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Perspectief 



Healthy ageing winners 
 
 



Losers? 



Believers 
 
 



Damien Hirst: we are afraid of nothing 



Simone de Beauvoir (1908-1986) 

ouderen worden mishandeld door systemen 
de beeldvorming van de economisch utilitaire burger en “ideale (niet 
oude) oudere” staat waardig ouder worden in de weg 
 
het gereguleerde normatieve aandeel in onze zorg is te groot 
geworden 



Emic en etic standpunt 
 

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





perspec&even
 

•  “waar	  voor	  mij”	  (emic)	  
	  
•  narra1ef	  
•  geluk	  

•  “waar	  voor	  
buitenstaander”	  (e1c-‐
norma1ef)	  

•  rechtvaardigheid	  /	  humaniteit	  
•  veiligheid	  



 
 

Het narratief 
 
Wie ben ik? 
 
Wat heb ik nodig? 
 
Waar word ik blij van? 
 
Wie zijn belangrijk? 
 
Hoe komt een goed narratief tot stand? 
Hoe communiceer ik een narratief in een team? 





Lerende systemen 
 
Zoek gemeenschappelijke waarden 
 
•  voor burgers  
•  voor overheden  
•  voor zorginstellingen / hulpverleners 
•  bedrijven 
  



Duurzame oplossingen in samenwerkingsverbanden 

Behoeftes en 
verlangens van 
burgers 
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Recht doen aan de heterogeniteit in de bevolking 

needs 

health 



Relevante	  domeinen	  vanuit	  de	  persoon	  

•  Redzaamheid en kwetsbaarheid 
•  Behoeften 
•  Welbevinden 



Positief en negatief welbevinden 
 

•  Narigheid verminderen is het primaire doel van 
behoeftegerichte zorg 

•  Positief welbevinden zit vooral in sociale interacties, 
woonomgeving en vrijheid 
 
 

Ø Behoefte en verlangen zijn beide relevant 







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



Kansen scheppen in een beperkte ruimte 
 



Persoonlijke ruimte waarbinnen mensen kunnen kiezen: 
“waar voor mij” 

schade winst 

•  behandelplan 
•  diagnose 
•  labeling 
•  pillen 
•  thuiszorg 
•  opname 
•  … 





Liefdevolle gemeenschap schept kansen voor 
leefplezier 
•  Begint met een relatie waarin je de belangrijke 

andere bent 

•  Een narratief wordt verteld en gehoord in een relatie 
tussen twee mensen  

•  Meetinstrumenten leiden vaak af van de relatie naar 
wat er in het instrument gebeurt 

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

 




