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Onderzoeksvraag

Ouder worden zonder al te veel aan welbevinden
in te boeten hangt niet alleen af van de omstan-
digheden. We kunnen er zelf ook iets aan doen.
Door verschillende zelf-management vaardighe-
den (ZMV; vaardig zijn in of door: initiatief
nemen, vertrouwen op eigen kunnen, energie en
tijd investeren, positief denken, multifunctio-
neel actief zijn, zorgen voor variëteit) goed ge-
coördineerd in te zetten kunnen we het niveau
en de sterkte van lichamelijke en sociale bronnen
van ons welbevinden handhaven en vergroten.
Tegen de achtergrond van hun “theorie over het
zelf-management van welbevinden” onderzoe-
ken de auteurs of het beschikken over meer zelf-
management vaardigheden geassocieerd is met
minder deficits in de fysieke en sociale hulp-
bronnen die het ouder worden optimaliseren, en
rechtstreeks of onrechtstreeks met welbevinden
in termen van levenstevredenheid en het ervaren
van positief en negatief affect. Drie hypothesen
worden getoetst: 1. hoge niveaus van ZMV corre-
leren met lagere niveaus van deficits in fysieke
en sociale hulpbronnen; 2. hogere niveaus van
ZMV correleren positief met indicatoren van
welbevinden; 3. de associatie tussen ZMV en wel-
bevinden is minstens gedeeltelijk gemedieerd
door lagere niveaus van deficits in de fysieke en
sociale hulpbronnen.

Methode

Van duizend aangeschreven zelfstandig wo-
nende 65-plussers stuurden er 44% de vragenlijs-
ten ingevuld terug. De uiteindelijke onderzoeks-
groep bleek vrij representatief, alleen waren de
85-plusser duidelijk ondervertegenwoordigd.
Het niveau van de zelf-management vaardighe-
den (zes subvaardigheden) werd gemeten met de
SMAS-30 (dertig items van de Self-Management
Scale), de fysieke deficits met negen vragen naar
het zelfstandig kunnen verrichten van ADL en
IADL activiteiten, de sociale deficits met drie
vragen naar het ervaren van tekorten in de rela-
ties met anderen. Het welbevinden werd geme-
ten (met de klassieke SWLS en PANAS) in termen
van levenstevredenheid, de aanwezigheid van
een positieve stemming (positief affect) en de

afwezigheid van een negatieve stemming (nega-
tief affect). In de analyse van de data werden de
leeftijd, het geslacht en het niveau van genoten
onderwijs gecontroleerd.

Resultaten

De eerste hypothese werd bevestigd. Hogere ni-
veaus van ZMV gaan samen met minder fysieke
en sociale deficits. De tweede hypothese werd
grotendeels bevestigd. Hogere niveaus van ZMV
zijn geassocieerd met meer levenstevredenheid
en ervaring van positieve gevoelens. Het negatief
verband met de afwezigheid van negatieve ge-
voelens is minder uitgesproken. De derde hypo-
these wordt eveneens grotendeels bevestigd. De
ZMV heeft een directe impact op de drie aspec-
ten van het subjectief welbevinden, maar ook
een indirecte via de fysieke en sociale tekorten.
De indirecte relatie met levenstevredenheid gaat
langs de negatieve associatie met deficits in
beide welzijnsbronnen, de fysieke en de sociale.
In de (bescheiden) indirecte relatie met de aan-
wezigheid van een positieve stemming speelt
alleen de negatieve associatie met fysieke deficits
een rol. De indirecte relatie met negatief affect
loopt via de positieve associatie van ZMV met
sociaal deficit.

Discussie

Even zorgvuldig en helder als de vraagstelling,
de methode en de resultaten van het onderzoek
werden beschreven, bespreken de auteurs hun
werk. Ze wijzen terecht op het innovatief karak-
ter van hun onderzoek, en bespreken uitvoerig
en overtuigend het merkwaardig verschil met
betrekking tot de directe en indirecte associatie
tussen ZMV en positief affect (hoog direct – na-
genoeg niet indirect), respectievelijk, negatief
affect (lager direct – sterker indirect). De auteurs
concluderen dat in verder onderzoek ook naar
groei en winst inzake de hulpbronnen gevraagd
zou moeten worden, en niet alleen naar waarge-
nomen deficits. De beperking inherent aan het
cross-sectioneel design van het onderzoek weten
de auteurs af te zwakken door bijkomende ana-
lyses waarin de onafhankelijke en afhankelijke
variabelen van plaats verwisselen. Er zijn geen
redenen om de originele hypothesen te wijzigen.

Nabeschouwing

Dit onderzoek is een van de producten van een
veelzijdig onderzoeksprogramma van het Uni-
versitair Medisch Centrum (Gezondheids-
psychologie) en andere onderzoekseenheden van
de universiteit van Groningen naar (de defi-
niëring en meting van) zelfmanagement-
vaardigheden van volwassen in de tweede
levenshelft, vooral van (kwetsbare) ouderen, het
effect van het gebruik van deze vaardigheden op
de handhaving van diverse indicatoren van sub-
jectief welbevinden, en de mogelijkheid om deze
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vaardigheden door interventies te optimaliseren
of op peil te houden. De geslaagde verkenning
van het verband tussen het zelfmanagement-
potentieel van ouderen, het niveau van hun fy-
sieke en sociale hulpbronnen en hun subjectief
welbevinden, stimuleert tot verdere reflectie en
de exploratie van andere publicaties van het on-
derzoeksteam, publicaties waarin ook het fysiek
en het sociaal welbevinden (de bevrediging van
de corresponderende behoeften) in relatie tot het
subjectief of psychologisch welbevinden worden
bestudeerd. De Groningse onderzoeksgroep le-
verde in de voorbije twee decennia interessante
theorieën en boeiend fundamenteel onderzoek
over succesvol ouder worden en introduceerde
beloftevolle interventies gericht op het manage-
ment van het welbevinden door ouderen.

A. Marcoen
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Wat motiveert mensen om te zorgen? Deze vraag
staat centraal in het proefschrift van Katherine
Gardiner. Ter illustratie beschrijft Gardiner de
situatie van Pim, vader van een 10 maanden oude
baby, die de zorg voor zijn kind zwaar vindt. Ter-
wijl het zorgen zijn vrouw moeiteloos lijkt af te
gaan, mist Pim zijn vrijheid en lijdt hij onder de
druk van de zorgplicht. Hieruit kan worden op-
gemaakt dat het zorgproces niet altijd makkelijk
is. Zorgen kost moeite en vraagt op sommige
vlakken opofferingen. Dit zal ook herkend wor-
den in de ouderenzorg. Het zorgen voor een
partner die hulpbehoevend is, is niet eenvoudig.
De zorgvrager toont niet voortdurend zijn of
haar dankbaarheid, ook frustraties en boosheid
passeren de revue. Wat maakt nu dat we toch,
ondanks deze negatieve aspecten van het zorg-
proces, voor een ander blijven zorgen? Wat is die
dwingendheid van zorg?

Op filosofische wijze zoekt Gardiner naar des-
criptieve en normatieve antwoorden op deze vra-
gen binnen de (zorg)ethiek. Aan de hand van de
theorie van Nel Noddings overdenkt Gardiner
hoe de hulpvraag van de zorgvrager wordt erva-
ren door de zorggever. Zodra je oog hebt voor de
noden van een ander, is de zorgmotivatie onver-
mijdelijk, stelt Noddings. Voor Gardiner geeft
dit echter nog onvoldoende antwoord op haar
vragen. De motivatie tot zorg is er niet als je de
zorgbehoefte niet ziet of voelt. Gardiner be-
spreekt vervolgens Harry Frankfurt. Hij stelt dat
zorg een reflexief proces is waarin de zorggever
zich vereenzelvigt met de zorgvrager. In deze

verbondenheid ligt de motivatie verborgen. Zor-
gen is meer dan een kwestie van willen, de zorg-
gever kan niet anders dan reageren op de zorg-
behoefte van de zorgvrager. Maar ook Frankfurt
lijkt met zijn analyse van het zorgproces niet te
kunnen verklaren waarom iemand zou moeten
zorgen, hij analyseert vooral het zorgproces zelf.
Het lijkt vooral een kwestie van het wel of niet
hebben van deze motivatie. Het lukt deze filoso-
fische benaderingen van zorg niet om norma-
tieve kaders te formuleren als het gaat om moti-
vatie tot zorg. Zorg is een reactie op een bepaalde
situatie waarin iemands afhankelijkheid of lij-
den in ons een respons oproept. De ander doet
een appèl op ons; negeren kan niet. Na het door-
lopen van verschillende theorieën over zorg,
komt Gardiner in haar laatste hoofdstuk tot een
verklaring waarin de theorie van de filosofe
Christine Korsgaard een centrale positie in-
neemt. Doordat wij onszelf met onze praktische
identiteit (rollen) vereenzelvigen, leggen wij
onszelf normativiteit op, aldus Korsgaard. Het is
als het ware een vrijwillige noodzakelijkheid.
Hoewel we er zelf voor kiezen, kunnen we ook
niet anders. We leggen onszelf het zorgen op en
het negeren daarvan kan pijn doen. Deze pijn of
het voorkomen daarvan is de motivator tot zorg.
Gardiner spreekt hier van een zelfopgelegde
‘plicht’ (obligation), maar tracht de negatieve
connotaties van het concept het hoofd te bieden.
Het gaat om een persoonlijke verbintenis, voort-
komend uit onze morele identiteit en context,
niet om plichten in rationele of onafhankelijke
termen. Op deze wijze tracht Gardiner de kritiek
van de zorgethiek op plichtenbenaderingen a la
Kant, dat integriteit in het geding is, te onder-
vangen en tegelijk het normatieve karakter van
zorgen een plaats te geven.

In combinatie met de relationele elementen
van Noddings en Frankfurt is Gardiner van me-
ning dat Korsgaards normatieve benadering ver-
klaart waarom wij ‘moeten’ zorgen voor de
ander. Gardiner heeft getracht een belangrijk
filosofisch probleem van de zorgethiek te stellen
en te beantwoorden. Haar verhandeling laat zien
dat motivatie, het ‘moeten’, van binnenuit komt.
We verwachten van onszelf dat we anderen in
kwetsbare situaties helpen, en kunnen vervol-
gens niet anders dan die zorg op ons nemen. Op
basis hiervan concludeert de auteur dat vader
Pim, uit het begin voorbeeld, niet moreel de-
viant is, maar geconfronteerd wordt met de pijn
die voortkomt uit zijn zelfopgelegde zorgplicht.
Zorgen kost moeite en kan ons op sommige mo-
menten zwaar vallen, maar desondanks blijven
we gemotiveerd om de zorg vol te houden. Het
blijft echter in het ongewisse of iemand die niet
of onvoldoende kan voldoen aan zijn (zelf-
opgelegde) zorgtaken, moreel laakbaar is. Het
voorbeeld van Pim en zijn vrouw laat zien dat
mensen kunnen verschillen in het geven van
zorg en de moeite die dat kost. Hoe we dat in
normatief opzicht moeten duiden, is mogelijk
een interessante vervolgvraag voor Gardiner.
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