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Veranderende zorg voor ouderen
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De zorg voor ouderen i s aan het veranderen.
Niet alleen als gevolg van de bezuinigingen op
de collectieve uitgaven van de overheid. maar
ook als gevolg van een andere visie op zorgverlening. Wellicht ook als gevolg van een veranderende kijk op ouder worden en oud zijn.
Mogelijk ook omdat ouderen zelf veranderen
in de richting van meer geëmancipeerde burgers.
Bedoelde veranderingen vinden plaats binnen
de zorgverlening op alle niveaus. Dat wil zeggen zowel binnen de zorg die aan thuiswonende ouderen gegeven wordt, als binnen de zorg
die wordt gegeven aan ouderen in bejaardenoorden of verpleeghuizen.
Met dit artikel wordt een poging gewaagd een
aantal van deze veranderingen aan te geven,
en een link te leggen naar het beroepsonderwijs. De nadruk zal daarbij liggen op de zorg
voor ouderen in bejaardenoorden.
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ren na wereldoorlog II in 1600 oorden met
140.000 plaatsen. Tot voor kort werd i n deze
instellingen gewerkt vanuit een statische visie
op de zorg voor ouderen, uitmondend in éénzelfde zorgpakket voor elke bewoner. Er heerste n e t zelden een betuttelende sfeer en bewoners werden voortdurend benaderd door
verzorgend personeel, dat aangaf te weten
wat het beste voor de betreffende bewoner
was. Een gezapig leventje derhalve voor de
bejaardenoordbewoners en een grote groep
verzorgend personeel, dat tenminste voor een
deel arbeidssatisfactie vond in de gedachte
dat zij welhaast al het mogelijke voor de bewoners deed.
Echter, daarmee was ook in het bejaardenoord een leefomgeving gecreeerd, welke doar
een bekende Nederlandse cabaretier werd gekarakteriseerd als: "tochtvrij, zoutarm.en oervervelend!"
Overigens was in die jaren het voorgaande
niet alleen van toepassing op bejaardenoorden, maar in meer of mindere mate op alle
soorten van dienstverlening aan individu of
groep. Daarmee werd in feite elkeshulpvrager
- enigszins gechargeerd benaderdi- g%%duceerd tot zorgobject voor de onderscheiden
hulpverleners.
Dat juist dit laatste tot steeds meertkritiek en
onvrede aanleiding gaf laat zich .raden en.zd
omstreeks 1965-1970 wordt dan ookeen k$$
tering zichtbaar. Niet langer wordt uitgegmn
van de mens als zorgobject, maar stee&m&n
wordt de hulpvrager gezien als een zelfstandig
en voor zichzelf verantwoq@,eJ&.
een op bepaalde punten in het fu
bestaande hulpbehoeite. Daarbij lijkt
niet onmogelijk .dat een positieve~.b'ijwe'cIC1@
van de schaarste aan financigle i$iidd@&pZ@
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lerenbe-

Vooral in de jaren na 1945 ontwikkelde de Nederlandse verzorgingsstaat zich in snel tempo.
Eerst mondjesmaat, maar allengs sneller,
naarmate de economische hoogconjunctuur
zich duidelijker aftekende. Wat simpel benaderd wilde dit zeggen dat een groot aantal verantwoordelijkheden van burgers voor elkaar
werden verschoven naar de overheid en dat
nog werd versneld.
deel van de samenleving dat stichting of verz*+i*
eniging werd genoemd.
Met behulp van overheidssubsidies verrezen
een groot aantal bejaardenoorden en werpleeghuizen. Daarnaast werd.de gezinszorg en
de kruisvereniging s t e e d s , a c ~ i e v e ~ ~ i n ~ ~ e ~ c i c ~ -
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De
die zich bezighouden met
ou&rwn bestaat toenemende aandacht voor
instrument voorlichting. Voorlichting aan
w a n staat echter nog maar in de kindernon, Het ontbreekt aan systematiek, vakkundigheid en publieksgertchtheid. Er is voldwrrde kennis van het voorlichtingsproces en
het publiek: de ouderen. Dit boek biedt ene de uitgever - de praktische kennis en
het inzicht die nodig zijn om van voorlichting
arin ouderen een volwassen discipline te
maken.

eisen aan het inzicht en de inzet van de voorrichter.
In de praktijk zijn al verschillende voorlich;
tingsstrategieën geprobeerd. Wat heeit ge.
werkt. wat niet? In "Voorlichting aan achterotandsgroepen" zijn deze zaken op een rijtjp
.id,
r
gezet.
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