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Simone de Beauvoir (1908-1986) 

ouderen worden mishandeld door systemen 
de beeldvorming van de economisch utilitaire burger en 
“ideale (niet oude) oudere” staat waardig ouder worden in 
de weg 
 



Emic en etic standpunt 
 

• Emic standpunt: betekenis voor de persoon 
• Etic standpunt: betekenis voor de buitenstaander 





perspectieven 
 

• “waar voor mij” (emic) 

 

• narratief 

• geluk 

• “waar voor buitenstaander” 
(etic-normatief) 
 

• rechtvaardigheid / humaniteit 

• veiligheid 



 

 

Een inclusieve samenleving heeft respect voor het emic standpunt 
 
Kansen voor eigen regie 
 



De Leefstraat 

Gent 



heterogeniteit in de bevolking: grenzen aan eigen regie 

needs 

frailty 



 
Wat vindt u belangrijk om te kunnen doen? 
Wat vindt u belangrijk om als persoon te kunnen zijn  
in relatie tot anderen? 
 
Vrijheid om keuzes te maken, ook al gaan die in 
tegen de normen 
 
Martha Nussbaum & Amartya Sen 



Een andere kant van eigen regie en autonomie 
 
 



leefplezier 

Jezelf zijn 

Erbij horen 

Ziek zijn: labeling 

afhankelijk 



leefplezier 

Jezelf zijn 

Erbij horen 

Ziek zijn 

Afhankelijk 

behandelen 



Grenzen aan eigen regie 

Het verhaal van de familie Drost. 



De patiënt staat centraal. Zijn 
wensen zijn leidend bij de keuzes 
die je als arts of verzorger maakt. 
Daarom is goed luisteren belangrijk. 
Zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn 
kernwaarden in de benadering van 
ouderen. De woorden van de 
patiënt zijn niet mis te verstaan. 

  
Het draait om de mens achter de 
patiënt. Alleen door goed luisteren, 
ontdek je als arts of verzorger van 
ouderen wat hun leven zin geeft. De 
bronnen waaruit die persoon put 
om het bestaan als zinvol te 
ervaren. Dat is waar je je medische 
expertise als arts voor inzet.  

De arts ziet zich voor een dilemma gesteld... 

 



Ouderdom komt met gebreken. 
De zorg voor ouderen staat 
onder druk. Als we er in slagen 
heldere afspraken te maken in 
de zorg, kunnen we de risico’s 
van het langer thuis wonen zo 
veel mogelijk beperken. 
Veiligheid en zo gezond mogelijk 
ouder te worden, dat is waar de 
samenleving om vraagt. 
  

  
Ouderdom komt met gebreken. 
De zorg voor ouderen staat 
onder druk. Als we er in slagen 
ouderen bij de samenleving 
betrokken te houden en hen 
helpen het dagelijks leven te 
verrijken, ondersteunen we hen 
optimaal bij het aanvaarden van 
die gebreken. Dat is waar de 
samenleving om vraagt. 

Betrokkenen zien zich voor een dilemma gesteld .... 

 



Het staat buiten kijf dat de 
samenleving een grotere rol in de 
ouderenzorg krijgt. Als 
zorgverleners richten we ons 
primair op waar we goed in zijn: 
zorg verlenen. Aan 
mantelzorgers, hun netwerk en 
de samenleving als geheel de 
taak, om de andere noden en 
behoeften van ouderen te 
bevredigen. 

  
Het staat buiten kijf dat de 
samenleving een grotere rol in de 
ouderenzorg krijgt. 
Als zorgverleners richten we ons 
op het netwerk rond de ouderen. 
Wie neemt welke zorgtaken voor 
zijn rekening, en hoe kan ik als 
zorgverlener optimaal bijdragen 
aan het vergroten van het 
leefplezier van ouderen en de 
mensen om hen heen? 

De zorgverleners zien zich voor een dilemma gesteld 



Liefdevolle gemeenschap schept kansen voor leefplezier 

 

• Autonomie en eigen regie zijn relatief 

• Emic perspectief: de narratieven in een gemeenschap 
worden verteld en gehoord in relaties en zijn cruciaal 

• Zoek ruimte op tussen noodzakelijke normen 
(rechtvaardigheid en veiligheid) en maximale vrijheid 

 




