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Samenvatting.
Dit literatuurrapport beschrijft de resultaten van een voorstudie ter bepaling van een theoretisch
kader voor een hiema te verrichten gerontechnologisch, empirisch onderzoek. Dat onderzoek zal
zich richten op de aspiraties van ouderen in hun dagelijks leven in relatie tot communicatie en
communicatietechnologie, in het bijzonder met betrekking tot de interpersoonlijke communicatie.
De centrale vraag in de voorstudie is geweest: vanuit welk theoretisch perspectiej en door middel
van welke methodes kunnen de wensen, aspiraties en behoeften van ouderen ten aanzien van hun
dagelijks leven worden onderzocht?
Tegen de achtergrond van de 'competentie-opvatting' van veroudering is een theoretisch kader
beschreven van een viertal vooraanstaande gerontologische (adaptatie)theorieen. Daamaast zijn er
recente theorieen en methodes gevonden die zich richten op het alledaags gedrag van het individu
in zijn omgeving. Deze zijn -hoewel niet per se gerontologisch- met het beschreven kader in
overeenstemming te brengen. Een specifieke methode voor het onderzoeken van doelen en
aspiraties van ouderen is daarmee nog niet direct voorhanden, maar psychologische theorieen en
modellen van doelgericht gedrag en enkele bestaande onderzoeksinstrumenten geven bruikbare
aanknopingspunten voor de ontwikkeling ervan. De Personal Projects Analysis (PPA) van Brian
Little (1983; 1989) lijkt vooralsnog het meest geschikte methodologische uitgangspunt hiervoor.
De PPA richt zich op het onderzoeken van de alledaagse plannen en doelen die mensen hebben, en
brengt deze in verband met hun hogere strevens en aspiraties. Er is tenslotte gezocht naar een
verband tussen doelconstructen (waartoe ook het construct aan de basis van de PPA behoort) uit de
diverse richtingen binnen de psychologie en de gerontologische (adaptatie)modellen. Dit verband is
nog niet eerder gelegd. Op een abstract-theoretisch niveau blijkt er een grote consensus te bestaan.
De gevonden overeenstemming kan met name van belang zijn bij de ontwikkeling van een
onderzoeksinstrument om de doelen van ouderen te onderzoeken, en hiedt verder een theoretische
achtergrond waartegen resultaten uit het te verrichten onderzoek begrepen kunnen worden.
Adaptatie en (andere) gedragsveranderingen in verband met veroudering wordt in de literatuur op
verschillend belicht en geYnterpreteerd. Een interessant gegeven is de overgang tussen het (nog) wel
en niet (meer) nastreven van bepaalde doelen door ouderen. De discussie in de literatuur over de
vrijwilligheid en de 'timing' van aanpassingen en veranderingen in het gedrag van ouderen geeft
(m.i., asm) aan dat er mogelijkheden zijn voor interventies; het stellen en bijstellen van doelen is
waarschijnlijk te beYnvloeden. Verder geeft de gelaagdheid van doelgericht gedrag in het algemeen
(de hierarchie van doelstellingen en subdoelstellingen) aan dat deze beYnvloeding op verschillende
niveaus plaats kan vinden, en dat aspiraties in het dagelijks leven in verband staan met zowel
'hogere' als 'lagere' doelen en aspiraties. Zowel de discussie rond adaptatie als de studie van
doelgericht gedrag in het algemeen kunnen worden toegespitst op de alledaagse aspiraties van
ouderen in het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Deze aspiraties kunnen worden
gerelateerd aan concrete doelstellingen en handelingen, maar ook aan bijvoorbeeld het hogere,
veelomvattende streven naar persoonlijk welbevinden. Een technologische ondersteuning van de
interpersoonlijke communicatie zou daarom via de alledaagse praktijk de aspiraties van ouderen op
verschillende niveaus kunnen verruimen.
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1 Inleiding.
Gerontechnologie is een meuw interdisciplinair wetenschapsgebied dat zich richt op het

ondersteunen en realiseren van aspiraties van ouderen met behulp van technologie. Gerontologische

en technologische wetenschappen worden in dit wetenschapsgebied verbonden (IGT, 1997).

Het is de bedoeling binnen een gerontechnologisch kader een onderzoek te doen naar de doelen,

plannen en aspiraties van ouderen in hun dagelijks leven. Het onderzoek zal worden toegespitst op

deze aspiraties in relatie tot communicatie en communicatietechnologie, in het bijzonder met

betrekking tot de interpersoonlijke communicatie.

In dit rapport wordt wetenschappelijke literatuur uit de psychologie en meer specifiek uit de

gerontologie besproken, ter bepaling van een theoretische achtergrond waartegen het voorgestelde

gerontechnologische onderzoek kan plaatsvinden.

De centrale vraag in deze voostudie is: vanuit welk theoretisch perspectief en door middel van

welke methodes kunnen de wensen, aspiraties en behoefien van ouderen ten aanzien van hun

dagelijks leven worden onderzocht?

Hoofdstuk 2 beschrijft in historisch perspectief gerontologische opvattingen over veroudering.

In hoofdstuk 3 worden -met name vier- belangrijke gerontologische theorieen besproken, te

plaatsen onder de noemer 'adaptatie-theorieen'. Ze gaan voomamelijk over de aanpassing van

ouderen aan de met hun veroudering gepaard gaande verander(en)de persoonlijke omstandigheden.

In hoofdstuk 4 komen drie benaderingen aan bod die de nadruk leggen op het onderzoeken van hoe

mensen -ook ouderen- over zichzelf, hun leven en hun mogelijkheden denken, met name welke

doelen en plannen zij hebben.

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op doelgericht gedrag. Er wordt onderzocht of het mogelijk is

diverse doelconstructen uit de psychologie met elkaar in verband te brengen, en of ook de

gerontologische theorieen en benaderingen hiermee in overeenstemming zijn te brengen. Dit inzicht

is waardevol voor het onderzoeken van doelgericht en adaptief gedrag bij ouderen en hoe zij hierin

ondersteund of aangevuld kunnen worden, bijv. door communicatietechnologie. Hoofdstuk 5 dient

als illustratie van de mogelijkheid van een integratie van doelconstructen.

In hoofdstuk 6 wordt de waarde van de diverse inzichten afgewogen met het oog op het te

verrichten onderzoek. Verder wordt gekeken of het huidige kader volstaat, of dat de raadpleging

van andere ofaanvullende bronnen nodig is.
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2 Visies op veroudering.
Veroudering wordt veelal geassocieerd met vediezen en achteruitgang. De associatie met 'succes'

ligt minder voor de hand. Toch neemt het begrip successful aging in de meer recente

gerontologische theorievorming een centrale positie in. Het draagt in zich de ambivalentie van

enerzijds het streven naar een meer optimistische benadering van het ouder worden en anderzijds de

onvermijdelijke beperkingen die de ouderdom met zich meebrengt. Ook de relatief korte

geschiedenis van de gerontologie laat deze spanning zien.

Charlotte BUhler (1933) plaatst als een der eersten de ouderdom in het perspectief van de

levensloop. Ze stapt daarmee af van het tot dan toe overheersende beeld van de ouderdom in het

perspectief van de naderende dood.

Wanneer de ouderdom in de lijn van eerdere levensfasen wordt beschouwd, dringt zich automatisch

de vergelijking op tussen 'jong' en 'oud'. De 'deficit'-benadering en de 'disuse'-benadering zijn

twee belangrijke stromingen in de gerontologie die deze vergelijking illustreren. Een derde

stroming is de 'competentie'-benadering, die deze normatieve vergelijking loslaat.

Volgens het 'deficit'model van veroudering vertoont de ouder wordende mens -gemeten naar

'jonge' maatstaven- in zijn functioneren steeds meer tekortkomingen en defecten, die in het

gunstigste geval nog gerepareerd zouden kunnen worden. Aan deze opvatting, vooral heersend in

de jaren 50 en 60, ligt een sterk 'biologisme' ten grondslag: metingen van met name biologische/

fysieke functies vormen het uitgangspunt. Er kan in deze functies een globale achteruitgang worden

geconstateerd, waarvan per functioneringsdomein het vedoop met de leeftijd varieert. Adaptiviteit

bij ouderen of hun vermogen zich te ontwikkelen worden op die grond vooral als 'foutenvariantie'

gei'nterpreteerd, en niet in het licht van de grote heterogeniteit van de populatie. Het psychologische

functioneren wordt in deze benadering zonder meer gekoppeld aan het biologische (Olbrich, 1987).

Een optimistischer en bredere visie op veroudering geeft het zogenaamde 'disuse' -model. Het

baseert zich op de alledaagse observatie dat lichamelijk, psychisch en sociaal actieve ouderen zowel

geestelijk als lichamelijk beter functioneren dan passieve. Zoals men door training de afname van

de spiermassa kan tegengaan, zo kan men door (psychische en sociale) training eveneens worden

behoed voor achteruitgang in het mentale en sociale functioneren, zo is de gedachte. Het disuse

model erkent daarmee weliswaar de interactie tussen biologisch gedetermineerde factoren en de

persoonlijke en sociale activiteiten van het individu, en is daarmee minder fatalistisch dan het

deficit-model, maar legt toch nog sterk de nadruk op de biologische determinatie van veroudering

(vgl. Marcoen, 1996). Het disuse-model gaat daarbij als vanzelfsprekend uit van het streven naar
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het behoud van dezelfde functies en activiteiten op oudere leeftijd als tijdens eerdere levensfasen.

Dit impliceert een normatieve, kwantitatieve benadering. Aan de mogelijkheid van kwalitatieve

veranderingen in de ontwikkeling van het individu wordt weirug aandacht geschonken.

Historisch gezien als derde in de reeks staat het zogenaamde 'competentiemodel' . Het

vertegenwoordigt een meer genuanceerde opvatting van het verouderingsproces dan het deficit- en

het disuse-model. Toch staan de drie modellen ruet los van elkaar. Ze kunnen worden opgevat als

complementair (Olbrich, 1987).

Er wordt ook vanuit de 'competentie-benadering' erkend dat veroudering vaak gepaard gaat met het

verlies van functies (cf. 'deficit'), en daarnaast dat het behoud van bepaalde activiteiten en functies

wenselijk en mogelijk is (cf. 'disuse'). De vergelijking metjongere volwassenen wordt echter naar

de achtergrond geschoven. Het competentiemodel gaat er vanuit dat het menselijk functioneren op

oudere leeftijd -net als tijdens elk ander gedeelte van de levensloop- bepaald wordt door de

verhouding tussen de eisen die aan de persoon en diens capaciteiten worden gesteld, en hetgeen de

persoon aankan. Competentie wordt dus eerder door persoons- en situatiegebonden kenmerken

gedefinieerd dan door absolute normen.

Waters en Stroufe (1983) definieren competentie als een concept dat 'de mogelijkheden van het

individu beschrijft, flexibele en adaptieve reacties op bepaalde eisen vanuit de omgeving te

coordineren of te ontwikkelen.' Daarbij wordt een beroep gedaan op het vermogen de 'resources'

uit de omgeving, maar ook die in de eigen persoon te gebruiken om 'een gunstig

ontwikkelingsresultaat' te bereiken. Ais hulpbronnen uit de omgeving worden naast materiele en

instrumentele factoren ook sociale relaties en gedragspatronen genoemd, die bij de coordinatie van

het eigen affectieve, cognitieve en fysieke potentieel behulpzaam kunnen zijn.

Een andere definitie van competentie is eenvoudigweg de 'adaptive effectiveness' van de persoon

(Heath, 1977).

Terugkerend naar het begrip 'succesvol ouder worden' zou men kunnen zeggen dat het 'succes'

niet in positieve of negatieve zin bepaald wordt door de veroudering op zichzelf, en dus ook ruet

absoluut aan externe maatstaven -bijvoorbeeld eerdere levensfasen of normen vanuit de omgeving

kan worden afgemeten, maar afhankelijk is van de mate waarin men erin slaagt zich aan te passen

aan veranderingen in de omgeving en in de eigen mogelijkheden, gelijk men dat doet in andere

levensfasen.

In het recente onderzoek naar en denken over veroudering is er geen sprake van een categorisch

ontkennen van het gegeven dat het individu wordt geconfronteerd met beperkingen, maar wordt
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emaar gestreefd dit gegeven op genuanceerde wijze te plaatsen in een perspectief waarin

veroudering wordt beschouwd als een adaptief proces dat gezond kan verlopen. De huidige

theorievorming komt met andere woorden het meest overeen met de competentie-gedachte, met

daarbinnen ook aandacht voor het 'deficit'.

Er zijn -globaal- twee richtingen te onderscheiden. Enerzijds kan men de laatste levensfase bekijken

vanuit het perspectief van een aantal (ontwikkelingspsychologische) levenslooptheorieen. Deze

hebben de intentie het verouderingsproces (mede) naar objectieve maatstaven te beoordelen en zijn

daarmee enigszins normerend. Daarnaast zijn er theorieen die de nadruk leggen op de beleving van

de ouderdom door ouderen zelf. In de komende twee hoofdstukken zullen uit beide groepen enkele

belangrijke (recente) theorieen worden besproken.

In hoofdstuk 3 komen theorieen aan bod die de nadruk leggen op de adaptatie van het oudere

individu, waarin de adaptatieprocessen worden belicht op een voomamelijk abstract, theoretisch

mveau.

Zingeving en zelfverwezenlijking krijgen meer nadruk in de theorievorming die in hoofdstuk 4

wordt besproken. Hierin wordt de ouderdom belicht vanuit hetgeen ouderen zelf belangrijk,

waardevol en zinvol vinden in hun leven.
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3 Adaptatie bij veroudering: enkele psychologische theorieen.

3.1 Inleiding.
Paul en Margret Baltes zetten met hun model van Selective Optimization with Compensation

(Baltes & Baltes, in P.B. Baltes & M.P. Baltes (Eds.), 1990) de toon in de huidige -met name in de

met successful aging geassocieerde- gerontologische literatuur. Ret model wordt door veel auteurs

als referentiekader gekozen. Adaptatie en de constatering van een relatief stabiel welbevinden onder

ouderen staan in deze theorievorming centraal.

Baltes en Baltes (1990) leggen de nadruk op de balans tussen winst en verlies met het ouder

worden. Deze kan worden geoptimaliseerd door middel van selectie en compensatie. De

concentratie van de eigen capaciteiten binnen een beperkt aantal gebieden kan zelfs 'winst'

opleveren.

Reckhausen en Schulz (1993) stellen dat het vinden van de optimale balans tussen zgn. primary en

secondary control ten grondslag ligt aan succesvol ouder worden. Mensen reageren in eerste

instantie op (dreigende) verliezen door ze te voorkomen, op te vangen of te compenseren. Pas

wanneer het ze niet meer lukt de omstandigheden aan te passen (waaronder zowel het bernvloeden

van omgevingsfactoren als fysieke aanpassing of ondersteuning kan worden verstaan) gaan ze over

op het zich mentaal aanpassen aan een situatie die zich moeilijk nog laat bei"nvloeden.

Brandtstadter en Greve (1994) verklaren 'de veerkracht van het oudere zelf met een soortgelijke

balans, maar gebruiken de termen assimilatie en accommodatie. Ze nuanceren de mentale

aanpassing door toevoeging van 'immunisering'. Dit betekent het ongevoelig worden voor niet te

ontkennen ofop te heffen discrepanties tussen het gewenste en het waargenomen zelf.

Carstensen (1991, 1992) en Carstensen en Freund (1994) plaatsen kritische kanttekeningen bij met

name de twee laatstgenoemde theorieen. Zij willen bij het verklaren van het relatief stabiele

welbevinden van ouderen minder de nadruk leggen op het omgaan met verliezen. Persoonlijke

groei en het behoud van functies staan volgens Carstensen en Freund meer op zichzelf.

Deze vier theorieen spelen een belangrijke rol in de huidige psychologische literatuur omtrent

'succesvol ouder worden'. Ze zullen daarom kort worden besproken.
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3.2 Selective Optimization with Compensation.
In Baltes en Baltes' model van succesvol ouder worden (1990) staat adaptatie van het individu ten

opzichte van zichzelf en zijn omgeving centraal. De reservecapaciteiten (soms aangeduid met

'resources' of 'buffer') verminderen met het ouder worden. Daardoor neemt de mentale, emotionele

en fysieke flexibiliteit af, en daarmee ook het aanpassingsvermogen. Het model van 'selective

optimization with compensation' geeft het samenspel weer van drie adaptieve processen, te weten

selectie, optimalisering en compensatie. Ze staan aan de basis van een zo positief mogelijke balans

tussen winst en verlies.

Selectie verwijst naar het beperken van de eigen leefwereld door accenten te leggen op een beperkt

aantal functionerings-domeinen waaraan men veel belang hecht. Men stelt prioriteiten. Dit

noodzaakt tot acceptatie van een versmalling, maar betekent ook beheersing van en bevestiging uit

datgene wat men wel doet. Het aantal domeinen waarop men zich richt zal afnemen, maar het

functioneren daarbinnen wordt effectiever. Selectie betekent bovendien niet per se dat men slechts

oude domeinen afsluit. Men kan nieuwe domeinen selecteren en openen, of binnen oude domeinen

zodanige accenten leggen dat ze in hun kern gehandhaafd blijven. Neem als voorbeeld het domein

'sociale relaties'. Iemands behoefte aan contacten werd tot zijn pensionering altijd vervuld via de

werkkring. Sociale relaties kunnen echter ook elders worden gezocht: men besluit bij een

bridgeclub te gaan. Een ander voorbeeld is dat men een internet-aansluiting neemt en zich verdiept

in de communicatiemogelijkheden die hierdoor ontstaan, zodat op een andere manier de al

bestaande behoefte aan sociaal contact -waarschijnlijk ten dele, als aanvulling- wordt vervuld.

Het tweede element van het model is optimalisering. Hiermee wordt gedoeld op het behouden en

mogelijk ook vergroten van reservecapaciteiten, om de belangrijk geachte domeinen, en daarmee de

eigen leefstijl, zo volledig mogelijk te kunnen handhaven. Men kan denken aan gezonde

leefpatroon om de mentale en fysieke 'buffer' op peil te houden, of aan het onderhouden van een

sociaal netwerk dat kan dienen als bron van emotionele en sociale steun. Beide kunnen voorwaarde

zijn voor het verrichten of voortzetten van bepaalde activiteiten. Optimalisering zou kunnen worden

gezien als de bundeling van de maximale reservecapaciteiten, in combinatie met het compenseren

van verminderde functies, binnen de geselecteerde domeinen. Er moet worden gestreefd naar een

optimum, omdat bij de spreiding van de capaciteiten over een te groot aantal domeinen de

effectiviteit binnen de domeinen afneemt. De auteurs geven overigens niet aan wanneer er sprake is

van een 'te groot' aantal domeinen. Het ligt voor de hand dat dit per individu verschilt.

Het derde element van het model is compensatie van de gevolgen van een verminderde
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reservecapaciteit en flexibiliteit en van specifiek functieverlies (bijv. visus of gehoor). Compensatie

kan plaatsvinden door het aanleren van nieuwe gedragingen (geheugenstrategieen bijvoorbeeld) of

het terugvallen op oude vaardigheden, maar kan ook bestaan uit praktische aanpassingen in de

omgeving, uit technologische handreikingen of uit het inschakelen van andere mensen (het sociale

netwerk) bij het opvangen van de gevolgen van fysieke of mentaIe verliezen.

De theorie van Baltes en Baltes laat zien hoe een effectieve afstemming tussen de eigen

mogelijkheden en beperkingen, cq. wensen en behoeften, plaatsvindt door selectieve optimalisering

met compensatie. Een adequate selectviteit bij het doen van mentale en fysieke inspanningen (dwz

overeenkomstig hetgeen men waardevol vindt in zijn leven, de eigen wensen, ambities en

behoeften, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en beperkingen) gaat idealiter gepaard

met optimalisering en zonodig compensatie van de resources die voor deze inspanningen zijn

vereist, en leidt tot een 'gereduceerd en getransformeerd, doch effectiever leven' (1990, p.22).

Voor 'effectiever leven' geven Baltes en Baltes geen duidelijke definitie. In de lijn van hun theorie

kan de term worden uitgelegd als het behoud van de kwaliteit van leven door het adaquaat

aanwenden van de hulpbronnen zowel in de eigen persoon als in de omgeving, waarbij aan

'kwaliteit van leven' een objectieve (bijv. het waar te nemen fysiek functioneren, zelfstandigheid,

etc.) en een subjectieve invulling wordt gegeven. (zie ook Baltes & Baltes, 1980; Baltes, 1987)

3.3 Primary en secondary control.
Heckhausen en Schulz (1993) beschouwen het individu als regisseur van de eigen levensloop.

Selecteren en falen zijn daarin twee essentiele voorwaarden voor ontwikkeling. Voor een optimale

ontwikkeling is het nodig dat men nieuwe uitdagingen aangaat om te kunnen leren, maar zich ook

beschermt tegen frustraties die het zelfvertrouwen en het zelfrespect tezeer beschadigen. Te hoog

gegrepen doelen zouden kunnen leiden tot dergelijke frustraties en vervolgens tot het vermijden van

nieuwe uitdagingen.

Heckhausen en Schulz werken het begrip 'optimaliseren' van Baltes en Baltes (1990) uit in termen

van primary en secondary control. 'Optimaliseren' betekent volgens Heckhausen en Schulz het op

het juiste momentkiezen van de juiste beheersings-strategie bij selectie en compensatie (Baltes &

Baltes, 1990), anticiperend en reagerend op veranderingen gedurende de levensloop, in het

bijzonder met het ouder worden.

Primary control kan worden omschreven als een poging van het individu zijn omgeving en

omstandigheden te vormen zodat ze aansluiten bij de wensen en verwachtingen ten aanzien van zijn
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leven. Secondary control richt zich daarentegen op interne processen, zoals het (bij)stellen van

doelen en verwachtingen en het leggen van causale verbanden, zonder dat wordt getracht de

feitelijke omstandigheden te beYnvloeden.

Heckhausen en Schulz stellen dat primary control, vooral wanneer deze is gericht op de lange

termijn (vgl. toekomstplannen en -doelen; Emmons, 1992) te prefereren is boven secondary

control. Deze laatste vorm van beheersing treedt in werking naar aanleiding van het dreigende of

daadwerkelijke verlies van invloed op de eigen situatie en lijkt op het eerste gezicht een negatief

signaal. Ze belemmert iemands ontwikkeling wanneer gestelde doelen al worden opgegeven terwijl

ze nog haalbaar en wenselijk waren. Anderzijds betekent ze een ondersteuning voor de primary

control, omdat ze het realistisch inschatten en zonodig het bijstellen van doelen en verwachtingen

kan bevorderen. De kans op succes en bevestiging blijft daardoor bestaan. De optimale balans

tussen de beide strategieen verschuift met het ouder worden richting secondary control, maar

primary control houdt de voorkeur (Heckhausen & Schulz, 1993; Schulz, 1986).

In de literatuur over coping-mechanismen worden begrippenparen aangetroffen die verwant zijn

aan primary vs. secondary control, bijvoorbeeld probleem- vs. emotioneel gerichte coping

(Folkman et al., 1986), actieve vs. vermijdende coping (Holahan & Moos, 1987) en assimilatie vs.

accommodatie (BrandtsHidter en Renner, 1990; Brandtstadter en Greve, 1994). Het laatstgenoemde

is direct in verband gebracht met succesvol ouder worden en de 'veerkracht van het oudere zelf, en

zal daarom in de volgende paragraaf worden besproken.

3.4 Assimilatie, accommodatie en immunisering.
Brandtstadter en Renner (1990) onderscheiden twee elkaar aanvullende en overlappende

copingstrategieen, te weten assimilatie en accommodatie, die zij onderzoeken in verband met

leeftijd. In een later onderzoek voegen Brandtstadter en Greve (1994) hieraan het proces van

immunisering toe.

Assimilerende acties zijn probleemgericht. Ze staan voor instrumentele en compenserende

activiteiten met als doel verliezen op te vangen, zodat de zelfwaardering en de eigen identiteit in

stand worden gehouden. Accommodatie is gericht op het veranderen van de wensen ten aanzien

van de eigen situatie. Het bijstellen van persoonlijke doelen en aspiraties kan negatieve

zelfevaluaties voorkomen. Immunisering is gericht op de waameming van te constateren

discrepanties tussen het werkelijke en gewenste zelf, en betekent de ontwikkeling van een

ongevoeligheid voor signalen die het zelfbeeld ondermijnen.

Onderling remmen de processen elkaar af. Zolang assimilatie succes heeft, blijft accommodatie op
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de achtergrond. Andersom kan een voortijdige accommodatie mensen van assimilatie weerhouden,

bijvoorbeeld van het aanspreken van hun reservecapaciteiten. Bij de intrede van immuniserende

processen wordt de stimulans voor assimilerende en accommoderende acties sterk verminderd.

Hierdoor kunnen zowel wenselijke corrigerende activiteiten (assimilatie) als het zichzelf bijsturen

in de gewenste richting (accommodatie) worden belemmerd.

Aan de andere kant is accommodatie een gezond copingproces dat voorkomt dat men gefrustreerd

of zelfs depressief raakt ten gevolge van te hoog gestelde doelen. Immuniserende processen hebben

een verzachtend en stabiliserend effect en leiden tot tevredenheid en gemoedsrust.

AIle drie de processen worden in gang gezet door zgn. 'critical life events'. Hieronder worden

(zowel positieve als negatieve) ingrijpende en vaak abrupte gebeurtenissen in iemands leven

bedoeld, zoals partnerverlies, acute fysieke klachten, maar ook het krijgen van kleinkinderen of

pensionering. Deze gebeurtenissen kunnen discrepanties veroorzaken tussen het waargenomen en

het gewenste (of meer neutraal: het tot dan toe vertrouwde) 'zelf. De oplossing van deze

discrepanties, die de veerkracht van het oudere zelf verklaart, wordt met het ouder worden steeds

meer gezocht in accommodatie (Brandtstadter & Renner, 1990; Brandtstadter, Wentura & Greve,

1993; Brandtstadter & Greve, 1994). Vaak wordt accommodatie gelijkgeschakeld met

vluchtgedrag, ontkenning en terugval (Brandtstadter, Wentura & Greve, 1993). Er wordt dan echter

voorbij gegaan aan de stabiliserende functie van dit proces, dat bovendien duidt op een actieve, en

niet op een passieve instelling van het individu.

Opvallend is de overeenkomst met het model van Heckhausen en Schulz (1993). Assimilatie komt

overeen met primary control, accommodatie met secondary control. Ook de verschuiving van

assimilatie resp. primary control naar accommodatie resp. secondary control wordt door deze

laatste auteurs geconstateerd, maar wordt door hen minder positiefbeoordeeld.

3.5 Enkele andere visies op adaptatie.

3.5.1 Adaptatie: noodzaak of keuze?
De regie over de levensloop wordt in de bovenstaande theorieen (paragraaf 3.2 tim 3.4) voorgesteld

als een samenspel van een aantal adaptieve processen (zoals assimilatie, accommodatie, beheersing

('control'), compensatie) naar aanleiding van 'critical life events' of meer geleidelijk optredende

(bijvoorbeeld fysieke en mentale) veranderingen. Het stellen en bijstellen van doelen en ambities

staat in elk van de modellen voomamelijk in het teken van het omgaan met verliezen (coping).
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In het model van selective optimization with compensation (Baltes & Baltes, 1990) krijgen zowel

het bijstellen als het stellen van doelen een duidelijke plaats. De andere twee modellen richten zich

bijna uitsluitend op het omgaan met verliezen, waarbij het bijstellen van doelen een manier is om

het gevoel van welbevinden te behouden. Secondary control wordt door Heckhausen en Schulz

(1993) beschouwd als een 'noodzakelijk kwaad', verbonden met het ouder worden. Hoewel

Brandtstadter en Greve (1994) erop wijzen dat het proces (vgL accommodatie) zijn waarde heeft

voor de stabilisering van het 'zelf, associeren ook zij het bijstellen van doelen met zowel verlies als

veroudering.

Impliciet gaan de laatste twee modellen uit van gelijkblijvende doelen en ambities, ongeacht

iemands leeftijd of omstandigheden (vgL activity theory; Albrecht & Havighurst, 1953). Aan

processen van assimilatie, accommodatie en immunisering, resp. primary boven secondary control,

kan aIleen dan zo'n groot gewicht worden toegekend.

Carstensen en Freund (1994) stellen in hun reactie op het model van Brandtstadter en Greve (1994)

dat bepaalde specifieke doelen niet per se worden geblokkeerd door exteme factoren of verliezen,

maar om andere redenen veranderen of verdwijnen met het ouder worden. Een vrijwillige

selectiviteit door ouderen biedt een mogelijke verklaring.

Dit idee werkte Carstensen uit in haar socioemotional selectivity theory (1991, 1992), die zij

beschouwt als een toepassing van het model van Baltes en Baltes binnen het domein van de sociale

relaties. De theorie zal worden besproken na een overzicht van de visies van enkele andere auteurs

op het verschijnsel 'afname van sociale participatie met het ouder worden', als een achtergrond

waartegen Carstensens theorie bekeken kan worden.

3.5.2 Selectiviteit in verband met een verminderde sociale participatie.
Empirische studies laten zien dat ouderen op een groot aantal terreinen in het maatschappelijk leven

actief zijn. Ter illustratie volgen enkele cijfers uit het LASA-onderzoek (onder 4125 mannen en

vrouwen van 55 jaar en ouder; Knipscheer et al. (Eds.), 1995, hfst. 4): 61,1 % van de ouderen is lid

van een kerk of ander religieus genootschap, waarvan 30,0 % praktiserend. Bijna 55% van de

ouderen is lid van tenminste een 'vrijetijds-vereniging'; ze zitten bij een sportclub, een koor of een

toneelvereniging. Ongeveer 30% van de ouderen doet vrijwilligerswerk. Het gaat vaak om

verzorgende taken en om werkzaamheden voor de kerk, op scholen of bijv. in een buurthuis.

Het onderzoek laat echter ook zien dat met het ouder worden een gemiddelde afname van sociale

participatie optreedt. De jonge ouderen hebben gemiddeld een groter aandeel in de genoemde
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activiteiten dan de oudere, met uitzondering van religieuze activiteiten. Zo daalt het lidmaatschap

van verenigingen van 60% (50-59 jr) naar 40% (85-89 jr.), met de scherpste daling na 75 jaar.

Vrijwilligerswerk wordt door 40% van de mensen tussen 50 en 65 jaar gedaan. Oat geldt nog voor

25% van de mensen rond de leeftijd van 75 jaar, en uiteindelijk voor nog maar 10 % (85-89 jr.).

Religieuze betrokkenheid vormt een uitzondering hierop en laat een groei zien: van 25% (50-59jr)

tot 35% (65-69jr.). Na een daling stijgt de religieuze betrokkenheid tot bijna 40% onder 80 tot 84

jarigen, al moet dit gegeven kritisch worden beschouwd met het oog op de secularisatie in

Nederland. Het kerklidmaatschap is de laatste decennia afgenomen. Mensen uit eerdere generaties

zijn vaker lid. Een stabiele of toegenomen religieuze activiteit zou dus ook verklaard kunnen

worden als een cohort-effect.

Bij Baltes en Baltes (1990) hebben we gezien dat selectie vaak een reductie van het aantal

'functionerings-domeinen' betekent, in ruil voor een effectiever functioneren en een hoger

welbevinden, mits men de eigen capaciteiten met betrekking tot die domeinen optimaliseert en

compenseert.

Het fenomeen 'terugtrekking van ouderen zonder een gereduceerd welbevinden' (vgl. selectie)

wordt echter -met name op het gebied van sociale participatie- al veel eerder door een aantal

wetenschappers geconstateerd en (verschillend) geYnterpreteerd.

Cumming en Henry (1961) beschouwden het in zichzelf gekeerd raken als een proces dat inherent

is aan veroudering. Ouderen trekken zich vrijwillig terug uit de maatschappij, maken de balans op

van hun leven en realiseren zich hun eindigheid, waarop zij zich voorbereiden (disengagement

theorie). Deze opvatting kan (gechargeerd) als een fatalistische benadering van verminderde sociale

participatie worden beschouwd.

Door Munnichs (1966, 1989) wordt eveneens het eindigheidsbesef bij ouderen aangehaald als een

motief voor hun -kwantitatief- verminderende sociale participatie. Hij ziet deze terugtrekking echter

als selectiviteit in de zin van 'kieskeurigheid'. Ouderen springen zuinig om met hun beperkte tijd

van leven, een beperking die zij beter dan jongeren beseffen. Een dergelijke selectiviteit komt

overeen met die in de theorie van Baltes en Baltes (1980, 1990). Munnichs gebruikt voor de

geconstateerde sociale selectiviteit de term 'renewed engagement with a distance' en benadrukt op

deze manier het kwalitatieve aspect van een levensdomein, i.e. sociale relaties. 'Renewed' benadrukt

verandering, niet per se verslechtering. De verklaring hiervoor is niet zozeer 'disengagement' (vgl.

'disengagement theorists' zoals Cumming & Henry, 1961), maar een veranderd perspectief

(distance) van waaruit men betrokken is.
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Een welhaast omgekeerde visie vertegenwoordigen Havighurst en Albrecht (1953) als grondleggers

van de Activity theory (zie verder Maddox; 1965, 1970). Ook zij onderkennen een verminderde

sociale participatie onder ouderen, maar verklaren deze als 'terugtrekking tegen wil en dank'. Ten

gevolge van fysieke, maatschappelijke en mentale beperkingen en hindernissen (restrictions)

worden ouderen min of meer gedwongen zich terug te trekken, zonder dat zij hiertoe van nature

geneigd zijn. Een voorwaarde voor succesvol ouder worden is volgens Havighurst en Albrecht het

opheffen van deze restricties.

Recente studies bestrijden deze visie. Met name uit LASA (Longitudinal Amsterdam Study of

Aging), een omvangrijk onderzoek naar met name de sociale participatie van ouderen, blijkt dat

'restrictive circumstances' geen doorslaggevende rol spelen bij het verminderen van sociale

participatie (Dykstra, in Knipscheer et aI., 1995). 'Restrictive circumstances' worden gedefinieerd in

termen van opleidingsniveau, financiele situatie, gezondheid en mobiliteit/rijbewijs en kunnen

worden begrepen als extrinsieke factoren. Het belang van intrinsieke factoren (bijv. waarden,

ambities en behoeften) wordt onderstreept door een bevinding uit hetzelfde onderzoek: religieuze

activiteiten blijven gelijk of nemen zelfs toe met het ouder worden, al moet -zoals hierboven reeds

is opgemerkt- rekening worden gehouden met een cohort-effect. In overeenstemming met de visie

van Munnichs kan weI worden opgemerkt dat actief kerklidmaatschap wellicht beter aansluit bij

hetgeen mensen bezighoudt en wat ze zoeken wanneer ze ouder worden, maar in principe met meer

of minder inspanning vergt dan betrokkenheid bij een andere maatschappelijke organisatie.

Dit gegeven ligt in dezelfde lijn als 'selectie van functionerings-domeinen' in het model van Baltes

en Baltes (1990). De beperking van resources (extrinsiek) dwingt weliswaar tot selectiviteit

wanneer men effectief wil functioneren (dat wi! zeggen: zo goed mogelijk (optimaal) gebruik

makend van de beschikbare resources), maar geeft niet de doorslag in de keuzes die mensen maken.

Zij beperken hun activiteiten selectiefen zijn des te meer betrokken op de terreinen die door hen als

(intrinsiek) waardevol worden beschouwd.

Carstensens werk (1991, 1992) geeft enkele goede indicaties voor wat ouderen waardevol vinden in

sociale relaties en hoe dit tot uitdrukking komen in de vorm van selectiviteit.

3.6 De Socioemotional selectivity theory.
Ouderen voelen zich ondanks de te constateren afname van hun sociale participatie doorgaans

gelukkig. Ze zijn zelfs minder vaak eenzaam en minder vaak neerslachtig dan jonge mensen. De

schijnbaar vanzelfsprekende koppeling tussen sociale activiteit en welbevinden geldt blijkbaar met

per se voor ouderen.
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Wanneer het verschijnsel nader onder de loep wordt genomen, blijkt dat de geconstateerde reductie

vooral geldt voor de emotioneel minder nabije relaties. Contacten met (ex)collega's bijvoorbeeld

verminderen, terwijl vriendschappen en contacten met familieleden vaker in stand worden

gehouden. De meeste vrienden blijken oude vrienden te zijn. Carstensen verklaart deze (selectieve)

reductie onder andere met de functie die een relatie voor iemand heeft.

Ouderen blijken sociale relaties allereerst in te schatten naar de onmiddellijk te ontvangen affectie.

Het ontvangen van affectie en bevestiging uit nieuwe sociale relaties wordt met het klimmen der

jaren steeds moeilijker. Het risico is groot op een negatieve ('ageist') manier benaderd te worden

door mensen die een oudere in eerste instantie niet als persoon maar als oudere zien. Een oudere

geeft met het oog op bevestiging dus de voorkeur aan vertrouwde contacten. Er ontstaat hierdoor

een bepaalde kwetsbaarheid. 'Oude vrienden' zijn namelijk vaak oud, waardoor de kans reeel is dat

ze overlijden of door andere beperkingen een minder grote rol kunnen vervullen in het leven van

een ander. Ze lijken echter moeilijk vervangbaar.

Een andere functie van sociale relaties kan het verkrijgen van nieuwe informatie zijn. Ouderen

beschouwen sociale contacten voor dit doeleinde echter als steeds minder effectief: de te verkrijgen

informatie weegt niet op tegen de ge"investeerde tijd en moeite die nodig is voor het aangaan van

een (nieuw) sociaal contact. Daarbij lopen ze het risico op een onaangename, stereotype manier

benaderd te worden. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat informatie op zich door ouderen

minder belangrijk wordt gevonden.

Verder geven ouderen aan, hun tijd hoe dan ook als beperkt te ervaren en daarom zorgvuldige

keuzes te maken bij het besteden ervan. Dit duidt op een principiele selectiviteit.

De naam die Carstensen haar theorie geeft (de Socioemotional selectivity theory) is een

samenvatting van het bovenstaande: de sociale selectiviteit van ouderen is te verklaren met een

emotionele kosten-baten-analyse, omdat voor ouderen het affectieve aspect van een sociale relatie

het grootste gewicht heeft.

Door middel van een vervolgonderzoek ondersteunt Carstensen haar theorie met empirisch

materiaal (Carstensen, 1992). Ze leidt uit haar theorie twee hypotheses af: (a) Al in de vroege

volwassenheid beginnen mensen met het zich beperken in hun sociale relaties. (b) De emotionele

nabijheid in relaties neemt toe met het ouder worden, eveneens vanaf de vroege volwassenheid,

ongeacht de frequentie van contact of het aantal onderhouden contacten. Beide hypotheses zijn

bevestigd in een longitudinaal onderzoek onder 28 vrouwen en 22 mannen die zijn gevolgd van hun

vroege volwassenheid tot middelbare leeftijd (dwz tot ongeveer 45-55 jr). Dit laatste is interessant.
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Aangezien de proefpersonen aan het eind van het onderzoek nog niet de middelbare leeftijd waren

gepasseerd, kan de reductie en de selectiviteit in hun sociale activiteiten niet verklaard worden

vanuit de aanname dat zij beperkt werden door invloeden zoals die aan de ouderdom worden

toegeschreven (een zwakkere gezondheid, een snel veranderende en uitdunnende sociale omgeving

e.d.). Een groeiende selectiviteit is met andere woorden een ontwikkeling die niet per se berust op

pathologische of biologische veroudering, maar die ook op vrijwillige basis kan plaatsvinden.

Selectiviteit is niet per definitie een copingstrategie, maar kan worden gezien als een persoonlijke

ontwikkeling. Anders gezegd: selectiviteit is eerder een uiting van 'competentie' dan van het zich

neerleggen bij een 'deficit'.

Carstensens theorie is in hoge mate consistent met het SOC-model van Baltes & Baltes, toegepast

op het terrein van sociale relaties. Ook bevindingen uit het LASA-onderzoek naar sociale relaties

komen ermee overeen, terwijl omstreden theorieen ermee contrasteren (m.n. de activity-theory van

Havighurst & Albrecht en de disengagement theory van Cumming & Henry).

3.7 Inhoudelijke en technische opmerkingen bij
adaptatietheorieen.

3.7.1 Het uitgangspunt van adaptatietheorieen: deficit of competentie?
Allereerst dient te worden opgemerkt dat een generalisering van de bovenstaande vier theorieen

geen recht doet aan hun onderlinge verschillen. De theorieen van Baltes & Baltes en van Carstensen

vestigen bijvoorbeeld meer aandacht op mechanismen die niet direct met 'coping' te maken hebben

dan de theorieen van Brandtstadter et al. en van Heckhausen & Schulz. Verder stelt Carstensen het

'deficit' -uitgangspunt expliciet ter discussie. Wel onderschrijft ze de theorie van Baltes & Baltes,

en beschouwt ze haar theorie als een uitwerking ervan.

De theorieen -door hun auteurs vaak 'modellen' genoemd- vertonen echter ook een sterke

verwantschap. Ze zijn ongeveer tegelijkertijd ontwikkeld, soms in onderlinge afstemming en

discussie.

Een vanuit de gerontologie vaak geuite algemene kritiek op het hierboven besproken werk (dat van

Carstensen uitgezonderd) is -ondanks de nuanceringen die de auteurs aanbrengen- hun te zware

accent op het 'deficit'. De theorieen worden dan opgevat als voomamelijk 'coping'modellen,

hetgeen eerder geldt als een beschuldiging dan als een compliment. De auteurs wordt verder

verweten tezeer eerdere levensfasen als norm te hanteren. Elk van de vier theorieen kan m.i. echter
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ruimer worden opvat, meer in het licht van de competentie-benadering.

Adaptatie is niet per se synoniem voor 'coping', ookal zal dit gemiddeld genomen vaker het geval

zijn tijdens de ouderdom dan in eerdere levensfasen. Het zich op een 'competente', 'succesvolle' of

'adequate' wijze verhouden tot zichzelf en zijn omgeving is namelijk gedurende de gehele

levensloop gebaseerd op adaptieve processen, waarvan herstel, maar ook zelfverwezenlijking deel

uitmaken (zie hoofdstuk 1). Anderzijds kan niet worden ontkend dat een adequate aanpassing aan

met name beperkingen van belang is, wil men toekomen aan een zinvolle invulling van zijn

bestaan. Beide zijn inherent aan elkaar.

Wanneer men de meer 'belevingsgerichte' theorieen bekijkt (zie hoofdstuk 4), bijvoorbeeld die van

Dittmann-Kohli (1988, 1990), blijkt dat ook daarin coping en adaptatie een belangrijke rol spelen.

De vergelijking met eerdere levensfasen blijkt ook door ouderen zelf gemaakt te worden, zij het

genuanceerder dan in tennen van slechts achteruitgang. De beide stromingen -de 'adaptatiegerichte'

en de 'belevingsgerichte' (termen asm)- sluiten elkaar m.i. zeker niet uit. Het is eerder een

accentverschil dan een fundamentele onverenigbaarheid die de visies scheidt.

3.7.2 Het beschrijvingsniveau van de adaptieve processen.
De vier besproken recente theorieen uit het afgelopen hoofdstuk vertonen verder enkele belangrijke

structurele overeenkomsten. Het meest opvallend is de weg waarlangs zij verschijnselen in de

werkelijkheid proberen te verklaren.

Hun uitgangspunt is steeds de constatering van (combinaties van) bepaalde tendensen of bepaalde

gegevenheden met betrekking tot het gedrag of de lichamelijke danwel geestelijke gesteldheid van

ouderen. Enkele voorbeelden zijn een afnemende fysieke conditie bij een gehandhaafd zelfrespect,

en venninderde sociale participatie onder ouderen maar gemiddeld minder gevoelens van

eenzaamheid dan jongeren. Over deze 'feiten' bestaat overigens niet altijd overeenstemming. Ze

zijn mede athankelijk van de manier waarop ze zijn gemeten of worden gelnterpreteerd. Men is het

er in grote lijnen wel over eens dat de veranderingen met het ouder worden vragen om een reactie

van het oudere individu, en dat observaties in praktijk van het dagelijks leven laten zien dat een

adequate reactie mogelijk is. De bovenstaande vier theorieen formuleren deze reactie met name in

termen van adaptatie; er wordt een groot aanpassingsvermogen onder ouderen verondersteld. Dit

kan worden gezien als de globale verklaring die de theorieen geven voor de soms paradoxale

constateringen uit de praktijk. De auteurs werken deze adaptatie uit door de veronderstelling van

verschillende processen.
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Tegen de achtergrond van uitgebreid wetenschappelijk werk in met name de sociale psychologie,

de persoonlijkheidsleer en de ontwikkelingspsychologie is de veronderstelling van de voorgestelde

processen weliswaar aannemelijk te maken -literatuur waarop de auteurs zich dan ook vaak

beroepen- maar wat er feitelijk gebeurt wordt niet meteen duidelijk.

In welke concrete gedragingen uit zich een proces zoals assimilatie? Hoe 'compenseert' men?

Welke cognities liggen ten grondslag aan het proces van accommodatie? Het gaat om dermate

abstract geformuleerde processen dat ze op vele manieren vorm zouden kunnen krijgen. Enerzijds

kan deze abstractie worden gezien als een elegante reductie en het aangeven van een verhelderende

grote lijn in het gedrag en het denken van mensen. Vanuit die optiek wordt de bovenstaande

theorievorming dan ook vaak gehanteerd: met name in de discussie van empirische studies (zie ook

hoofdstuk 4) vindt men verwijzingen emaar, ter ondersteuning van meer gedetailleerde

bevindingen. Wanneer men echter onderzoek wil doen naar de dagelijkse praktijk van adaptatie

tijdens het ouder worden, bieden de bovenstaande theorieen onvoldoende houvast.
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4 De waardering van het dagelijks bestaan door ouderen.

4. 1 Inleiding.
De 'successful aging' -theorieen uit het vorige hoofdstuk leggen de nadruk op de processen van

adaptatie. De indruk wordt gewekt dat ze min of meer achteraf, na de constatering van bijvoorbee1d

een bepaalde staat van welbevinden onder ouderen, bij wijze van verklaring zijn gereconstrueerd.

In dit hoofdstuk komen enke1e andere, meer 'be1evingsgerichte' theorieen aan bod. Zij

veronderstellen eveneens een proces (bijvoorbee1d een 'cognitieve herstructurering') maar

benadrukken vooral de inhoud van (aspecten van) het dagelijks leven van ouderen. Er wordt

bijvoorbeeld gekeken hoe ouderen hun leven en zichzelf waarderen, of welke doe1en en plannen zij

hebben. In tegenstelling tot de in hoofdstuk 3 besproken adaptatie-theorieen zijn ze voorzien van

een instrument ofeen methode waarmee empirisch onderzoek is (en kan worden) gedaan.

Zoals in de 'successful aging'-, cq. adaptatie-theorieen hun meer algemene ontwikke1ings

psychologische oorsprong is te herkennen, zo zijn ook de 'be1evingsgerichte' ideeen van origine

niet per se gerontologisch. Dittmann-Kohli (1988, 1995) is een van de weinigen die expliciet een

gerontologisch perspectief kiest, maar ook zij legt de basis van haar onderzoek in de vergelijking

tussen de beleving van 'zelf en leven' van een jongere populatie met die van een oudere. Lapierre,

Bouffard en Bastin (1993) onderzoeken het 'future time perspective' bij ouderen onder de tite1

'motivational goal objects in later life', maar verwijzen daarbij eveneens naar meer algemene

doelconstructen uit de psychologie.

Bepaalde principes of mechanismen lijken min of meer universeel te ge1den voor mensen van aIle

leeftijden, zij het dat de concrete invulling ervan met de jaren kan veranderen. Te denken valt

bijvoorbeeld aan adaptatie, de be1eving van 'zin' in het bestaan, of het stellen en het bereiken van

doelen. In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan 'zingeving' en aan het stellen en bereiken

van doelen. Toegespitst op een oudere populatie komen deze onderwerpen (respectievelijk) aan bod

in het werk van met name Dittmann-Kohli en Lapierre et al., beschreven in de paragrafen 4.2/ 4.3.

Ook Brian Little (1983, 1989) ontwierp een methode voor het achterhalen van de doe1en en plannen

van mensen, en daarnaast hoe zij die zelf waarderen. Het is Littles expliciete bedoe1ing juist het

aIledaagse streven en handelen van mensen in hun context (leefomgeving) in kaart te brengen en te

begrijpen. Zijn methode, de Personal Projects Analysis (PPA), is daarom interessant voor het doen

van onderzoek dat aan de basis ligt van te plegen interventies in de dagelijkse leefomgeving van
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(ook) ouderen. De PPA is echter nog maar nauwelijks toegepast binnen oudere populaties. Het

werk van Little komt aan bod in paragraaf4.4 Er worden ter illustratie bij elk van de drie methodes

enkele inhoudelijke (kwalitatieve) bevindingen gerapporteerd. In paragraaf 4.5 voIgt een

commentaar op het besproken werk.

4.2 Het Persoonlijke Zingevingssysteem.

4.2.1 Theoretische achtergrond.
De zin van het eigen bestaan wordt meestal niet in twijfel getrokken zolang 'alles in orde' is

(Dittmann-KoWi, 1988). Wanneer er belemmeringen optreden bij het nastreven van doelen, wordt

eerst geprobeerd deze te overwinnen. Pas wanneer een crisis langer duurt, kunnen gevoelens van

zinloosheid optreden. Vaak blijken mensen echter na een periode van terugval zich te herstellen en

weer nieuwe doelen te stellen en nieuwe levensperspectieven te ontwikkelen (cf. Klinger, 1977). In

termen van de systeemtheorie zou men spreken van een 'Wandel zweiter OrOOung', dat wil zeggen

dat men de eisen en verwachtingen ten aanzien van het systeem heroverweegt. Een 'Wandel erster

Ordnung' is het inslaan van een andere weg wanneer de oude wegen geblokkeerd zijn (Krampen,

1987, in: Dittmann-Kohli, 1988), met behoud van hetzelfde doel. Zelfs wanneer beide

mogelijkheden zijn uitgesloten en cynisme en onverschilligheid toeslaan bij een pessimistisch

toekomstscenario, blijken mensen niet per se depressief te worden. Met name op zeer hoge leeftijd

lijken bepaalde cognitieve strategieen -bijvoorbeeld humor of het innemen van een grote

emotionele distantie ten opzichte van zichzelf de eigen situatie- bijzonder relevant en tevens

toegankelijk te worden (cf. McFadden, 1985).

Dittmann-Kohli (1988) benoemt hier, weliswaar puttend uit andere bronnen, de drie

adaptatieprocessen die later herkend kunnen worden bij met name Brandtstadter en Greve (1994):

assimilatie, accommodatie en immunisering (zie hoofdstuk 3). In het werk van Dittmann-Kohli (zie

ook Dittmann-Kohli, 1990; 1995; Dittmann-KoWi & Westerhof, 1997) ligt echter minder nadruk

op het zich herstellen van verliezen en het zich aanpassen aan verander(en)de of verslechter(en)de

omstandigheden dan in het werk van de verschillende hierboven en in hoofdstuk 3 genoemde

auteurs. Het uitgangspunt is meer in het algemeen de (veranderde) inhoud van het leven van oudere

mensen, en hoe zijzelfhieraan betekenis ofzin geven.

Reker en Wong (1988) definieren 'persoonlijke zin' als '..het bemerken van orde, coherentie en
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doelgerichtheid in zijn bestaan, het nastreven en bereiken van waardevolle doelen en een daarmee

samenhangend gevoel van zelfvervulling.' Dittmann-Kohli's omschrijving van persoonlijke zin

komt hiermee overeen en luidt (1988, p. 80): 'de interpretatie van de realiteit, het geheel van doelen

en wensen dat het leven van alledag richting geeft'.

Een (actieve) cognitieve 'herstructurering' of 'reorganisatie' (Van Ranst & Marcoen, 1991 ;

Dittmann-Kohli, 1990) is een mogelijke sleutel tot het vinden van 'zin' met het ouder worden.

Ouderen reorganiseren de inhoud van hun 'persoonlijk zingevings-systeem' ( Dittmann-Kohli,

1990; 1995).

4.2.2 Het Persoonlijk Zingevingssysteem als concept.
Het concept van het persoonlijk zingevingssysteem kan net als het (psychologisch traditionele)

'zelfconcept' worden omschreven als een 'cognitieve representerende structuur in het lange termijn

geheugen' (Dittmann-Kohli & Westerhof, 1997).

Niet aIleen 'zelfrespect' bepaaIt het persoonlijke zingevingssysteem (zoals misschien het werk van

bijv. Brandtstadter en Greve (1994) zou suggereren), ook andere aspecten van de persoon en de

wereld waarin hij leeft maken er deel van uit. Dittmann-Kohli (1995) benoemt deze aspecten als

'zin-domeinen'. Ze noemt het psychologische zelf en het fysieke zelf, activiteiten, sociale relaties,

materiele ornstandigheden en de leefgemeenschap waarin men woont, maar ook het ouder worden,

de levensduur en het leven in het algerneen.

Al deze domeinen zijn, mits in relatie tot de eigen persoon, onderwerp van evaluatie (positief,

neutraal of negatief). Verder worden ze geplaatst in de tijd (toekomst, heden of vededen).

Samengevat bevat het persoonlijk zingevingssysteem drie dimensies: zindomein, evaluatie en tijd.

De specifieke betekenis van het zelf en leven zijn gerelateerd aan de materiele, sociale en culturele

structuren waarbinnen iemand leeft, en daarnaast aan zijn lichamelijk functioneren. Met het ouder

worden treden op al deze terreinen veranderingen op. Het persoonlijk zingevingssysteem wordt

daarom verondersteld (ook) deze leeftijdgerelateerde veranderingen te representeren (Dittmann

Kohli, 1995), als resuItaat van een 'cognitieve herstructurering' of- 'reorganisatie'.

4.2.3 Drie niveaus van zingeving.
Van Ranst (1995) onderscheidt (cf. Nies & Munnichs, 1986; 1989) drie niveaus van zingeving. Op

het hoogste niveau plaatst ze het levensontwerp, dat beschouwd kan worden als 'de zin van mijn
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leven'. Op het middelste niveau staan de verschillende levensgebieden waarbinnen het leven zich

afspeelt, bijvoorbeeld werk, woonmilieu en intieme en sociale relaties. Dit zijn clusters van

percepties van de werkelijkheid die elk op zich een bepaalde zin kunnen hebben die ze ontlenen aan

het levensontwerp op het hoogste niveau. Het laagste niveau bestaat uit gedrag, cognities en

fysiologische verschijnselen. Deze zijn een realisatie van de specifieke waarde en betekenis van de

levensgebieden op het middelste niveau. Via dit laagste niveau hebben we contact met de

werkelijkheid. Terwijl op het hoogste niveau meestal continmteit heerst, is er op het laagste niveau

meer afwisseling. Het middelste niveau is als het ware een buffer tussen beide. (Van Ranst, 1995).

Wanneer we nu terugkeren naar de domeinen van het persoonlijke zingevingssysteem zoals

Dittmann-Kohli die beschrijft, kan worden geconstateerd dat deze zich voomamelijk op het

middenniveau bevinden, en als zodanig kunnen fungeren als een intermediair tussen de cognitieve

(abstract te beschrijven) zingevingsstructuur en de betekenis die mensen toekennen aan hun

dagelijks leven (meer concreet).

4.2.4 Het SELE-instrument.

De veronderstelde cognitieve structuur kan worden achterhaald met behulp van het

SELEinstrument (SELE staat voor 'SElbst und LEben'). Dit is een lijst van 28 inductoren 

onvoltooide zinnen; zinstammen- die de respondent uitspraken ontlokt over zichzelf en zijn leven.

In de ontlokkers wordt het 'zelf gepresenteerd als een betekenis-gevende instantie ('ik') in

combinatie met een werkwoord dat de evaluatieve en/of de temporele relatie aangeeft tussen het 'ik'

en het dat waarover de respondent spreekt (Dittmann-Kohli & Westerhof, 1997). Een inductor kan

de tijdsdimensie bijvoorbeeld al aangeven, of de evaluatieve component, zonder de respondent vast

te leggen op een bepaald onderwerp of zindomein. De zinaanvullijst structureert en stuurt dus in

beperkte mate. Enkele voorbeelden van inductoren zijn (daarachter de tijdsdimensie en de

evaluatieve component):

'In de komende paar jaren ..'

'Ik ben erg trots ..'

'Ik ben van plan ..'

'Als ik over mezelf nadenk ..'

'Als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe, heb ik er spijt van ..'
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In de aanvulling die de respondent geeft, komt meestal het zindomein naar voren waarop het

aangegeven tijdsperspectief en/of de aangegeven waardering betrekking heeft.

De samenstelling van de lijst is veranderbaar. Om cultuur- of taalspecifieke redenen worden

bepaalde zinnen bijvoorbeeld soms anders geformuleerd. Ook kan een specifieke onderzoeksvraag

aanleiding geven tot het opstellen van gerichte ontlokkers. De constructie van de zinstammen blijft

echter voldoen aan de zojuist genoemde criteria, en daarmee aan de eis dat ze de respondent zo vrij

mogelijk laten in het zelf aangeven wat hem bezighoudt.

Door middel van een uitgebreid codeschema -waaraan op dit moment nog steeds wordt gewerkt

kunnen de antwoorden worden gecategoriseerd, met als uitgangspunt de drie dimensies (zindomein,

evaluatie, tijd).

4.2.5 Doelen en plannen in verband met zingeving.
Het stellen van doelen maakt een belangrijk deel uit van 'zingeving' -conform de definitie van

Reker en Wong (1988), en ook bijvoorbeeld Baumeister (1991) noemt 'doelgerichtheid' en

'doeltreffendheid' expliciet als twee van de vier 'behoeften aan zin'- maar het stellen van doelen

komt waarschijnlijk met het ouder worden in een ander perspectief te staan. Het accent ligt bij het

stellen van doelen immers op de toekomst, terwijl voor ouderen het heden en het verleden een

steeds groter gewicht krijgen (cf. Dittmann-Kohli, 1990; Munnichs, 1989).

Dittmann-Kohli (1988) onderkent eveneens dat zingeving verbonden is aan het stellen van

betekenisvolle doelen en het maken van plannen, maar legt bij het onderzoeken van het

zingevingssysteem van ouderen niet uitsluitend daar de nadruk op.

4.2.6 Enkele kwalitatieve resultaten.
Vit een vergelijkend onderzoek naar zingeving bij jonge en oudere volwassenen (Dittmann-KoWi,

1988; 1994; 1995) volgen nu enkele bevindingen met betrekking tot hetgeen ouderen in hun

dagelijks leven belangrijk vinden.

Dittmann-KoWi onderscheidt drie gebieden van cognities, namelijk

(I) cognities over de relaties persoon-zelf

(2) cognities over de relaties persoon-omgeving

(3) cognities over de tijd.
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(1): De cognities over de relaties persoon-zelfzijn te verdelen in (a) 'het lichamelijke zelf en (b) 'het

psychologische zelf. In een vergelijking tussen 300 jonge en 300 oudere volwassenen (zie ook

Dittmann-Kohli, 1995) blijkt de zelfperceptie zich te wijzigen met de leeftijd. Ouderen leggen meer

de nadruk op het lichamelijk zelf.

(a). Het lichamelijk zelfbepaalt mede de opvattingen over de eigen vaardigheden en ontwikkeling,

verlangde aspecten van het zelf, de mogelijke en toekomstige zelven en het huidige zelf, en vormt

de voorwaarde voor gedrag en de verwachte uitkomst daarvan. Jongeren ervaren hun lichaam niet

als een beperkende factor, terwijl met name jonge ouderen (60-73 jr.) zich bezorgd maken over hun

lichamelijke en geestelijke vitaliteit.(waarmee ook -direct en indirect- hun motivationeel gedrag in

het geding is; het stellen van doelen en het maken van plannen). Ook bekommerden de ouderen

zich om het behoud van hun autonomie, in tegenstelling tot de jongeren, door wie dit onderwerp in

het geheel niet werd aangesneden.

(b). Het 'psychologische zelf lijkt voor jongeren van groter belang te zijn dan voor ouderen. Ze

refereren vaker aan gevoelens en het stellen van doelen (...) en verwijzen (...) niet naar problemen

met de gezondheid en naar lichamelijke achteruitgang als een aspect van het lichamelijke zelf.(..)

De fysieke verandering die inherent is aan de biologie van het ouder worden is de sleutel tot de

betekenis die de levenssituatie heeft tot de existentiele zin. Het psychologische zelf wordt begrepen

als ingebed in en afhankelijk van het fysieke organisme. (Dittmann-KoWi, 1994).

(2): Ook het denken over de relatie tussen zichzelf en de omgeving verschilt op een aantal punten

significant. Dittmann-Kohli onderscheidt (a) 'prestatiegerichte orientaties' en (b) 'sociale relaties'.

(a). Tijdens de volwassenheid worden wensen, doelen en behoeften aangepast aan nieuwe

levensfasen en worden ook andere beloningen verwacht. De doelen die ouderen willen bereiken,

hebben vooral betrekking op het huidige omgaan met het dagelijks leven. Hoewel sommige

ouderen zich zorgen maken omdat ze onder druk staan of in te veel dingen ge"interesseerd zijn, blijft

het behoud van het dagelijkse functioneren het allerbelangrijkst. Ook hier speelt de biologie een

belangrijke rol en niet zozeer sociale instituties. De motivatie tot presteren is nog steeds aanwezig,

maar is direct gericht op het werk in en om het huis, op sociale competenties, op omgaan met het

leven en op het zo lang mogelijk van het leven kunnen genieten. (Dittmann-KoWi, 1994)

(b). Sociale relaties zijn voor jongeren en ouderen van vergelijkbaar belang. Er is echter een

duidelijk verschil in de groep personen waarvan men voldoening verwacht. Voor ouderen zijn
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familieleden vaker belangrijk dan voor jongeren (in deze studie 308 uitspraken van ouderen

tegenover 134 van jongeren; zie ook Dittmann-Kohli, 1995). De kwaliteit van de interpersoonlijke

relaties is diepgaand veranderd van een zoeken naar emotionele vervulling en bevestiging naar een

geven van bevestiging in de zin van hulp, nuttig zijn, en in gedachten en handelen gericht zijn op

het welzijn van anderen. Voor ouderen is het belangrijk nog iets te kunnen betekenen voor een

ander.

(3): Weinig verrassend is de bevinding datjongeren meer dan ouderen op de toekomst zijn gericht.

Ouderen drukken minder vaal< verwachtingen en hoop op zelfrealisatie uit. Hun verwachtingen en

toekomstplannen zijn minder ver in de toekomende tijd gericht en de omvang van de te realiseren

mogelijkheden is beperkter; zij zijn zich bewust van wat 'nog' mogelijk is. Ze beseffen dat veel

mogelijkheden voor zelf en leven zouden kunnen afnemen en dat behoud van de huidige situatie

voorop staat. Uitspraken over groei, persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing worden door

ouderen weinig gedaan. Ouderen zien in de toekomst geen toename in hun persoonlijke

ontwikkeling; ze zien dat ze die immers al grotendeels gerealiseerd hebben. Ze verwachten behoud

ervan of afname, vooral op het gebied van gezondheid en levensomstandigheden. Ret huidige leven

en zelfhebben in de ogen van ouderen meer waarde. Ze zijn meer op het heden gericht. (Dittmann

Kohli, 1994).

In de volgende paragraaf(4.3) zal nader worden ingegaan op 'toekomstgerichtheid' in verband met

veroudering.

4.3 Het 'Future Time Perspective'.

4.3.1 Theoretische achtergrond, concept en methode.
De studie van het 'Future Time Perspective' (FTP) heeft sinds de tweede helft van de jaren 80 een

vlucht genomen. Ret concept van het 'FTP' bestaat al veellanger; bijv. Lewin (1926, 1942, in:

Gjesme, 1983) benoemt het als 'the ability to anticipate and to make plans.' Lapierre resp. Bouffard

(et al.; 1993, 1996) zien het FTP als een 'cognitief-motivationele variabele'. Ret FTP bestaat uit

mentale representaties van toekomstige gebeurtenissen, verbonden met afftct en waarde. Ret

uitgangspunt is dat men aan zijn toekomstperspectief actief invulling en richting kan geven. De

structuur die wordt voorgesteld doet als zodanig denken aan het persoonlijk zingevingssysteem

zoals m.n. Dittmann-Kohli (1995) het omschrijft. De bepalende dimensies komen ongeveer
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overeen. Het FTP wordt gekenrnerkt door zijn inhoud (dwz iemands aspiraties; hieraan is tevens

een waardering verbonden) en zijn temporele reikwijdte ('temporal extention', dwz de temporele

afstand tot de gestelde doelen) Vergelijk: 'zindomein', 'evaluatie' en 'tijd' van het persoonlijk

zingevingssysteem (Dittmann-Kohli & Westerhof, 1997).

Een belangrijk verschil is, dat het FTP zich nadrukkelijk op de toekomst richt, terwijl het

persoonlijk zingevingssysteem de tijdsdimensie in zijn geheel bestrijkt: de inhoud van iemands

persoonlijk zingevingssysteem wordt bepaald door de (waardering van) zindomeinen, terwijl

iemands FTP bestaat uit doelen.

Lapierre et al. stellen dat de capaciteit tot anticiperen van wezenlijk belang is voor een goede

mentale gezondheid. Dit geldt ongeacht iemands leeftijd. Het stellen van doelen vormt ook een

belangrijk bestanddeel van 'successful aging', zoals blijkt uit een aantal eerdere studies (zie Lapierre

et aI., 1993). Het FTP blijkt verbonden te zijn met zelfrespect, gevoel van competentie, adaptatie,

levensvervulling en psychische gezondheid, verder met de eigen waarneming van een goede

lichamelijke gezondheid en invloed op de eigen situatie, en met levenszin (zie voor een groot aantal

referenties Lapierre et aI., 1993). Deze aspecten van welbevinden zijn ook herkenbaar in de meest

recente algemene visie op veroudering (competentie-idee; hoofdstuk 2), in de theorieen uit

hoofdstuk 3, en in het werk van o.a. Dittmann-Kohli (4.2).

Om het FTP bij ouderen te onderzoeken is gebruik gemaakt van een zinaanvultest, de Motivational

Induction Method; MIM (Nuttin & Lens, 1985). Deze heeft model gestaan voor de in de vorige

paragraaf beschreven SELE-lijst, en vertoont sterke overeenkomsten. De MIM kan als de

toekomstgerichte pendant van de SELE worden opgevat.

4.3.2 Enkele kwa.litatieve resultaten.
In hun studie van 1993 hebben Lapierre et ai. de 'motivational goal objects' onderzocht (te vertalen

met 'persoonlijke doelen') van 708 ouderen (501 v, 207 m) in de leeftijd van 65 tot 90 jaar (gem.

74,7jr.). Deze doelen zijn gekoppeld aan de sociaal-economische status (SES) van de respondent,

gemeten naar de belangrijkste werkzaamheden gedurende zijn 'actieve leven'. Daamaast zijn de

doelen afgezet tegen de persoonsvariabelen 'autonomie in het dagelijks functioneren',

'woonomstandigheid' (al dan met gernstitutionaliseerd) en 'burgerlijke staat'.

Nu voIgt een korte beschrijving van de resultaten.

Persoonlijke doelen en leeftijd. Er is een onderscheid tussen de wensen van jonge en oudere
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ouderen (de grens jong/oud wordt niet duidelijk aangegeven). De oudere respondenten uiten vaker

dan de jongere het streven hun gezondheid op peil te houden, andere mensen te ontmoeten en zacht

te sterven. Jongere ouderen leggen meer de nadruk op zelfverwezenlijking, nabij / intiem contact en

het iets voor een ander willen betekenen. Verder spelen exploratie en bezit bij jonge ouderen een

grotere ro!.

Persoonlijke doelen en autonomie. Naarmate de respondent meer fysieke beperkingen ondervindt

(met hun weerslag op de autonomie), noemt hij vaker het behoud van zijn gezondheid, het

ontmoeten van andere mensen en een zachte dood als aspiratie of wens. Niet-gehandicapte

deelnemers hopen hun zelfontplooiing voort te zetten, verlangen nabij contact en zijn sterker op een

ander gericht. (zie de sterke overeenkomst met de bevindingen in verband met leeftijd;

waarschijnlijk correleren leeftijd, fysieke toestand en autonomie hoog met elkaar, asm).

Persoonlijke doelen en sekse. Kenmerkend voor het doelenprofiel van vrouwen is de sterke

nadruk op de behoefte aan intiem of nabij contact.

Persoonlijke doelen, opleidingsniveau en SES. De wens gezond te blijven wordt vaker geuit door

mensen met een lagere opleiding (lagere school). Zelfrealisatie wordt vaker genoemd door hoger

opgeleiden.

Persoonlijke doelen en burgerlijke staat. Alleenstaanden noemen vaker 'in contact blijven met

anderen', waar gehuwden (cq. samenlevenden, in deze cohorten nog niet vaak voorkomend) hun

wensen ten aanzien van hun sociale relaties meer specificeren: zij benadrukken intimiteit en

nabijheid. Verder zijn mensen die samenleven met een partner meer gericht op het zich

ontwikkelen en op het verkennen van nieuwe domeinen.

Samenvatting van de resultaten. De meest opvallende (overigens niet verrassende) conclusie uit

dit onderzoek is de vaststelling dat de populatie is te verdelen in twee groepen met elk een

karakteristiek doelprofiel.

De aspiraties van de ene groep zijn sterk gericht op het behoud van de gezondheid, het ontmoeten

van andere mensen en een 'zachte dood'. Mensen uit deze groep zijn vooral betrokken op zichzelf,

hun gezondheid, de eenzaamheid en de dood. Dit patroon wordt geassocieerd met een zeer hoge
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leeftijd, functionele beperkingen, een laag opleidingsniveau, een lage sociaal-economische status en

institutionalisering.

De aspiraties uit de andere groep hebben vooral betrekking op zelfverwezenlijking en

interpersoonlijke relaties. Deze groep richt zich meer op de buitenwereld. De bijbehorende

sociodemografische kenmerken zijn een lagere leeftijd, lichamelijke autonomie, een hogere

opleiding en SES en het -samen met een partner- zelfstandig wonen.

Leeftijd als verklarende variabele? De variantie in de motivationele profielen wordt vooral

verklaard met variabelen zoals geringe welvaart, eenzaamheid en institutionalisering -en hiermee

verbonden een minder autonoom functioneren en een zwakkere fysieke gezondheid. Deze factoren

spelen vaker een rol naarmate een populatie ouder is, maar leeftijd op zich kan maar zelden als een

verklarende variabele worden beschouwd. Lapierre et al. merken dit op, maar ook in veel andere

onderzoeken (bijv. in dat van Carstensen & Freund, 1994) wordt dit benadrukt. Het dus is riskant te

veronderstellen met de selectie van een bepaalde leeftijdsgroep automatisch bepaalde kenmerken te

'vangen', laat staan dat leeftijd op zichzelf een voldoende verklaring kan zijn. Wanneer op bepaalde

kenmerken geselecteerd is, kan hooguit daarna geconstateerd worden dat er een samenhang met

leeftijd bestaat, aangezien het niet de leeftijd, maar deze specifieke kenmerken zijn die bijvoorbeeld

de motieven van mensen kunnen verklaren. Voorzover aspiraties samenhangen met direct aan

leeftijd gerelateerde cognities, denk bijvoorbeeld aan 'eindigheidsbesef, kunnen ze er misschien

weI mee worden verklaard.

4.3.3 Overeenkomsten met het persoonlijk zingevingssysteem.
Het 'Futute Time Perspective' zoals met name Nuttin en Lens (1985) en Lapierre et al. (1993) het

hanteren, is als concept te plaatsen binnen het 'persoonlijk zingevingssysteem' (Dittmann-Kohli,

1995). De uitgangspunten zijn vergelijkbaar.

De beide benaderingen veronderstellen net als de theorieen uit hoofdstuk 3 een bepaald proces,

maar leggen meer nadruk op de constatering van bepaalde gedragingen en doelen en laten ze de

respondent zelf waarderen.

Er wordt uitgegaan van een cognitieve structuur die gedurende de volwassenheid continu

geherstructureerd wordt. Deze herstructurering vertoont met het ouder worden specifieke

kenmerken.

Het resultaat van het proces wordt verondersteld zich te uiten in de waardering van de invulling van
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het eigen, met name dagelijkse bestaan (hiertoe behoren ook iemands doelen en plannen).

Het belang dat aan bepaalde aspecten van het dagelijks leven wordt gehecht, de tevredenheid over

de vervulling ervan en daarbij de ervaren samenhang binnen het FTP resp. het persoonlijk

zingevingssysteem zijn belangrijke componenten in verband met welbevinden.

De verzamelde data (met de MIM, resp. SELE) verschaffen vooral informatie op het zogenaamde

'middenniveau' van gedrag. Dit niveau verbindt een hoger met een lager abstractieniveau van

denken en handelen. Er wordt dus uitgegaan van een hierarchisch georganiseerde structuur.

In de lijn van de in deze en de vorige paragraaf beschreven benaderingen zal nu nog een andere

onderzoeksmethode met de achterliggende theorie en het bijbehorende construct worden besproken.

Opvallend zijn de theoretische en conceptuele overeenkomsten. Het gaat om de Personal Projects

Analysis van Little (1983, 1989), met als onderliggend construct het zgn. 'Personal Action

Construct' en als eenheid op het middenniveau het 'Personal Project'.

4.4 Het Personal Action Construct

4.4.1 Theoretische achtergrond.
Het werk van Brian Little vindt zijn oorsprong in de persoonlijkheidsleer. In de studie van de

persoonlijkheid nemen 'traits' (ook wel: disposities) en 'motives' traditioneel een centrale plaats in.

De beide concepten zijn van een hoog abstractieniveau. 'Traits' (G.W. Allport, 1937) worden vaak

aangeduid in de vorm van een vijftal dimensies, ook weI de 'Big Five' genoemd, aan de hand

waarvan de persoonlijkheid beschreven wordt. (Deze dimensies zijn neuroticisme, extraversie,

openheid, meegaandheid en conscientieusiteit; Costa en McCrae, 1985). Vanuit iemands

'disposities', samenhangend met zijn 'motives,' kan men iemands gedrag begrijpen. 'Motives'

(Murray, 1938) geven de aanzet tot gedrag, sturen het en bepalen de selectie van gedragingen. In de

persoonlijkheidsleer wordt 'motivatie' meestal opgevat in de geest van Allports concept van de

'teleonomic (door het doel bepaalde) trend' (F.H. Allport, 1937). Een 'teleonomic trend' ligt in de

orde van grootte van een levensthema.

In een artike! van Little et al. (1992) wordt een 'teleonomic trend' als 'molar' benoemd, terwijl

'molecular' het ondergeschikte, meer concrete niveau van de gedraging vertegenwoordigt. De

gekozen terminologie van moleculair ten opzichte van molair verraadt al Littles veronderstelling

van een hierarchische samenhang; de concrete gedraging wordt verondersteld op een consistente

manier dee! uit te maken van het overkoepelende geheel, bepaald door een doel.
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4.4.2 'Personal Action Construct': het concept.
Met name Little (1983; 1989; Little et aI., 1992) heeft gezocht naar een concept om de abstracte

begrippen uit de persoonlijkheidsleer te verbinden met concreet, observeerbaar gedrag. Dit heeft.
geresulteerd in het ontwerp van het zogenaamde 'Personal Action Construct'. Dit zou bij uitstek de

brugfunctie kunnen vervullen. Ret kan fungeren als een alternatief voor de meting van de 'Big

Five' en de daarmee samenhangende 'motives', met als voordeel een concreter meetniveau, echter

breder dan het niveau van de afzonderlijke gedraging.

Ret Personal Action Construct (PAC) vertegenwoordigt 'intentional action in context', daarmee

verwijzend naar het 'middenniveau'. Ret PAC manifesteert zich in de vorm van Personal Projects.

Little noemt in dit verband nog enkele verwante concepten, die zich eveneens op het middenniveau

bevinden, en die veelal betrekking hebben op de doelen die mensen zich stellen. Bijvoorbeeld

Klinger (1977, 1987, 1989) spreekt van 'current concerns', Emmons (1986) van 'personal

strivings', en Little zelf noemt zijn 'personal projects' als passend binnen het PAC. Ze hebben

gemeen dat ze het menselijk handelen weergeven in termen van zijn hierarchische structuur, zijn

intentioneIe aard en zijn contextuele inbedding.

4.4.3 'Personal Projects'.
Onder personal projects verstaat Little (Little et aI., 1992, p. 502) 'extended sets of personally

relevant action'. Ze bestrijken volgens deze definitie in principe een breed spectrum: personal

projects (en ook personal strivings) gaan over 'a person's conscious articulations of what he is

trying to do or what he is engaged in or currently concerned about' (Little, 1989, p.18).

Voorbeelden van personal projects zijn: 'Stein een brief schrijven', 'een levensfilosofie

ontwikkelen', 'nieuwe mensen ontmoeten' of'twintig kilo afvallen'. Ze reiken met andere woorden

van de geplande activiteiten op een doodgewone zaterdagmiddag tot de verstrekkende doelen die

bepalend zijn in een mensenleven. In de praktijk echter, wanneer mensen ernaar gevraagd wordt,

blijken ze voornamelijk betrekking te hebben op de dagelijkse praktijk (Little, 1989).

4.4.4 Coherentie als basis voor welbevinden.
Little benadrukt het belang van de beleving van coherentie of continulteit, zowel in de persoon als

tussen de persoon en diens omgeving. Volgens Little spelen personal projects hierin een sleutelrol

(cf. Little, 1972; 1976).
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De samenhang tussen het alledaags gedrag van een persoon en diens hogere waarden kan (m.i.,

maar ook in de geest van Littles ideeen) worden gezien als een uiting van de coherentie binnen de

persoon. Little geeft de veronderstelde samenhang tussen gedrag en hogere waarden beeldend weer

in termen van 'right and left laddering'. De personal projects ('middle level') worden verbonden met

de handelingen door middel waarvan ze ten uitvoer worden gebracht ('molecular level') door de

herhaaldelijk te stellen vraag 'hoe (bereik je het gestelde doel, cq. personal project)?' Naar boven

toe gaat de 'ladder' met de vraag 'waartoe?', verwijzend naar de uiteindelijke waarden die de

projecten vertegenwoordigen ('molar level'). De bewust onder woorden gebrachte personal projects

vormen zo een brug tussen de beide niveaus en maken het mogelijk het alledaags gedrag te

beschouwen in het kader van 'hogere' doelen.

Verder is het belangrijk om op te merken dat de Personal Projects Analysis (PPA) een 'sociaal

ecologische' methode is, voortkomend uit empirisch onderzoek naar de interactie tussen mens en

omgeving (m.n. Little, 1972; 1976). De PPA is gebaseerd op de grondgedachte dat het menselijk

handelen systematisch onderhevig is aan zowel intentionele als contextuele invloeden. Het is

daarom nodig zowel onderzoek te doen naar de motieven die aan iemands gedrag ten grondslag

liggen, als naar de context waarin het is ingebed. Alleen dan kan men zinnige uitspraken doen over

de betekenis ervan.

De PPA heeft met andere woorden betrekking op de vraag hoe mensen, gebonden aan de

mogelijkheden en beperkingen van henzeljen hun omgeving, zich gedragen en hun gedrag richten

in hun dagelijks bestaan, hoe zij worstelen met vooral de alledaagse beslommeringen en, tenslotte

en niet onbelangrijk, en hoe dit samenhangt met hun welbevinden. De resultaten van de PPA zijn

inderdaad te relateren aan indicatoren voor emotioneel welbevinden (Palys & Little, 1983).

4.4.5 'Personal Projects Analysis': de methode.
In deze paragraaf worden de door Little voorgestelde toepassingen van de Personal Projects

Analysis (PPA) besproken. De keuze voor het leggen van bepaalde accenten of het aanpassen van

de methode is afhankelijk van de precieze onderzoeksvragen van het onderzoek waarbinnen de

methode wordt toegepast, reden waarom de mogelijkheden hier globaal worden beschreven. Nadere

uitwerking is mogelijk op basis van de aangehaalde literatuur.

I 'Project Elicitation Lists'. De openingsmodule van de PPA is de zogenaamde 'Personal Projects

Elicitation List'. Deze heeft betrekking op de inhoud van dat waarmee iemand zich verbonden voelt
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of van hetgeen iemand bezighoudt.

Eerst wordt de respondent uitgelegd wat een personal project is, ondersteund met zodanig gekozen

voorbeelden dat ook de mogelijke diversiteit van niveaus en inhouden ervan duidelijk wordt (Little,

1983). Vervolgens wordt hem gevraagd zoveel mogelijk van zijn eigen personal projects te noteren

of op te noemen. Uit experimenten bij jong-volwassenen blijkt dat het maximum gemiddeld in de

buurt van vijftien ligt. Tamelijk arbitrair besloten Little c.s. vaak tot een selectie van tien projects

uit de lijst, op grond van een door de respondent zelf aangegeven rangorde van belangrijkheid. Ret

aantal van tien is waarschijnlijk voldoende om een goed beeld te krijgen van de meest belangrijke

doelen en geplande bezigheden in iemands leven van dat moment.

Ret is verder mogelijk de opsomming van personal projects te sturen ('priming', cf. Cantor &

Kihlstrom, 1987, in: Little, 1989), teneinde alleen de projecten binnen een bepaald domein of van

een bepaalde categorie te verzamelen. Men denke aan projecten die in dienst staan van een bepaald

aspect van iemands leven, bijvoorbeeld gezondheid, werk, opleiding, vrije tijdsbesteding of sociale

contacten. Een andere mogelijkheid is een temporele atbakening, bijvoorbeeld door de respondent

te vragen zijn personal projects voor de komende twee weken te benoemen.

II 'Project Rating Matrices'. De nu ontstane lijst van personal projects wordt in een 'rating

matrix' geplaatst. Links staan de (tien) projecten. Bovenaan staan de dimensies waarop een project

door de respondent kan worden beoordeeld. Deze dimensies (te scoren op een schaal van 0 tot 10)

vertegenwoordigen in de standaardversie van de PPA een vijftal theoretische 'basis'-factoren, te

weten 'betekenis', 'structuur' (georganiseerdheid), 'gemeenschappelijkheid' (met anderen), 'stress' en

'doeltreffendheid' (bijv. ofhet project gaat lukken, cq. of men vindt dat men voortgang boekt). Deze

abstracte factoren worden vertaald in meer concrete termen, door bijvoorbeeld te vragen (m.b.t.

betekenis) naar het plezier dat iemand aan een bepaald project beleeft, de belangrijkheid ervan, of

de mate waarin iemand een project beschouwt als typerend voor hemzelf. Voor meer voorbeelden

verwijs ik naar Little (in: Cantor en Buss (Eds.), 1989; pp.18-19).

Een interessante bevinding uit reeds verrichte onderzoeken met behulp van de PPA is het verband

tussen welbevinden en de vijf genoemde basisfactoren: een positieve bijdrage aan iemands

welbevinden leveren die projecten die (1) betekenisvol en (2) goed gestructureerd zijn, (3) door

anderen ondersteund of mede gedragen worden, (4) niet al teveel spanning oproepen en (5) binnen

iemands bereik liggen ofanderszins een gevoel van doelmatigheid geven.

Deze bevindingen worden bevestigd wanneer deze dimensies worden verbonden aan de 'sense of
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coherence scale' van Antonovsky (1983). Een 'algeheel gevoel van coherentie' hangt het sterkst

samen met de 'doelmatigheids' -dimensies 'voortgang' en 'uitkomst'. 'Doelmatigheid' op haar

beurt verbindt 'hetgeen we doen' met 'hoe we ons voelen' (Little, 1989, in: Cantor & Buss, 1989;

p.24).

Ook voor de te kiezen factoren en de concrete uitwerking ervan geldt overigens dat ze op de

specifieke vraagstelling van een onderzoek kunnen worden toegespitst (Little, 1989).

IIa 'Open kolommen' voor context-informatie. In twee zogenaamde 'open' kolommen rechts in

de matrix wordt per project gevraagd met wie en waar het wordt ondernomen. Vit de antwoorden

kan bijvoorbeeld informatie over de breedte van iemands sociale netwerk worden afgeleid (Palys &

Little, 1983), of over de context waaraan een bepaald type project is verbonden (Little, Pychyl &

Gordon, 1986).

III De 'inner context' van personal projects. Little beschouwt het als een van de meest

interessante aspecten van personal projects dat ze door hun situering op het middenniveau vat

kunnen krijgen op de hierarchische structuur van het menselijk handelen. Om een project succesvol

uit te voeren moet het tegelijkertijd voldoende betekenisvol en voldoende haalbaar zijn. Hoe groter

de afstand is tot de overkoepelende rechtvaardiging, hoe geringer de persoonlijke betekenis van het

project. Hoe groter de afstand tot de concreet te omschrijven handelingen, hoe lastiger het project is

uit te voeren. Deze afstanden zijn te meten in het aantal keren dat de 'waarom'-, cq. 'hoe'-vraag

gesteld kan worden (cf. 'laddering'). Wanneer de respondent aangeeft dat de kern-waarde van het

project is bereikt, is een nieuwe 'waarom'-vraag niet meer nodig. De laatste 'hoe'-vraag is gesteld op

het moment dat het project kan worden geformuleerd in een schema van handelingen dat in

ongeveer een kwartier zou kunnen worden uitgevoerd.

'Laddering' zou een geschikte methode zijn om de hierarchie binnen projecten in kaart te brengen.

Een aantal exploratieve onderzoeken wijst echter uit, dat personal projects weliswaar hierarchisch

georganiseerd zijn, maar dat deze structuur zich meestal niet laat vangen in een 'ladder'model.

Personal projects blijken om vele verschillende redenen ('waarom?') nagestreefd en op vele

verschillende manieren ('hoe?') bereikt te worden. Een soort netwerk zou de (vertakte, asm)

hierarchie beter weergeven. Little noemt de bijbehorende werkwijze een 'project latticing technique'

(Little, 1988 [verwijzing naar een intern rapport, eventueel op te vragen om deze techniek -indien

relevant- nader te kunnen beschrijvenD.
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IV De 'outer context' van personal projects. Personal projects staan meestal niet op zichzelf. Ze

kunnen binnen iemands 'personal projects system' (d.i. iemands personal projects en hun

onderlinge verbanden) elkaar beYnvloeden en staan daarnaast in verbinding met de omgeving,

waartoe ook de 'personal projects systems' van andere mensen behoren. Soms zijn projecten strijdig

met elkaar, of zijn er belemmerende factoren van buitenaf of beperkingen van de persoon zelf,

waardoor een project niet ten uitvoer kan worden gebracht. Anderzijds kunnen omgevingsfactoren,

projecten van de persoon zelf of de projecten van anderen de uitvoering van een project ook

vergemakkelijken.

In zogenaamde 'cross-impact matrices' kunnen de verbanden tussen projecten in kaart worden

gebracht door de respondent een score te laten toekennen aan de invloed van elk project op elk van

de andere projecten. Zo kan een maat worden berekend voor de algehele samenhang of juist

tegenstrijdigheid binnen iemands 'project system', en kunnen ook afzonderlijke, bijvoorbeeld

conflictueuze projecten worden opgespoord. Met behulp van 'joint cross-impact matrices' kan

hetzelfde worden gedaan tussen project systems van verschillende mensen (Little, 1988; 1989).

4.4.6 Enkele kwalitatieve resultaten.

Welbevinden in verband met personal projects. 'We assume that it is essential to human well

being and adaptation that individuals achieve some sense of meaning, structure, and community in

their lives, and that they approach their daily pursuits with a sense of efficacy and without undue

stress (Little, 1987a, 1987b)', wordt opnieuw benadrukt in een artikel van Little et al. uit 1992,

overeenkomstig het hierboven (bij II) al aangestipte verband tussen de vijf basisdimensies in de

'personal projects rating matrix' en het welbevinden van de persoon in kwestie.

Nu volgen enkele bevindingen uit onderzoeken naar het verband tussen iemands welbevinden en de

-door hemzelf gerapporteerde- eigenschappen van zijn personal projects.

Vit een exploratief onderzoek van Little en Wilson (in: Little, 1988) komt naar voren dat drie

(sub)dimensies in verband met iemands personal projects iemands 'satisfaction with life' het best

voorspellen, te weten de basisdimensie 'stress' (negatiefverband), 'project outcome' (valt onder de

basisdimensie 'efficacy') en 'sense of control' (onder 'structure'). Deze resultaten worden

bevestigd door een onderzoek waarin de project-dimensiescores en de scores op de CES-D (een

depressievragenlijst) aan elkaar worden gekoppeld: 'project outcome', 'stress' (negatief) en

'control' blijken hoog te correleren met 'life satisfaction' (Little, 1988).

De voorlopige conclusie van Little is dat de mate waarin mensen het gevoel hebben hun projecten
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te kunnen verwezenlijken (cf. 'doelmatigheid') en de spanning die bepaalde projecten bij hen

oproepen ('stress') de meest centrale dimensies zijn in verband met hun tevredenheid over hun

leven en met hun emotionele welbevinden. De (sub)dimensie 'outcome', de verwachting dat een

project succesvol zal worden voltooid, hangt eveneens sterk samen met zowel depressie-scores als

met 'satisfaction of life'. Dit neemt niet weg dat ook de andere dimensies (betekenis, structuur en

gemeenschappelijkheid) significante correlaties vertonen met 'welbevinden'. (Little, 1989).

Communicatieve vaardigheden in verband met personal projects. Een laatste kenmerk van

personal projects dat wellicht relevant is voor verder onderzoek is de wijze waarop hun

'uitvoerder' erover communiceert. Twee facetten hiervan zijn (1) de complexiteit van de

formulering van het project en (2) of iemand erin slaagt zijn projecten te verweven met projecten

van anderen in zijn omgeving. Dit laatste wordt ook weI aangeduid met de term 'project spin'.

De linguYstische complexiteit houdt verband met de abstractie van het project. Abstract verwoorde

projecten worden -meer dan concreet verwoorde- als uitdagingen beschouwd, staan volgens de

persoon zelf hoger in aanzien bij anderen en hebben een kleinere kans voltooid te worden.

Vergelijk 'proberen een beter mens te worden' met 'stoppen met roken'.

De manier waarop mensen hun projecten uitdragen naar buiten toe, de manier waarop ze ze als het

ware 'verpakken', bepaalt of ze anderen 'meekrijgen' en dus of ze ondersteuning vinden bij de

uitvoering ervan. Met name het abstractieniveau van de formulering speelt een belangrijke roi. Het

is waarschijnlijk eenvoudiger iemand ondersteuning te bieden bij het stoppen met roken dan bij zijn

verwoede pogingen een beter mens te worden. Dit sluit niet uit dat het eerste streven deel uitmaakt

van het tweede, dat echter door zijn 'ongelukkige verpakking' geen steun vindt bij anderen. Het ligt

voor de hand dat sociaal vaardige mensen er beter in slagen hun personal projects uit te dragen, ze

met anderen te delen en via deze weg (vaker) tot een succesvolle uitvoering te komen.

In paragraaf 4.5 voIgt de bespreking van enkele belangrijke structurele en inhoudelijke verschillen

en overeenkomsten tussen de drie in dit hoofdstuk besproken benaderingen.
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4.5 Conceptuele en inhoudelijke overeenkomsten en verschillen.

4.5.1 Conceptuele verbanden.
Binnen vergelijkbare conceptuele kaders leggen de drie besproken benaderingen verschillende

inhoudelijke accenten, waardoor ze complementair zijn. Hun conceptuele overeenkomsten worden

zichtbaar in:

• de veronderstelling van een veranderbare, hierarchisch geordende cognitieve structuur,

• de keuze voor het middelste niveau binnen deze hierarchie als beschrijvingsniveau,

• het concept'doel', 'streven' of 'plan' als belangrijke, ofzelfs centrale beschrijvingseenheid,

• de veronderstelling van een relatie tussen 'doelgericht gedrag' en 'persoonlijk welbevinden'.

WeI zijn er enkele verschillen in datgene wat beschreven wordt.

Bij de beschrijving van 'persoonlijke zin' en van het 'Future Time Perspective' komt veroudering

in verband met de doelen en plannen en, meer in het algemeen, in verband met de cognities van

mensen naar voren, terwijl de Personal Projects Analysis aan veroudering geen speciale aandacht

schenkt.

De PPA van Little en de MIM van Nuttin en Lapierre zijn bij uitstek toekomstgericht; zij leggen de

nadruk op de plannen en doelen van mensen en richten zich op toekomstig ('gepland') gedrag.

Volgens Dittmann-Kohli speelt het maken van plannen en het stellen van doelen weI een

belangrijke, maar niet een centrale rol in het leven van ouderen. Haar 'SELE-instrument' bestrijkt

met nadruk de gehele tijdsbalk.

De veranderbaarheid van cognities krijgt in de benaderingen over cognitieve herstructurering veel

aandacht. In dat verband wordt ook verwezen naar adaptatie met het ouder worden, als deel van de

herstructurering, die dan kan worden opgevat als het (bij)stellen van doelen. In de andere twee

benaderingen wordt adaptatie niet expliciet genoemd, al verwijzen diverse data die het onderzoek

van Lapierre (et al.) genereert naar een verschil in doelen en verwachtingen bij ouderen onder

verschillende levensomstandigheden en met verschillende karakteristieken, wat vaak overeenkomt

met een aanpassing.

De rol van de omgeving in het maken en verwezenlijken van plannen ('projects') wordt vooral in

de 'ecologisch' georienteerde methode van Little (PPA) nadrukkelijk genoemd, maar ook bij

Dittmann-Kohli en Lapierre (et al.) komen omgevingsfactoren c.q.leefomstandigheden aan bod.
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4.5.2 Enkele kwalitatieve resultaten.
Naast een interessant conceptueel kader waarbinnen (veranderend) doelgedrag en andere cognitieve

veranderingen -al dan niet in verband met veroudering- worden beschreven en gei"nterpreteerd,

hebben de bovenstaande benaderingen ook inhoudelijk interessante, vaak vergelijkbare gegevens

opgeleverd. Deze specifieke gegevens geven inzicht in met name menselijk doelgedrag en in

veranderingen hierin die met veroudering gepaard (kunnen) gaan.

Uit het in dit hoofdstuk beschreven werk wordt duidelijk dat ouderen andere interesses hebben dan

jongeren, andere motieven hebben voar hun gedrag en in hun keuzes dus ook andere prioriteiten

zullen stellen. De aard van de doelen en plannen van mensen verandert met het ouder worden.

Zowel uit het werk van Dittmann-Kohli als uit dat van Lapierre (et aI.) blijkt dat ouderen hun

doelen minder ver in de toekomst stellen. Met name de nabije toekomst is voor hen van belang.

Verder heeft een doel niet per se het karakter van een verandering; ouderen benoemen niet zelden

het streven naar het behoud van lichamelijke, psychische en sociale omstandigheden. Autonomie en

sociale relaties worden met name door ouderen als waardevol beoordeeld en worden dan met

'behoud' geassocieerd. In het zichzelf waarnemen wordt het 'lichamelijke zelf met het ouder

worden belangrijker (ten opzichte van het 'psychologische zelf). De toestand van het fysieke zelf is

minder vanzelfsprekend; met veroudering gaan biologische veranderingen gepaard. Het fysieke zelf

is het kader waarbinnen het 'psychologische zelf functioneert, omdat het voor een belangrijk deel

bepalend is voor de opvatting over de eigen vaardigheden en (toekomstige) mogelijkheden.

De verwachtingen die mensen hebben van het resultaat van hun inspanningen nemen af met het

ouder worden; ouderen verwachten een minder grote beloning in relatie tot de moeite die ze voor

iets doen. Met deze verwachting kan ten dele de praktijkobservatie verklaard worden dat juist

ouderen terughoudend zijn in het proberen van iets onbekends. Een scherpere 'kosten-baten

analyse' weerhoudt hen van het verrichten van handelingen met een 'ondoorzichtig' resultaat, die

hen mogelijk niet iets opleveren wat zij waardevol vinden.

Er bestaat een globale tweedeling binnen de populatie ouderen, die wordt aangebracht aan de hand

van hun doelen, piannen, wensen en hetgeen zij benoemen als 'waardevol' in hun leven. Deze

tweedeling is gerelateerd aan bepaalde persoonlijke en situationele omstandigheden. In grote lijnen

hebben de doelen van hoger opgeleide ouderen met een hogere sociaal-economische status, een

goede lichamelijke gezondheid en een leeftijd beneden de 75 jaar vaker betrekking op

zelfverwezenlijking en interpersoonlijke relaties. Ouderen die lager opgeleid zijn, met een lagere

sociaal-economische status, fysieke beperkingen en een hogere leeftijd stellen hun doelen meer in
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tennen van behoud. Ze vinden weI -net als de ouderen uit de andere categorie- het contact met

andere mensen van groot belang, maar richten zich sterker op de farnilie en vertrouwde contacten,

waar de jongere groep zich meer op de buitenwereid orienteert.

46



5 De integratie van psychologische doelconstructen.

5. 1 /n/eiding.
Vit de voorgaande hoofdstukken komt het belang van doelgericht gedrag in verband met het

menselijk welbevinden naar voren, uiteenlopend van het zich op 'competente wijze' tot de eigen

omgeving verhouden, tot het zich aanpassen aan veranderende omstandigheden met het ouder

worden, tot zelfverwezenlijking, ook op hogere leeftijd. Wanneer we de algemene psychologische

literatuur bekijken, blijkt menselijk doelgericht gedrag een veel bestudeerd terrein. De onderlinge

integratie van de diverse doelconstructen kan echter worden verbeterd.

In het nu volgende hoofdstuk wordt aangetoond dat theorieen met betrekking tot het

adaptatiegedrag van ouderen als bijzondere doelconstructen kunnen worden begrepen. Dit is van

belang wanneer we ze willen integreren met bijvoorbeeld de (doel)constructen uit hoofdstuk 4 en 

mogelijk- met andere modellen van doelgericht gedrag, die ook voor het onderzoeken van een

oudere populatie interessant zijn. De integratie vindt plaats op conceptueel, abstract niveau. Ze is

niet uitputtend. De vergelijking van enkele constructen uit verschillende richtingen binnen de

psychologie dient in de eerste plaats als een illustratie van de mogelijkheid van integratie.

5.2 Adaptatie gezien a/s het bijstellen van doe/en en
verwachtingen.
Aanpassing kan men zien als het (bij)stellen van doelen en verwachtingen ten aanzien van zichzelf

en zijn omgeving. In een recent overzichtsartikel over psychologische doelconstructen definieren

Austin en Vancouver (1996) '(..) goals as internal representations of desired states, where states are

broadly construed as outcomes, events, or processes'. Deze omschrijving laat ruimte voor zowel een

abstract als een concreet begrip van doelen.

De gerontologische (levensloop)modellen van 'successful aging' (zie hoofdstuk 3) worden in de

literatuur weliswaar niet expliciet voorgesteld als 'doel'-theorieen, maar kunnen wel als zodanig

worden herkend en geYnterpreteerd. De adaptatieprocessen die erin worden omschreven zijn

verenigbaar met de genoemde definitie.

Getuige het artikel van Austin en Vancouver bestaat er een uitgebreide theorievorming rond doelen

en doelconstructen en worden deze expliciet op verschillende abstractie-niveaus beschreven. De

verscheidenheid aan theorieen maakt het geheel vaak onoverzichtelijk en suggereert onenigheid
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tussen de diverse domeinen van de psychologie (genoemd worden het cognitieve, het

persoonlijkheids- en het motivationele domein), maar de auteurs constateren bovenal een

opmerkelijke overeenstemming. Deze wordt onderstreept door een beperkt aantal criteria met

behulp waarvan de meeste doelmodellen zich laten indelen. Drie daarvan spelen een centrale rol, en

zijn tevens bruikbaar wanneer we de adaptatieprocessen van ouderen willen begrijpen in termen

van doelgericht gedrag en doelverwerving.

Een belangrijk kenmerk van doelverwerving is allereerst haar cyclische karakter: het berieken van

doelen vindt plaats via processen van herhaaldelijke afstemming en bijstelling. Een tweede

kenmerk is het principe van 'equifinality': eenzelfde doel kan op verschillende manieren worden

bereikt. Een derde kenmerk, inherent hieraan, is het bestaan van een hierarchische structuur. Deze

kan betrekking hebben op de abstractie van doelen en gedragingen, maar ook op de tijdspanne die

ze bestrijken ofhun omvattendheid en complexiteit.

In het algemeen geldt dat een meer abstract doel op een langere termijn betrekking heeft dan een

meer concreet doel, en tevens meer omvattend en complex is. Naarmate een doel hoger staat in de

hierarchie van abstractie, tijd, omvang en complexiteit, neemt het aantal subdoelen in termen

waarvan het geformuleerd kan worden toe, en zo eveneens het aantal manieren om het te bereiken.

In de volgende paragraaf zal worden aangegeven dat de adaptatietheorieen met name op grond van

deze principes vergeleken kunnen worden met 'doel'-theorieen.

5.3 Overeenkomsten tussen adaptatietheorieen en cognitief
psychologische doelconstructen.
Ter illustratie van de overeenkomsten tussen adaptatietheorieen en expliciet als 'doeltheorieen'

vermelde concepten kunnen we het 'Selective Optimization with Compensation' model van Baltes

en Baltes vergelijken met enkele cognitief-psychologische doelconstructen, bijvoorbeeld de Test

Operation Test Exit (TOTE)-cyclus van Miller (1960) of de hieruit voortgekomen Action Control

Theory van Norman (m.n. 1981, 1986, 1989), maar ook met het werk van (H.)Heckhausen en

Beckmann (1990). Er is gekozen voor het werk van Norman, Norman en Rumelhart en van

Heckhausen en Beckmann.

5.3.1 De analoge structuur van enkele cognitief-psychologische
doelmodellen.
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Norman beschrijft doelgericht gedrag zoals zich dat met name voordoet in mens-machine

interacties. Het gaat om redelijk specificeerbare doelen op de relatief korte termijn die zich snel

laten vertalen in concrete handelingen, bijvoorbeeld het opmaken van een tekst via een

computerbeeldscherm. De bereikte toestand wordt geevalueerd en telkens bijgesteld (adaptatie) om

het gewenste resultaat dichter te benaderen.

De fasen van 'execution' en 'perception' bemiddelen aldus Norman tussen de psychologische

representatie (vgl. 'internal representation of a desired state', cf. Austin & Vancouver, 1996) en de

fysieke representatie van het resultaat. Ze zijn het eind-, respectievelijk beginpunt van de

zogenaamde 'gulf of execution' (1) en 'gulf of evaluation' (2). Figuur 1. is een weergave van

Normans model waarin het cyclische karakter ervan duidelijk naar voren komt. Het is opvallend dat

de uiteindelijke, 'finale' doelen (goals) niet direct zijn opgenomen in de cycIus.

---+~ EXPECTATION +4---L..- ---'

i

(1)
action

specification
interpretation

(2)

~ i
execution I I perception

\_ .._.. _.. _.. _ MENTAL ACTIVITY

------~-------------7------
PHYSICAL ACTIVITY

Figuur 1. 'Seven stages of user activities involved in the performance ofa task'. Norman, 1986, in: D.A.

Norman & SoW. Draper (Edso)o (1) = GulfofExecution, (2) = GulfofEvaluation.
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Dit houdt verband met de veronderstelling van de hierarchie in doelverwervingsprocessen. Met

name uit onderzoek naar 'action slips', d.w.z. vergissingen in het verrichten van doelgerichte

handelingen (m.n. Heckhausen en Beckmann, 1990; Rumelhart & Norman, 1983; Norman, 1981),

voIgt de veronderstelling van een hierarchische gelaagdheid in de intentie die aan een doelgerichte

handeling ten grondslag ligt.

Norman (1981) onderscheidt in deze hierarchie 'parent'- en 'childschemata', waarbij meerdere

childschemata -parallel- ondergeschikt zijn aan een parentschema. Elk childschema fungeert op

haar beurt weer als parentschema voor een aantal ondergeschikte childschemata, etc..

Een schema vertegenwoordigt een beperkte hoeveelheid georganiseerde (feitelijke en procedurele)

kennis over de wereld, en tevens een repertoire van (motorische) handelingen waartoe het kan

aanzetlen. In principe stelt Norman een schema gelijk aan een intentie; het abstracte concept

'intentie' is een parentschema op het hoogst mogelijke niveau. In figuur 1 representeren 'goals' dit

hoogste niveau. In tegenstelling tot de intention lijken ze niet direct in verband te staan met de

handeling.

Naarmate een schema zich lager in de orde bevindt, bevat het een kleinere hoeveelheid informatie

en representeert het kleinere handelingen, te interpreteren als deelhandelingen, die meer

gespecificeerd zijn. Tevens wordt lager in de hierarchie per niveau het aantal parallelle -mogelijk

tegelijkertijd opererende- schemata groter. De gehele breedte van de door Austin en Vancouver

geformuleerde definitie ('goals as internal representations ofdesired states, where states are broadly

construed as outcomes, events, or processes', -curs: Asm) wordt door het model van Norman

bestreken: wanneer een schema als parent geldt, za1 het in de desbetreffende context een 'desired

outcome' representeren. Ondergeschikt daaraan zijn de daartoe benodigde 'events' en 'processes'.

Ook een 'event' kan op haar beurt weer gelden als een 'desired outcome', echter een niveau lager,

etc..

Tijdens de handeling evalueert een hogere orde schema of de activatie van de lagere orde schemata

nog steeds overeenstemt met haar eigen activiteit, die weer overeen moet komen met die van haar

'eigen' parentschema. Via een informatiestroom die tussen de diverse niveaus zowel omhoog als

omlaag gaat, stemmen de schemata hun activiteit op elkaar af. Volgens dit principe is het mogelijk

ook reeds geYnitieerde handelingen bij te stellen, des te sneller op het niveau van de deelhandeling

die in een fractie van een seconde plaatsvindt, maar ook op een meer globaal niveau. Het model

staat namelijk ook toe dat op grond van bottom up feedback besloten wordt een bepaald hoger orde

schema niet langer actief te houden, met andere woorden: een bepaald doel niet langer na te streven.
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Het model van Norman komt overeen met de concepten van (H.) Heckhausen en Beckmann (1990).

Zij veronderstellen de 'wide goal span' en de 'narrow goal span' als de respectievelijke kaders

waarbinnen de 'instrumental intention' (gedefinieerd als een 'action directing goal') via diverse

evaluatiecycli wordt bijgesteld. Op het niveau van de 'wide goal span' wordt de lopende handeling

op een globaal niveau gevolgd. De 'narrow goal span' concentreert zich op het proces van de

handeling zelf die tot verwezenlijking van de 'instrumental intention' moet leiden, en koppelt de

vorderingen terug naar het niveau van de 'wide goal span'. Daar vindt de evaluatie plaats ten

opzichte van andere cognitieve activiteiten, bijvoorbeeld andere tegelijkertijd nagestreefde doelen.

Op het niveau van de 'narrow span' is dit overzicht er niet.

Heckhausen en Beckmann maken nadrukkelijk onderscheid tussen de 'instrumental intention',

ingebed in de narrow en wide goal span, en het prototype van de 'goal intention'. De bewuste

beheersing van een handeling gebeurt via de instrumental intention, binnen de 'narrow', resp. 'wide

goal span'. De prototypische 'intention' daarentegen is meer abstract en is niet meteen 'action

directing' .

Wanneer we nog eens kijken naar het model van Norman, kunnen we de gelaagdheid van het

model van Heckhausen en Beckmann herkennen. Heckhausen en Beckmann veronderstellen op

basis van een onderzoek naar 'action slips' (1990) hierarchisch georganiseerde

'beheersingseenheden' waardoor een handeling wordt aangestuurd en bijgesteld. Norman komt op

grond van vergelijkbaar onderzoek tot schemata, met een vergelijkbare functie en een eveneens een

gelaagde structuur. Verder wordt in beide modellen het ultieme, prototypische doelconcept

onderscheiden van de intentie tot een actie. De terugkoppeling vindt bij Norman plaats op het

niveau van de intention. Bij Heckhausen en Beckmann vindt de evaluatie plaats in de wide goal

span. Met andere woorden wordt er volgens allebei de modellen op een relatief 'hoog' niveau

geevalueerd, dat wil zeggen op een 'laat' moment in de cyclus. Toch wordt er continuYteit

verondersteld in de 'monitoring' van de handeling. Deze kan in beide modellen (m.i.) begrepen

worden met de veronderstelde hierarchie; er ontstaat een vertakking in meerdere parallelle

feedback-Iussen die steeds breder wordt op een lager niveau in de orde. Deze verfijning is

uiteindelijk een benadering van contimiiteit.

5.3.2 Conceptuele parallellen met adaptatietheorieen.
De structuur van de hierboven beschreven doelconstructen vertoont sterke overeenkomsten met

zowel de structuur van gerontologische adaptatietheorieen in hoofdstuk 3 als met die van de
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constructen in hoofdstuk 4.

Ter illustratie voIgt nu eerst de vergelijking met het 'Selective Optimization with Compensation'

model van Baltes en Baltes (1990). Het beschrijft aanpassingsprocessen bij met name ouderen.

Deze processen en gewenste toestanden (doelen) hebben meestal betrekking op de langere termijn

(in termen van maanden ofjaren) maar werken tevens door op kortere termijnen, tot in het dagelijks

leven. Ze zijn inhoudelijk van een andere aard dan de processen die bijvoorbeeld Norman

beschrijft. Dit neemt niet weg dat ook het model van Baltes en Baltes uitgaat van een gewenste en

een begintoestand die via mentale en fysieke activiteiten op elkaar worden afgestemd, waarbij het

globale doel de leidraad is voor kleinere doelen en de evaluatiecydus telkens opnieuw wordt

doorlopen.

Antecedent Conditions

Life Development as Specialized and Age
Graded Adaptation

Reduction in General Reserve Capacity

Losses in Specific Functions

Processes

Selection

Optimization

Compensation

Outcome

Reduced

and

Transformed

but

Effective Life

t _

Figuur 1: Selective Optimization with Compensation. (Baltes & Baltes, 1990).

Gesimplificeerd zou nu het bereiken van een doel voorgesteld kunnen worden als het zodanig

beYnvloeden van een bepaalde uitgangssituatie, dat deze sterker gaat lijken opde gewenste situatie.

Volgens de theorie van Baltes en Baltes hoeft het bereiken van de gewenste toestand ('outcome')

echter niet per se plaats te vinden via de feitelijke verandering van de uitgangssituatie (o.a. een

zekere achteruitgang van capaciteiten en functies, genaamd 'antecedent conditions', waarmee al

wordt aangeduid dat ze als een gegeven worden beschouwd). Ook het veranderen van de wens

behoort tot de mogelijkheden. De wens ten aanzien van een concrete toestand kan worden

bijgesteld zonder dat de abstracte daardoor als onhaalbaar of ongeldig hoeft te worden beschouwd.
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De beoogde uitkomst, in dit geval 'a reduced and transformed but effective life', laat immers vele

invullingen toe.

Dit gegeven komt overeen met het principe van equifinality, dat tevens een hierarchie van doelen

en subdoelen impliceert. Ook Normans model voldoet aan deze eigenschappen, door de piramide

achtige structuur van parent- en childschemata. Het is aannemelijk dat een dergelijke hierarchie ook

de basis vormt voor het optimaliseren van selectie en compensatie in het model van Baltes en

Baltes. In termen van het model van Norman is de wens ten aanzien van een concrete, door een

actie te bereiken toestand de 'intention' (fig.!) of (Heckhausen & Beckmann) de 'instrumental

intention'. Bij Baltes en Baltes kan deze 'intention' vorm krijgen in diverse 'processes' (fig. 2).

Baltes en Baltes geven deze in hun schema in globale termen weer, maar deze 'processes' zouden

kunnen worden vertaald tot op het niveau van de concrete handeling. Het hogere, abstracte doel bij

Baltes en Baltes, 'reduced and transformed but effective life', wordt bij Norman vertegenwoordigd

op het niveau van de 'goals' en is in haar abstractie vergelijkbaar met het prototypische doel van

Heckhausen en Beckmann.

Binnen het model van Norman kan de 'physical state' worden bernvloed (vgl. het compenseren van

verslechterende 'antecedent conditions' bij Baltes& Baltes), maar ook de doelen ('intentions') of de

verwachtingen ('expectations') kunnen worden bijgesteld. In beide gevallen kan men tot een

handeling en uiteindelijk tot een toestand komen die als 'gewenst' wordt beschouwd, en die als

'goal' geldig is. Het is dus op twee manieren mogelijk dat verschillende (deel)acties even goed

voldoen om tot het gewenste resultaat te komen: (1) verschillende handelingen leiden tot een

resultaat dat bij benadering hetzelfde is, of (2) verschillende handelingen leiden tot een verschillend

'objectief' resultaat, dat door het anders interpreteren van het doel toch als 'gewenst' kan worden

beschouwd.

Punt twee komt overeen met een principe waaraan volgens Austin en Vancouver (1996) elk doel

zich houdt: 'equifinality'. De equifinality van doelen impliceert volgens hen dat doelen op vele

manieren kunnen worden bereikt, ongeacht een begintoestand. In eerste instantie zou men nu

zeggen dat de acties die tot het doelleiden 'equifinal' zijn -te vertalen als 'leidend tot een gelijk

eindpunt' - en niet het doel zelf.

Equifinality kan echter worden opgevat als een eigenschap van doe/en wanneer wordt verondersteld

(zoals de auteurs ook doen) dat:
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(1) een doel de mentale representatie van de gewenste toestand is,

(2) doelen een hierarchische structuur vertonen.

De voorstelling die een mens zich van eenzelfde doel maakt, kan door deze eigenschappen

verschillende vormen aannemen, hetgeen de voorwaarde is voor 'equifinality'. Een resultaat wordt

als 'hetzelfde' beschouwd wanneer het overeenstemt met iemands verwachting of aspiratie. De

gestelde evaluatienorm is dus subjectief en kan worden bijgesteld. Daardoor kunnen vele

verschillende eindtoestanden in de werkelijkheid door het individu worden opgevat als

corresponderend met hetzelfde doel.

Dit, vervolgens, is aIleen mogelijk wanneer men een (eveneens aan doelconstructen inherente)

hierarchische structuur veronderstelt. 'Hetzelfde doel' ligt namelijk per definitie op een iets hoger

niveau van abstractie. Verschillende doelen, nu opgevat als 'subdoelen', kunnen -ondanks dat ze

verschillend zijn geformuleerd- op deze manier allemaal 'equifinal' zijn. Met andere woorden

representeren ze cognitief hetzelfde eindpunt, dat zonder problemen met diverse toestanden in de

werkelijkheid kan corresponderen. Doelen dragen onder andere door deze eigenschap bij aan de

stabiliteit van de persoonlijkheid (Emmons, 1989; Markus en Wurf, 1987) en kunnen de

discrepantie tussen het waargenomen en het gewenste zelf verminderen (Steele, 1988; cf.

Brandtstadter en Greve, 1994).

Vanuit deze algemene beschrijving van equifinality keren we nu terug naar de gerontologische

adaptatietheorieen. Het principe van equifinality is namelijk ook herkenbaar bij Baltes en Baltes:

ouderen compenseren, optimaliseren en selecteren en beogen daarmee hetzelfde doel, dat

naargelang de mogelijkheden anders bereikt en dus anders gedefinieerd zal worden. Verder is ook

de (stabiliserende) werking van een proces zoals accommodatie, zoals o.a. BrandtsUidter en Renner

(1990) het in hun adaptatietheorie omschrijven, of secondary control van (J.) Heckhausen en

Schulz (1993) terug te voeren op dit principe. Accommodatie, maar ook immunisering, draagt bij

aan de stabiliteit en continuYteit van 'het oudere zelf (Brandtstadter & Greve, 1994). De oudere

heeft niet het gevoel een bepaald doel op te geven, maar het in een andere vorm of op een andere

manier toch te bereiken. Bijvoorbeeld het doel 'voldoende in contact blijven met andere mensen' is

op verschillende manieren te definieren, naargelang de beleving van de persoon die zich dit doel

stelt. Dit voorbeeld toont echter meteen ook een probleem: zelfs wanneer men bereid zou zijn de

definitie van een doel eindeloos bij te steIlen, zijn er bepaalde minimale 'resources' vereist om een

bepaald doel nog als 'bereikt' te kunnen beschouwen. In dit geval is die voorwaarde het bestaan van

tenminste een persoon met wie men contact onderhoudt. Dit probleem wordt uitgewerkt in §5.4.
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De bovenstaande vergelijking van adaptatietheorieen met enkele cognitief-psychologische

doelconstructen is bedoeld ter illustratie van hun conceptuele overeenkomst. Het cyclische karakter,

het principe van 'equifinality' en de hierarchische structuur zijn niet alleen te herkennen in deze

voorbeelden, maar bepalen tevens de rode draad in het overzichtsartikel van Austin en Vancouver

(1996): vrijwel alle doelconstructen voldoen aan deze kenmerken. Dit geldt ook voor het in

paragraaf 4.4 beschreven construct van Little en de bijbehorende methode (de Personal Project

Analysis). Die vergelijking zal hier niet verder worden uitgewerkt, maar zou goed mogelijk zijn.

5.4 Beschrijving van adaptatie naar ana/ogie van een
doe/construct.
Het model van Selective Optimization with Compensation van Baltes en Baltes is een

vooraanstaand gerontologisch adaptatiemodel, dat als construct (m.i.) nonzorgvuldig is uitgewerkt.

Een specifiek punt van kritiek is de behandeling van de diverse abstractieniveaus, die niet duidelijk

worden aangegeven en onderscheiden. Een formulering analoog aan de structuren van de besproken

cognitief psychologische doelconstructen lijkt te rechtvaardigen en zou het model van Selective

Optimization with Compensation kunnen verhelderen.

Uit de beschrijving van elk van de hierboven genoemde modellen blijkt -los daarvan- nog een ander

probleem, dat in termen van adaptatie neerkomt op de onmogelijkheid van de 'oneindige

bijstelling' van doelen. De (impliciete) veronderstelling van een hierarchische structuur is de

aanleiding tot dit probleem (vergelijkbaar met het zogenaamde 'Droste-effect'). In de modellen uit

de cognitieve psychologie is het gemakkelijker te herkennen dan in de adaptatietheorieen.

Het ultieme doel, vergelijk de 'goals' of het hoogste 'parent'schema van Norman, of de

'prototypical intention' van (H.) Heckhausen en Beckmann, kan namelijk niet'equifinal' zijn. De

parallel met de adaptatietheorieen wordt met name zichtbaar wanneer de 'cognitieve'

copingstrategieen daarbinnen worden bekeken (accommodatie en 'secondary control', maar

eventueel ook de cognities die aan selectie, optimalisering en compensatie ten grondslag liggen.)

Het bijstellen van doelen zou volgens (en dankzij) het principe van 'equifinality' niet het

veranderen van de 'echte', d. i. 'hogere' doelen betekenen, maar het anders evalueren van die

hogere doelen. Op een bepaald moment wordt echter de grens van het bijstellen van

evaluatiecriteria (doelen) bereikt.
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De herdefiniering van een bepaalde situatie is als het ware uitgeput. Het doel is niet verder bij te

stellen zonder dat het hogere doel onherkenbaar of van een geheel andere orde wordt. Op deze

manier komen steeds essentielere doelen ter discussie te staan. Wanneer 'het' ultieme doel, noem

het 'welbevinden' of 'levensgeluk', bedreigd wordt, wordt het moeilijker dit menselijke

probleem nog op te vangen via de (theoretische) 'equifinality' van doelen, die ons zou moeten

beschermen tegen desillusies en gevoelens van zinloosheid en minderwaardigheid. De oplossing

die mensen voor dit probleem hanteren wordt door Brandtstadter en Greve benoemd als

'immunisering' .

Het probleem met de oneindige hierarchische structuur van de beschreven doelconstructen is

daarmee echter niet opgelost. De veronderstelling van een proces zoals immunisering is (m.i.) niet

bevredigend.

De oplossing kan worden gezocht in een andere (doel)theorie uit de cognitieve psychologie, de

Perception Control Theory (PCT) van Powers (1973), overeenkomstig de meet- en regeltheorie.

Deze kent het 'Droste'probleem niet. Het zou interessant zijn de structuur van de peT te bekijken

en het model van Baltes en Baltes ook daarmee te vergelijken. Waarschijnlijk leent het model van

Baltes en Baltes zich beter voor deze vergelijking dan de concepten van Brandtstadter en Greve en

van (1.) Heckhausen en Schulz, omdat het de continulteit van dezelfde cyclus benadrukt, waar de

andere twee benaderingen zich beperken tot de geleidelijke verschuiving van de meer actieve naar

de meer berustende copingstrategieen, waarmee ze het accent leggen op de genoemde 

problematische- hierarchie.

De analogie van het SOC-model van Baltes en Baltes met de Perceptual Control Theory van

Powers wordt hier niet nader beschreven, maar wordt mogelijk na deze literatuurstudie uitgewerkt.
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6 Discussie.

6. 1 Inleiding.
De bedoeling van dit hoofdstuk is de afweging van de voorgaande infonnatie met het oog op

mogelijkheden voor succesvolle interventies in het dagelijks leven van ouderen. Welke

voorlopige conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot interventies in het dagelijks

leven van ouderen ter bevordering van bijvoorbeeld hun communicatie met andere mensen? Is

het mogelijk dat interventies in de lijn liggen van wat ouderen willen, of zijn ouderen doorgaans

dennate tevreden met hun situatie dat de kans hoe dan ook klein is dat een interventie of

verandering van (positieve) invloed is? Wanneer ouderen tevreden zijn met hun situatie, is dat

dan omdat ze niet beter weten en niet anders gewend zijn, of omdat ze actief en bewust gekozen

hebben voor de situatie waarin ze leven?

6.2 Verandering in het gedrag van ouderen: diverse interpretaties.
In de meeste adaptatietheorieen wordt gesteld dat ouderen zich aanpassen aan veranderende, niet

zelden verslechterende condities. De processen van acceptatie van en aanpassing aan deze

condities zijn niet aIleen praktisch, maar ook psychisch van belang. (§3.2 tim §3.4). Ze dragen bij

aan een gevoel van welbevinden en persoonlijke stabiliteit. Adaptatie kan worden gezien als een

gezond en actief proces, ook wanneer het de meer 'accepterende' strategieen betreft (aangeduid

met tennen zoals accommodatie resp. 'secondary control', en immunisering). Deze kunnen

behoren tot een adequate, competente omgang met de eigen situatie en kunnen bevorderlijk zijn

voor een gevoel van welbevinden en het ervaren van stabiliteit van de persoonlijkheid

(BrandtsHidter et al., 1993). Ze zijn niet per definitie passief: het besluit iets niet (meer) te

hoeven of te willen kan ook worden opgevat als een vonn van beheersing en betekent dan een

actieve (her)definiering van de situatie, vergelijkbaar met een cognitieve herstructurering.

Een cognitieve herstructurering betekent een verandering, niet slechts een aanpassing van het

denken (de cognities) over zichzelf en zijn mogelijkheden met het ouder worden. De optredende

cognitieve herstructurering wordt door de onderzoekers (m.n. van Ranst & Marcoen, 1991;

Dittmann-Kohli, 1995) niet zozeer beoordeeld, maar geconstateerd. 'Berusting' of 'acceptatie'

kan volgens hen een gevoel van vrijheid of bevrijding van oude 'plichten' en verwachtingen

betekenen, maar ze noemen ook de rol van belangrijke, kritieke levensgebeurtenissen en de

invloed van geleidelijke fysieke veranderingen in verband met deze herstructurering, die dan
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overeenkomsten vertoont met adaptatieprocessen.

Verder geven de doe1en en plannen die mensen zeggen te hebben (doelen en plannen zijn

voorbeelden van 'cognities') een indicatie voor wat zij waardevol vinden in hun leven en hoe zij

hun moge1ijkheden en kansen inschatten, bijvoorbeeld om een bepaald doel te verwezenlijken

(zie §4.2 en §4.3).

Vit andere theorieen en onderzoeken (zie §3.5 en §3.6) kornt naar voren dat ouderen een

verrninderde sociale activiteit vertonen, maar voor een belangrijk deel tevreden zijn met hun

sociale omstandigheden. De gedachte dat het voomamelijk een aanpassing aan exteme

ornstandigheden (barrieres) betreft, wordt bekritiseerd.

Met betrekking tot het sociale domein zegt Carstensen in haar theorie van socio-ernotione1e

selectiviteit (1991; Carstensen & Freund, 1994) dat mensen naarrnate ze ouder worden hun

sociale omgangskring actief beperken. Ze richten hun energie en aandacht op een steeds selecter

gezelschap en hechten de rneeste waarde aan de affectieve functie van een relatie. Dit proces

wordt al in de vroege volwassenheid in gang gezet, vanaf ongeveer 25 jaar. (Carstensen, 1992).

Het gevoel van sociale verbondenheid zou in de lijn van deze theorie dus niet per se van de

omvang van iemands sociale netwerk afhankelijk zijn. De uitbreiding of instandhouding ervan

door exteme ondersteuning kent in dat geval haar grenzen en de wenselijkheid van deze optie

zou, afgaand op deze theorie, niet overschat moeten worden.

Daamaast wordt door een aantal auteurs -ondanks de heersende opvatting dat adaptatie in het

licht van 'competentie' moet worden gezien en niet uitsluitend als reactie op een 'deficit' - ook de

keerzjjde van adaptatie verrneld; met name wordt genoemd het risico te snel tot 'berusting' over

te gaan, en zo (ook reele) opties voor een meer actieve aanpassing te onderrnijnen.

In de door Brandtstadter en Renner, resp. Greve (1990, 1994) beschreven adaptatietheorie kornt

naar voren dat verschillende stadia van aanpassing aan veranderende ornstandigheden in e1kaar

overlopen, soms parallel optreden en elkaar dan afremmen. Volgens Brandtstadter en Greve

(1994) bestaat er het risico van een 'te vroege' berusting die nog niet nodig was geweest.

Wanneer iernand overgaat tot de acceptatie of ze1fs ontkenning van een voorheen als

onbevredigend ervaren omstandigheid, is de kans kleiner dat hij actief zal proberen iets aan die

omstandigheid te veranderen. Dit suggereert dat de weg terug lastig is.

Ook Heckhausen en Schulz (1993) rnerken het verschijnse1 van een voortijdige acceptatie op. Zij

benadrukken dat een actieve be'invloeding van de situatie (primary control) in eerste instantie de

voorkeur verdient boven een mentale, accepterende omgang met de situatie (secondary control).

Op dit moment bestaat er rondom adaptatie -en ook, in dit verband, over 'successful aging'; wat
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is 'successful' en wat is daarvoor de norm- de nodige wetenschappelijke discussie. Deze gaat niet

zozeer over de vraag ofmensen met het ouder worden hun houding ten aanzien van zichzelf en

hun leven veranderen, maar waarom of ten gevolge waarvan zij dat doen.

Eenvoudig gesteld gaat de discussie over de grens tussen het 'vrijwillig, (zowel door de

'natuurlijke' weg ingegeven als bewust) en het 'noodgedwongen' veranderen met het ouder

worden. Deze grens is voor de meeste veranderingen niet abrupt, maar heeft het karakter van een

overgang die sluipenderwijs verloopt, bijna zonder dat iemand het zelfmerkt.

De theoretische discussie over verandering c.q. aanpassing met het ouder worden suggereert het

bestaan van een marge, een soort schemergebied. Hierin is zowel een accepterende als een meer

beYnvloedende houding een reele optie. De keuze voor de ene dan weI de andere optie is (m.i.;

asm) juist in dit 'schemergebied' afhankelijk van de mogelijkheden die een bepaalde persoon in

zijn specifieke omstandigheden (her)kent, ziet of wenst, en nog niet zozeer van de 'objectieve'

situatie. Met name overgangsfasen bieden interessante mogelijkheden voor interventies. Het is

immers -overeenkomstig de theorieen van met name Heckhausen en Schulz en van Brandtstadter

en Greve- eenvoudiger een voortijdige anticipatie uit te stellen dan een reeds voltrokken

acceptatie of berusting terug te draaien. Een 'te vroege' adaptatie kan al het gevolg zijn van het

niet kennen of herkennen van mogelijkheden. Wanneer iemand er, al dan niet terecht, bij

voorbaat van uitgaat dat iets niet mogelijk is, zal hij er waarschijnlijk ook niet naar streven. Het

gevoel invloed uit te kunnen oefenen op de eigen omgeving, bijvoorbeeld door het binnen bereik

hebben van bepaalde faciliteiten, kan bepalend zijn voor het streven naar deze invloed. Door het

ervaren van mogelijkheden kunnen mensen hun plannen, doelen, intenties (etc.) bijstellen, en

kunnen ze anders -ruimer- over zichzelf en hun mogelijkheden gaan denken. Hun cognities ten

aanzien van hun mogelijkheden veranderen wanneer de werkelijkheid hen dit toestaat.

De vraag of het wenselijk is dat oudere mensen hun cognities ten aanzien van zichzelf wijzigen,

en dus of het zinnig en legitiem is dergelijke veranderingen te stimuleren, wordt waarschijnlijk

door ouderen zelf het meest duidelijk beantwoord in hun reactie op de confrontatie met een

nieuwe mogelijkheid. Dan kan door de persoon zelf worden geconstateerd dat bijvoorbeeld een

bepaald communicatiemiddel al dan niet een waardevolle aanvulling is, zijn perspectief verruimt

of in een behoefte blijkt te voorzien.

6.3 Een voorbeeld: e-mail.
Een bepaalde oudere persoon komt weinig in contact met een aantal bekenden in zijn omgeving.

Dit kan komen doordat hij een barriere ervaart. Deze barriere is bijvoorbeeld de fysieke afstand
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in combinatie met een beperkte mobiliteit. Het kan ook zo zijn dat diegene er tegenop ziet per

telefoon te communiceren omdat hij dat als vermoeiend ervaart, of hij vindt het te kostbaar. De

communicatie per brief kost veel moeite en verloopt te traag.

Wanneer deze persoon vertrouwd zou zijn met e-mail, zou hij misschien over een drempel

worden geholpen. E-mail is bijvoorbeeld minder duur dan telefoon, kan snel en eenvoudig

worden verzonden, de gebruikelijke en vaak als vermoeiend ervaren beleefdheden laat men

gemakkelijker achterwege en e-mail vereist niet iemands onmiddellijke aandacht, maar stelt de

persoon in staat zelf te bepalen wanneer hij de 'post' leest. Zo kan er toch een vorm van

communicatie plaatsvinden, ontdaan van een aantal barrieres, waardoor er een gevoel van sociale

verbondenheid kan ontstaan dat deze persoon anders had moeten missen.

Hiermee is niet gezegd dat het 'face-to-face'-contact door bijvoorbeeld e-mail is te vervangen.

Ook zal een contact waarvoor men niet gemotiveerd is niet hierdoor ontstaan of in stand worden

gehouden. WeI kan de mogelijkheid van (bijv.) e-mail een waardevolle aanvulling of verrijking

betekenen binnen bestaande contacten, of kan het bepaalde meer oppervlakkige contacten

vergemakkelijken. Zelfs wanneer het voomamelijk een actieve selectiviteit is waardoor de

sociale activiteit van ouderen afneemt, zou een optie als e-mail nieuw perspectief kunnen bieden.

In de eerste plaats geldt dit binnen bestaande en als nabij ervaren sociale relaties, maar de kans is

aanwezig dat men op deze manier ook met mensen die iets meer op afstand staan gemakkelijker

in contact blijft.

E-mail is hier als voorbeeld gekozen van een toepassing van communicatietechnologie die op dit

moment al bestaat, maar nog relatief nieuw is (ten opzichte van bijvoorbeeld de telefoon).

Experimenten met een medium zoals e-mail kunnen echter informatie opleveren die verder gaat

dan het specifieke geval. Het is mogelijk via dergelijk experimenteel onderzoek meer te weten te

komen over de principes die ten grondslag liggen aan het effect van het ervaren van een nieuwe

(communicatieve, technologische) mogelijkheid. Het gegeven van 'effecten van het ervaren van

nieuwe mogelijkheden' wordt op deze manier geconcretiseerd in een situatie waarin empirisch

onderzoek mogelijk is. Een dergelijke casus levert zowel theoretische als praktische inzichten op

die kunnen worden gegeneraliseerd naar andere, vergelijkbare situaties.

6.4 De voorspelling en bei"nvloeding van intentioneel gedrag.
Het is uit de psychologische literatuur bekend dat doelen en plannen -het stellen, bijstellen en

verwezenlijken ervan- van groot belang is voor het menselijk welbevinden. Ook in de

adaptatietheorieen en in de theorievorming over cognitieve herstructurering speelt dit idee een
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belangrijke rol. Ter illustratie van de integratie van diverse doelconstructen IS hoofdstuk 4

geschreven, over doelconstructen in de psychologie.

Een model dat in deze literatuurstudie niet aan bod is gekomen, is het gedragsmodel van Ajzen

en Fishbein (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1991), uit de sociale

psychologie. Ook dit model behoort tot de doelconstructen. Ajzen en Fishbein stellen dat iemands

intentie (vgl. doel, streven) de beste voorspeller is van zijn gedrag (zie ook de door Ajzen

beschreven 'theory of planned behavior', 1991). Aan deze intentie ligt een zogenaamde attitude ten

grondslag. Of en hoe deze attitude in een intentie wordt omgezet, is van diverse persoonlijke en

situationele factoren afhankelijk, met name van de 'subjectieve sociale norm' en iemands

'persoonlijke effectiviteit' (iemands opvattingen over het zelf in staat zijn om het gedrag uit te

voeren). De omzetting van een intentie in gedrag is afhankelijk van eveneens een aantal

persoonlijke en situationele factoren, waaronder iemands vaardigheden en de barrieres die hij

ervaart wanneer hij tot uitvoering van zijn intenties wil komen. Het model van 'planned behavior'

heeft aanleiding gegeven tot verschillende varianten in de literatuur, wordt -voomamelijk in

wetenschappelijk, maar ook in praktijkgericht onderzoek- vaak gebruikt voor het voorspellen van

menselijk (sociaal) gedrag en heeft verder geleid tot de nodige discussie. Het model er als voIgt

uit:

Attitude

persoonlijke effectiviteit

vaardigheden

~o::==--+

Intentie

Gedrag

subjectieve sociale norm

barrieres

Figuur 3: Het model voor de verklaring van gedrag (naar Ajzen, 1987, in: Meertens & Von Grumbkow,

1988).

Een interessant punt van discussie dat ik hier met name wil noemen betreft de causale verbanden

die in het model worden aangegeven. Ook de omgekeerde volgorde is namelijk mogelijk; niet

aIleen de cognities van mensen bei'nvloeden hun gedrag, hun gedrag kan ook hun cognities

bei'nvloeden (Meertens & Von Grumbkow, 1988).
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Dit suggereert dat het mogelijk is om ruet alleen via de beYnvloeding van de attitude en de intentie

van mensen te komen tot gedragsmodificatie, maar ook andersom. Hetzelfde geldt voor de andere

variabelen in het model: het ervaren tot iets bepaalds in staat te zijn (vaardigheden en het ervaren

van persoonlijke effectiviteit) en het ervaren van het ruet langer bestaan van bepaalde barrieres.

Het bovenstaande voorbeeld met betrekking tot sociale relaties (e-mail) is te interpreteren vanuit

deze gedachtengang. Een gedraging waardoor een mogelijkheid wordt ervaren (het op eenvoudige

wijze communiceren met een kennis d.m.v. e-mail) kan van invloed zijn op de intentie (het contact

met deze kennis willen onderhouden) om een volgende keer opnieuw tot een dergelijke gedraging

('even mailen') over te gaan. De meting van iemands attitude ten aanzien van het hem vrijwel

onbekende medium 'e-mail' had deze intentie waarschijnlijk niet voorspeld.

In een aantal gerontologische adaptatietheorieen wordt gesproken over een mogelijk voortijdige

adaptatie; het eerder berusten in een bepaalde situatie dan 'nodig' was geweest. De redenering

van bijvoorbeeld Brandtstiidter et al. en Heckhausen en Schulz is in overeenstemming te brengen

met de ideeen over 'planned behavior' van Ajzen & Fishbein. Iemand is op een bepaalde manier

gaan denken over zichzelf en zijn eigen competenties, over de omstandigheden en de daarin

aanwezige barrieres. Deze cognities weerhouden hem van het maken van plannen, of van het

omzetten van plannen in gedrag, of geven aanleiding tot het opgeven van bepaalde aspiraties. De

cognities kunnen gebaseerd zijn op 'realistische' barrieres, maar kunnen ook onterechte

vooronderstellingen zijn. Meer toegespitst op adaptatie kunnen bepaalde vooronderstellingen en

vooroordelen ten aanzien van de eigen mogelijkheden leiden tot een conservatieve

copingstrategie.

De genoemde omkering van de causale verbanden is ook hier interessant: het (tijdig) ervaren of

kennen van mogelijkheden kan voorkomen dat mensen zich eerder dan 'noodzakelijk' bij en

bepaalde situatie neerleggen.

Anderzijds moeten we opnieuw rekening houden met de optie die Carstensen aangeeft,

geYllustreerd aan de hand van de afname van sociale activiteit onder ouderen: zij schrijft deze

voor een belangrijk deel toe aan een bewuste, vrijwillige selectiviteit. Deze kan begrepen worden

als een 'grondhouding' ten aanzien van sociale relaties en hetgeen mensen ervan verwachten, met

andere woorden als een attitude. Het is de vraag of een dergelijke attitude met bijbehorende

intenties veranderbaar is, en ook ofhet wenselijk is naar een beYnvloeding ervan te streven.
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6.5 Afsluiting en vooruitblik.
Deze literatuurstudie biedt een theoretisch kader waarbinnen een onderzoek kan worden gedaan

naar de doelen, wensen en aspiraties van ouderen in hun dagelijks leven in relatie tot

communicatie en communicatietechnologie. Het is echter nodig dit kader nader te specificeren.

De theorie moet worden vertaald in onderzoekbare empirische vragen.

Met name het gedragsmodel van Ajzen en Fishbein uit de sociale psychologie is als aanvulling

interessant. Uitbreiding ervan met kennis uit de persoonlijkheidspsychologie maakt het mogelijk

om met behulp van dit model ook het (intentioneel) gedrag van het individu te bestuderen. Dit is

nodig omdat in het te verrichten onderzoek het oudere individu centraal staat, en ruet zozeer

ouderen als groep.

De methodes uit hoofdstuk 4 zijn in beginsel geschikt om de doelen, aspiraties en wensen van

(individuele) ouderen in hun dagelijks leven te onderzoeken. Tenminste de onderliggende

theoretische constructen van de daar beschreven benaderingen zijn bruikbaar, en ook hun

integratie met gerontologische adaptatietheorieen en doelconstructen uit de algemene

psychologie is mogelijk. De methodes zelf echter zijn (m.i.; asm) nog te weinig toegesneden op

het op te zetten onderzoek. Ze kunnen als basis dienen, maar zullen moeten worden aangepast.

Voor de definitie van de te onderzoeken doelgroepen (voorlopig gesteld op 'vitale' en

'kwetsbare' ouderen) kunnen de resultaten van bestaand onderzoek als richtlijn gelden,

bijvoorbeeld een aantal van de in paragraaf 4.2 en 4.3 vermelde gegevens.

Met het oog op een empirisch onderzoek naar de doelen, aspiraties en wensen van ouderen in hun

dagelijks leven is nu in ieder geval van belang:

• de aanvulling (uitbreiding en invulling) van het theoretisch kader,

• daarbinnen de integratie van diverse theorieen van doelgedrag, en

• de ontwikkeling van een methode, eventueel op basis van bestaande methodes.
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