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wil 
van 

ouderen beperken 
HAAG, 1 OKT. Het risico dat 

een inwoner van een verpleeg- of 
verzorgingshuis verwondingen 
oploopt bG een val, mag re- 
den meer zijn de cliënt vast te bin- 
den. Nu gebeurt dat nog vaak wel. 
Staatssecretaris Jet Bussemaker 
(Volksgezondheid, PvdA) heeft 
vandaag aan de Tweede Kamer ge- 

dat een bewoner alleen 
nog vastgebonden mag worden 
als er echt niets anders op zit en de 
cliënt zonder vastbinden slechter 
af is. Cliënten die niet worden 
vastgezet met een zogeheten 
Zweedse band of met bedhekken, 

valrer. Maar zij raken niet 
zwaarder gewond dan mensen die 
wel vastgebonden worden. Dit 

overleden zeven mensen na 
ongelukken met een Zweedse 

Volgens de staatssecretaris 
zijn er inmiddels genoeg alterna- 
tieven voor vastbinden om te 
voorkomen dat een patiënt valt. 
Daar komt nog: eens bii dat de hui- 
dige regels cliënten onvoldoende 

tegen onvrijwillige 
fixatie. (ANP) 

straat voor jongere 
DEN HAAG, 1 OKT. Het kabinet 
wil een landelijk verbod invoeren 
op het ,,aanwezig" hebben van al- 
cohol in de openbare ruimte door 

onder de zestien:Minis- 
ter Ernst Hirsch Ballin (Justitie, 
CDA) en zijn collega Ab Klink 
(Volksgezondheid. CDA) zullen 
daar volgend voorjaar een wets- 
wijziging toe indienen. Dat mel- 
den de bewindslieden in een brief 
aan de Tweede Kamer. Ze geven 
met de stap gehoor aan een motie 
die vorig jaar door de Tweede Ka- 
mer is aangenomen. De regel geeft 
de overheid extra handvatteii om 
alcoholgerelateerde overlast door 

en doorverkoop van fles- 
sen drank aan jongeren onder de 
16 op straat aan te pakken. (ANP) 

Ondewijs meest 
vergrijsde sector 
VOORBURG, i OKT. Het onderwijs 
is de meest vergrijsde bedrijfstak 
in Nederland. De gemiddelde leef- 
tijd in het onderwijs was vorig jaar 
43 jaar. Dat blijkt uit onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). In de onderwijs- 
branche is meer dan de helft van 
het aantal personeelsleden 45 jaar 
of ouder, waar dat onder de totale 

Drie maanden ce aait weer op a iger vertrekt beroepsbevolking 37 procent is. 
Vooral mannen die in het onder- 
wijs werken, zijn ouder. 61 Pro- + cent is tussen de 45 en 65 jaar. 
Door deze oververtegenwoordi- 

VOOr brand De Punt Nooit eerder werd 
ging van oiliYeirk mannen inhet ' j 

Psychiater prof. B. Gersons van zakelijk is, of doordat DKDB'ers geheime adressen moet verhui- Nederland nooit een aanslag ge- onderwijs is de verwachting dat B 
8 

,,~,,,,,i,+ ...,, ,,,,,,,, het AMC in Amsterdam deed on- tot in de woonkamer hun opwach- zen, lran geïsoleerd raken van fa- pleegd op iemand in zo'n beveili- het aantal vrouwen voor de kras i 2 

Eenzaaniheid Zo'n 200.000 65-plussers hebben slechts één waardevol sociaal contact per maand, en dat cijfer groeit 
 ~ussemahr 
vastbinden 

. DENde kwa en 

schreven 

vallen 

jaar 

band. 

beschermen 

jongeren 

jongeren 

Benzaamheid is een gevoel. 
En tegelijk is het heel 
concreet, zegt gerontoloog 
Theo van Tilburg. 
Honderdduizenden 
ouderen hebben er last van. 

Door onze redacteur 
HAN'S WAMMES 
AMSTERDAM, 1 OKT. Eenzaam-
heid wordt onderschat, zegt Pieter 
Beelaerts van Blolland. Daarom 
voert het Ouderenfonds, waarvan 
de 75-jarige oud-minister voorzit- 
ter is, campagne. Met tv-spotjes, 
die blije en actieve senioren laten 
zien en een oudere vrouw die 'be- 
zoek met een plantje' krijgt. Van- 
daag is het Vergeet-ze-niet-dag, 
uitgeroepen door het Ouderen-
fonds. De dag valt samen met de 
Internationale Ouderendag van de 
Verenigde Naties. 

Nuttig, vindt ~eelaerts. ,,Een- 
zaamheid wordt deels ontkend. 
Mensen die eenzaam zijn, lopen er 
niet graag mee te koop. Tegelijk 
voelen familie en buurt zich schul- 
dig. Wordt er weer eens iemand, al 
weken dood, thuis gevonden, dan 
stellen ze achteraf vast: we hebben 
'm te weinig gezien." 

Het Ouderenfonds schermt met 
cijfers van wat tegenwoordig het 
'kenniscentrum ouderen' Vilans 
is. Nederland telt zo'n drie mil- 
joen 65-plussers, van wie eenderde 
zich eenzaam voelt. Zo'n 200.000 
zijn zelfs extreem eenzaam; zij 
hebben hooguit eens per vier we- 
lren een waardevol sociaal contact. 
Straks wordt het nog erger. Het 
aantal ouderen groeit de komende 
dertig jaar met tweederde. In 2010 
zijn er 1,s miljoen eenzame 65- 
plussers, van wie ruim 310.000 ex- 
treem eenzaam, voorspelt het Ou- 
derenfonds. 

Over de cijfers valt te discussië- 
ren. Eenzaamheid laat zich moei- 
lijk objectief meten. Wie weinig 
contacten prettig vindt, is niet 
eenzaam. ,,Mensen vóélen zich 
eenzaam", zegt Theo van Tilburg, 
hoogleraar sociale gerontologie 
aan de Vrije Universiteit in Am- 
sterdam. Hoe subjectief ook: ,,Een- 
zaamheid is een serieus en hard- 
neldcig probleem." En het wordt 
erger, onderstreept hij. ,,Het aan- 
tal mensen in risicogroepen 
groeit. Het is niet alleen een demo- 
grafisch probleem, maar ook een 

maatschappelijk." 
Alleenstaanden vormen de 

grootste risicogroep. Jongere men- 
sen blijven langer en vaker alleen, 
echtscheidingen zijn aan de orde 
van de dag. Hun aantal alleen zegt 
niet zoveel. Bepalend is het sociale 
netwerk. Hoe meer vrienden en 
kennissen, des te kleiner de kans 
dat iemand zich eenzaam voelt. 
Jongere singles hebben verhou- 
dingsgewijs grote netwerken; voor 
oudere alleenstaanden zijn de risi- 
co's groter. Een scheiding, waar- 
door niet alleen het gezin scheurt 
maar ook de kennissenlrring, lran 
sterke eenzaamheid oproepen. 
Hoewel het vroeger heviger aan- 
kwam, zegt Van Tilburg. ,,Toen 
was je een verstotene, ging het mes 
door je sociale netwerk. d u  schei- 
den veel vaker voorkoqt, is de be- 
tekenis ervan veranderd. Mensen 
zijn eraan gewend, je Ban erover 
praten? 

Ook de effecten van pensione- 
ring zijn veranderd, weet Van Til- 
burg. Ooit viel de kostverdienende 
man in een zwart gat: status weg, 
contacten kwijt. ,,Sociale relaties, 
bestaan ook buiten het werk, en 
goede relaties met collega's lran je 
na je pensioen voortzetten." 

Niet veranderd is het effect van 
overlijden op een achterblijvende 
partner. ,,Van de verweduwden 
weten we dat 60 tot 70 procent 
zich behoorlijk eenzaam voelt, al- 
thans emotioneel. Sociaal hoef je 
niet vereenzamen, maar je mist 
wel de vertrouwenspersoon met 

Eenzame audaren 
40 procent van de 65-plus- 

sers woont alleen en 55 Dro- 
cent van de 75-plussers.'~er 
eenzaamst zijn gescheiden al- 
leenwonenden. 

Van de duurzame relaties 
van mensen rond de zestig 
jaar, is 20 jaar later nog maar 
een kwart over. 

20 procent van de ouderen 
(420.000mensen) viert Kerst 

en Oud en Nieuw niet. Ruim 

200.000 ouderen in Nederland 
zitten tijdens de feestdagen 
zonder bezoek, een kwart van 
hen voelt zich eenzaam. 

60 procent van de verpleeg- 
en verzorgingshuisbewoners 
krijgt nooit bezoek. 
Bron: Nationaal Ouderen- 
fonds 

wie je alles deelt." 
Er zijn meer factoren die een- 

zaamheid in de hand werken -ar-
moede, zielrte. Door toegenomen 
welvaart en mobiliteit hebben 
mensen meer leuze om hun leven 
in te richten en is het belang van 
traditionele sociale verbanden als 
wijk, dorp of kerk verminderd. 
Jongeren bouwen per pc grote 
vriendenkringen op, maar oude- 
ren die de codes en gebruiken op 
Hyves en MSN niet kennen, ontbe- 
ren deze contactmogelijlrheden. 

Op individueel niveau is moei- 

lijk te voorspellen wie eenzaam 
wordt, zegt Van Tilburg. Maar elke 
risicofactor extra maakt de kans 
op eenzaamheid onevenredig gro- 
ter. ,Oud zijn is geen probleem. 
Maar ben je alleenstaand, van je 
buurt vervreemd, ziek en arm, dan 
is het risico enorm." 

Dat risico moet je nïet uitvlak- 
ken, onderstreept de gerontoloog. 
,,E;enzaamheid bedreigt de kwali- 
teit van leven. Mensen zijn sociale 
wezens. Je hebt elkaar nodig, om 
praktische én emotionele redenen: 
het is belangrijk dat je problemen 
Iran besprelren, intensieve inhou- 
delijke gesprekken kan voeren." 
Van Tilburg wijst erop dat oude- 
ren, gevraagd naar hun grootste 
bezit, als eerste hun gezondheid 
noemen. ,,Niet uit angst voor ge- 
brek,,, vermoedt hij, ,,maar uit 
angst voor isolement." 

Zet dat nou zoden aan de dijk, 
zo'n jaarlijkse Vergeet-ze-niet-
dag? ,,Zo'n dag alleen helpt niet", 
geeft Beelaerts van Blokland toe. 
,Je vraagt er aandacht mee, roept 
mensen op er even bij stil te staan. 
Op lange termijn heeft dit soort ac- 
ties effect. Er komen contacten uit 
voort."^ 

Van Tilburg: ,,Mensen raken 
makkelijker in de eenzaamheid 
dan eruit, maar vaak gaat het om 
een periode. Door te investeren in 
contacten, zonder onrealistisch 
hoge eisen te stellen, zet je kleine 
stapjes naar een basis waarop je 
kan terugvallen. Eenzaamheid is 
niet hopeloos." 
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Oudere na scheiding of overlijden partner eenzaamst 

Veel bewoners in tehuizen krijgen nooit bezoek. Foto Hollandse Hoogte 
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