is van de risico’s die aan haar situatie verbonden zijn. Zij 
zijn er van overtuigd dat de hulpvrager zich meer bewust moet zijn van die 
risico’s en ze serieus moet nemen. Tegelijkertijd twijfelt de hulpvrager aan 
de oprechtheid van intenties van de hulpverleners en heeft zij het gevoel dat 
de hulpverleners haar wensen, verwachtingen en kwaliteiten niet serieus 
nemen.  
We concluderen dat er aandacht moet worden besteed aan de manier 
waarop oudere mensen betekenis geven aan hun situatie, wat voor hen hun 
kwaliteit van leven kan verbeteren. Dit kan worden bereikt door de 
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verschillen in perspectieven tussen professionals en ouderen nader tot 
elkaar brengen. De drie aspecten zoals benoemd door Antonovsky (het 
gevoel de situatie te begrijpen, er invloed op uit te kunnen oefenen en de zin 
ervan in te zien) zijn hierbij zinvolle handvatten. Om de kwaliteit van leven 
van ouderen te kunnen verbeteren is het noodzakelijk dat hulpverleners en 
ouderen een open blik hebben en proberen elkaars perspectieven te 
begrijpen. Alleen dan kunnen zij een constructieve dialoog met elkaar 
aangaan, waarbij het levensverhaal van de oudere het uitgangspunt vormt. 
 
 
Paradoxen in de zorgpraktijk aan zelfstandig wonende 
ouderen (hoofdstuk 5) 
 
In hoofdstuk 5 wordt een deelstudie gepresenteerd met als doel het 
verkrijgen van inzicht in de paradoxen waarmee hulpverleners in de 
ouderenzorg worden geconfronteerd. Tevens wordt de manier waarop ze in 
een multidisciplinair overleg omgaan met deze paradoxen bestudeerd. 
Een belangrijke taak voor hulpverleners tijdens het zorgproces is om 
ouderen te ondersteunen in het omgaan met afnemende gezondheid en 
andere verliezen die inherent zijn aan het ouderdomsproces. Bij dit proces 
staan ouderen vaak voor moeilijke keuzes en afwegingen. Dit brengt met 
zich mee dat betrokken hulpverleners steeds nauwer en uitdrukkelijker 
geconfronteerd worden met problemen van hulpvragers. Tot op heden is er 
relatief weinig bekend over hoe hulpverleners in hun dagelijkse 
werkzaamheden invulling geven aan deze ondersteunende taak. 
Om dit te onderzoeken zijn de casussen die in het multidisciplinaire overleg 
werden besproken, geanalyseerd aan de hand van de paradoxale situaties 
die daarin voorkwamen. Hierbij werd van een paradoxale situatie 
gesproken als 1) er twee of meer (ogenschijnlijk) tegengestelde waarden in 
het geding waren; 2) twee of meer verschillende strategieën voor 
interventies mogelijk waren en 3) professionals de professionele ruimte 
ervaarden om hun eigen afwegingen te maken tussen de verschillende 
interventie strategieën. Door deze hulpverleningssituaties in de tijd op te 
volgen ontstond er zicht op hoe hulpverleners met die situaties omgingen.  
De analyse van 42 in het multidisciplinair ouderen team besproken casussen 
laat zien dat het verlenen van zorg aan ouderen een dynamisch proces is, 
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waarbij de interventie-strategieën van hulpverleners zich hoofdzakelijk 
richten op het terug in evenwicht brengen van paradoxen. Dit wordt 
geïllustreerd door het presenteren van drie paradoxen die uit de analyse 
naar voren komen, te weten: a) respect voor de autonomie van de oudere 
versus het behoud van veiligheid; b) de zorgbehoeften van de zorgvragers 
versus de draagkracht van hun mantelzorgers om aan die zorgbehoefte te 
voldoen; en c) het er op na houden van een formele oriëntatie op taken door 
de hulpverlener versus een meer op de persoon georiënteerde visie op taken 
(person centred care/lifeworld-led care).  
De interventies van de hulpverleners waren alle gericht op het herstellen 
van het evenwicht in deze paradoxen. Hoewel de waarden die in het geding 
waren in eerste instantie onverenigbaar leken, bleken ze toch terug in 
evenwicht te kunnen worden gebracht, mede dankzij de creatieve 
interventies van de betrokken hulpverleners. Om dit te bewerkstellingen 
bleken interventies ingezet te worden die verschilden per situatie (op maat) 
en konden veranderen in de loop van de tijd (aansluiten bij het dynamische 
verloop van een hulpverleningsvraag). Ook bleek de inbreng van de 
hulpverlener te kunnen variëren van op een afstand aanwezig zijn tot het 
nemen van beslissingen voor anderen. Het bieden van een vangnet en een 
oogje in het zeil houden (aanwezigheid) blijken voor hulpverleners 
behulpzame methoden te zijn om ouderen in hun thuissituatie te kunnen 
ondersteunen. In een aantal situaties bleek dit “present zijn” het startpunt 
van waaruit andere mogelijke interventiestrategieën werden ingezet, zoals 
een tijdelijke opname in een crisis bed, het inzetten van informele zorg of 
meer specialistische zorg, of het inzetten van een verhuizing naar een 
verzorgings- of verpleegtehuis. 
We concluderen dat het verlenen van zorg in de buurt aan zelfstandig 
wonende ouderen een voortdurende anticipatie van (on)verwachte 
wijzigingen in situaties van zorgvragers vraagt, waarbij steeds aandacht 
moet zijn voor het in evenwicht houden van verschillende waarden die in 
het leven van ouderen van belang zijn. Dit vraagt van hulpverleners een 
constante reflectie op ethische en morele vraagstukken die onlosmakelijk 
verbonden zijn aan het menselijke leven. Om zelfstandig wonende ouderen 
optimaal te kunnen ondersteunen in het omgaan met het ouderdomsproces 
hebben hulpverleners "professionele ruimte" nodig. Zij moeten ondersteund 
worden in het maken van hun afwegingen. Dit kan bijvoorbeeld door samen 
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met andere hulpverleners systematisch te reflecteren op hun handelen, en 
hun werkwijze met deze collega’s te bediscussiëren. Het extramuraal 
multidisciplinaire ouderenoverleg blijkt een geschikte manier te zijn om dit 
te kunnen bewerkstelligen. 
 
 
Ervaringen met het proces van het verlenen van geïntegreerde 
zorg (hoofdstuk 6) 
 
Het doel van hoofdstuk 6 was om zicht te krijgen op de ervaringen en 
perspectieven van hulpverleners met multidisciplinair samenwerken om de 
integratie van zorg en ondersteuning in de buurt aan ouderen te verbeteren. 
De laatste decennia is de aandacht voor het moderniseren en verbeteren van 
de ouderenzorg onder beleidsmakers sterk toegenomen. Dit geldt in het 
bijzonder voor de zorg en ondersteuning dicht in de buurt van ouderen. Eén 
van de speerpunten in beleid daarbij is het versterken van lokale 
samenwerking tussen hulpverleners van verschillende organisaties. Er zijn 
echter signalen dat geïntegreerde eerstelijnszorg moeilijk te realiseren is in 
de praktijk. Voorbeelden van factoren die geïntegreerde zorg kunnen 
belemmeren zijn culturele verschillen tussen hulpverleners, organisatorische 
regels en procedures, de aanbodgerichte structuur van de zorg, en 
problemen met wet- en regelgeving. Om een goed zicht te hebben op de 
effectiviteit van bepaalde interventies zoals geïntegreerde zorg, is het van 
belang het perspectief van degenen te bestuderen die die interventie in de 
praktijk uitvoeren en vormgeven. Tot op heden is er echter relatief weinig 
empirisch onderzoek gedaan naar de ervaringen van hulpverleners met het 
verlenen van geïntegreerde zorg aan zelfstandig wonende ouderen.  
Vandaar dat er voor de deelstudie die in dit hoofdstuk is beschreven, 
observaties zijn uitgevoerd in het multidisciplinaire overleg, er diepte- 
interviews zijn gehouden met hulpverleners en er twee focusgroepen met 
hulpverleners hebben plaatsgevonden.  
De resultaten van het onderzoek laten zien dat hulpverleners vijf thema’s 
onderscheiden met betrekking tot geïntegreerde zorg: 1) de kwaliteit van 
zorg en zorgrelaties; 2) professionele ontwikkeling; 3) het functioneren van 
het team; 4) netwerkrelaties tussen organisaties en 5) randvoorwaarden. De 
resultaten passen binnen het nomologische netwerk van Organisatie 
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Empowerment (OE) van Peterson & Zimmerman (2004). Dit model helpt om 
een diepgaander beeld te krijgen van de rol van de structuur van een 
organisatie in het realiseren van geïntegreerde zorg. Verder kan dit model 
helpen om mogelijke sterke punten en tekortkomingen van de gebruikte 
organisatiestructuur inzichtelijk te maken. Peterson & Zimmerman (2004) 
hebben diverse processen en uitkomsten op het niveau van de organisatie in 
kaart gebracht en onderscheidden vervolgens drie domeinen die relevant 
zijn voor het functioneren van een organisatie en dus van de mate waarin 
“Organisatie Empowerment” (OE) plaats kan vinden: het intra- inter- en 
extra-organisationele domein. Het intra-organisationele domein verwijst in 
hun model naar de interne structuur en het functioneren van organisaties. 
Het inter-organisationele domein betreft kenmerken die te maken hebben 
met de verbindingen en banden die een organisatie met andere organisaties 
heeft. Het extra-organisationele domein omvat de activiteiten die 
organisaties ondernemen om invloed uit te oefenen op de bredere omgeving 
waar zij deel van uitmaken.  
Belangrijke overwegingen binnen het intra-organisationele domein zijn 
vertrouwen tussen de betrokken professionals en het meenemen van het 
perspectief van de zorgvrager in hun zorgproces. Op het inter-
organisationele domein verdient geïntegreerde zorg, als een essentieel 
onderdeel van het werk van hulpverleners, aandacht vanuit alle 
deelnemende organisaties. Op het extra-organisationele domein is het van 
belang dat beleidsmakers luisteren naar de ervaringen en gesuggereerde 
verbeterpunten van de betrokken hulpverleners.  
Het hoofdstuk besluit met de constatering dat het leveren van geïntegreerde 
zorg aan zelfstandig wonende ouderen een actieve bijdrage van alle 
betrokkenen vereist; dat wil zeggen de betrokken ouderen zelf, (in)formele 
zorgverleners, het multidisciplinaire team, de deelnemende organisaties en 
beleidsmakers. 
  



Samenvatting 

 272 

Samenvatting en discussie (hoofdstuk 7) 
 
In dit afsluitende hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de 
belangrijkste resultaten en implicaties van dit promotieonderzoek, gevolgd 
door een reflectie op de gebruikte onderzoeksmethoden. Tot slot worden 
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en voor de praktijk. 
 
Een nieuw inzicht dat voortkomt uit onderzoek dat in dit proefschrift is 
beschreven heeft betrekking op de rol van veerkrachtprocessen op de mate 
waarin ouderen een gevoel van regie over hun leven (sense of mastery) 
ervaren. We constateren dat ouderen naast algemene bronnen van kracht 
ook bronnen van kracht bezitten die vooral gelieerd zijn aan hoge leeftijd. 
Verder merken we op dat veerkrachtprocessen vaak in uitwisseling met 
anderen vorm krijgen. Veerkracht moet op grond daarvan gezien worden 
als een dynamisch, contextueel proces dat op zowel het individuele, 
interactionele als contextuele niveau plaatsvindt.  
Een tweede inzicht van dit onderzoek is het belang van de intentie waarmee 
en manier waarop hulpverleners ondersteuning bieden aan ouderen. We 
concluderen dat het hebben van inzicht in “het gevoel van zin en 
samenhang” van ouderen een belangrijke sleutel kan zijn tot het bieden van 
zorg en ondersteuning die aansluit bij de waarden van ouderen. Aan de 
hand van de ideeën van Antonovsky werkten we verder uit wat het betekent 
om vanuit gezond makende factoren naar preventieve maatregelen te kijken 
naast het verminderen of beheersbaar maken van risicofactoren en 
gezondheidsbedreigingen.  
Ten derde heeft dit onderzoek inzichten opgeleverd rondom paradoxen die 
een belangrijke rol blijken te spelen in de ondersteuning aan zelfstandig 
wonende, hulpbehoevende ouderen. Hulpverleners blijken in hun werk te 
moeten laveren tussen meerdere, ogenschijnlijk tegengestelde waarden. 
Voorbeelden hiervan zijn het bewaken van iemands autonomie versus 
veiligheid, voldoen aan de zorgvraag van de zorgontvanger versus aandacht 
hebben voor de draagkracht van mensen die informele zorg verlenen, en 
duidelijke regels en protocollen hanteren versus zorg op maat verlenen.  
Tot slot blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat het leveren van 
geïntegreerde zorg door extramurale, multidisciplinaire samenwerking op 
een lokale schaal een veelbelovende manier is om ouderen te ondersteunen 
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in het regie houden over hun leven. Wel dient er bij het organiseren hiervan 
aandacht te zijn voor zowel intra-, inter- als extra-organisationele factoren. 
Wederzijds vertrouwen, duidelijke werkroutines/procedures gedurende de 
vergaderingen van het team en ondersteuning vanuit het management van 
betrokken organisaties kunnen hiertoe bijdragen. Een verbeterpunt hierbij 
tot slot is de invloed die hulpverleners naar aanleiding van hun ervaringen 
uit kunnen oefenen op zowel het overheidsbeleid als op het zorgbeleid voor 
een individu. We zien hier vooral een toekomstige rol voor gemeenten en 
bevelen hen aan bij de vormgeving van hun lokale beleid het perspectief van 
zorgvragers en hulpverleners te betrekken. 
Vervolgens is gereflecteerd op de gebruikte onderzoeksmethoden. De 
belangrijkste sterke punten van het onderzoek zijn de langdurige 
betrokkenheid van de hulpverleners bij het onderzochte multidisciplinaire 
ouderenoverleg en het bestuderen van de praktijk vanuit een “insiders 
perspectief” en vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden. 
De belangrijkste aandachtspunten van de gebruikte onderzoeksmethoden 
zijn de overdraagbaarheid van de onderzoeksgegevens, het éénmalig 
interviewen van de betrokken ouderen en het niet bestuderen van het 
perspectief van informele zorgverleners. 
Tot slot zijn aanbevelingen voor de praktijk gedaan.  
Het uitgangspunt van dit proefschrift is dat, bij het denken over de 
modernisering van de ouderenzorg, het versterkingsproces waarbij ouderen 
de regie over hun leven kunnen blijven ervaren centraal moet staan. 
Voorwaarde om dit te realiseren is het besef dat er niet in slechts één 
oplossingsrichting moet worden gedacht, maar dat er maatregelen en 
interventies op zowel micro-, meso-, als macroniveau ingezet dienen te 
worden. Het louter toedelen van verantwoordelijkheden aan ouderen en 
informele verzorgers om langer thuis te blijven wonen en zichzelf zo lang 
mogelijk te redden, schiet tekort in dat opzicht. Idealiter zouden alle 
betrokken partijen een bijdrage moeten leveren om regie mogelijk te maken. 
Zo zouden ouderen open moeten leren staan voor de hulp en ondersteuning 
van anderen, dienen (in)formele hulpverleners aan te sluiten bij de 
veerkrachtprocessen die ouderen zelf tentoonspreiden, zullen lokale 
organisaties op basis van wederzijds vertrouwen samen moeten werken en 
daarbij heldere gezamenlijke doelen moeten formuleren, en is het voor 
lokale en landelijke overheden van belang dat zij goede randvoorwaarden 
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scheppen en hun beleid baseren op wat Chapin (1995) “negotiated truth” 
noemt. Dit betreft beleid dat niet alleen gebaseerd is op theoretische kennis, 
maar ook op de ervaringskennis van ouderen en professionele kennis van 
hun hulpverleners is gebaseerd.  
Regie is inmiddels een veelgebruikt begrip geworden, dat op verschillende 
manieren kan worden geïnterpreteerd. Het risico daarmee is dat het begrip  
te eenzijdig begrepen dreigt te worden en een mode term wordt waarbij de 
nadruk komt te liggen op de zelfredzaamheid van mensen. Regie verwijst 
enerzijds naar zelfredzaamheid en anderzijds naar greep en controle op de 
zorg en het leven. Onze bevindingen laten zien dat regie niet slechts een 
kwestie is van controle, maar vooral ook samenhangt met ervaren zingeving 
en aansluiten bij de waarden, competenties en levensdoelen van ouderen. 
Indien een oudere geen zin en samenhang meer ervaart in zijn of haar leven, 
is de regie zinloos geworden. Hulpverleners zouden zich daarom veel meer 
moeten richten op het ondersteunen van de zingeving. Regie kan daarbij 
voor verschillende ouderen in verschillende situaties verschillende vormen 
aannemen.  
Verder is voor het ondersteunen van het eerder genoemde 
versterkingsproces van ouderen, het aanmeten van een op krachten en op 
verbinding gebaseerde visie op ouderen bij alle betrokken partijen 
noodzakelijk. Deze krachtgerichte en waarderende kijk op ouderen heeft 
gevolgen voor de manier waarop wij aankijken tegen risico’s en levert een 
aanvullende kijk op preventieve maatregelen.  
De Europese commissie stelt op haar website in het kader van het Europese 
jaar voor “active ageing and solidarity between generations” dat: “Hoe oud 
we ook zijn, we nog steeds een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij 
waarin we leven en genieten van een goede kwaliteit van bestaan. De 
uitdaging bestaat eruit het beste te halen uit ons enorme potentieel aan 
mogelijkheden zelfs tot op hoge leeftijd”. Dit bereiken is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen zoals ouderen zelf, hun sociale 
netwerk, hulpverleners, zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, 
beleidsmakers en wetenschappers. 
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