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Herinneringen ophalen doet deugd, maar
niet altijd

Cappeliez P, Guindon M, Robitaille A. Functions of re-
miniscence and emotional regulation among older
adults. Journal of Aging Studies, 2008; 22: 266-272.

Onderzoeksvraag

Reminiscentie of herinneringen ophalen is een
gekend fenomeen. Wat is er de functie van in het
dagelijks leven van ouderen? De auteurs onder-
scheiden drie brede functies in het licht waarvan
een aantal reminiscentiesoorten gedefinieerd
kunnen worden. De positieve zelffuncties mar-
keren de (op het ontdekken van zin en creëren
van continuïteit gerichte) integratieve reminis-
centie, de (op probleemoplossing gerichte) in-
strumentele reminiscentie en de “death prepara-
tion” reminiscentie. De negatieve zelffuncties
kenmerken de (piekerend bij onverwerkte erva-
ringen verwijlende) obsessieve reminiscentie, de
(om aan het heden te ontsnappen, op herbeleven
van de goede oude tijd gerichte) escapistische
reminiscentie en de “intimacy maintenance”
reminiscentie (om de band met een overleden
geliefde te bestendigen). Sociaal gericht zijn de
(op een onderhoudend verhaal gerichte) narra-
tieve en (op instructie en overdracht van kennis
gerichte) transmissieve reminiscentie. Leveren
deze verschillende vormen van reminiscentie
een bijdrage tot het evenwicht in het gevoelsle-
ven? Wat is de emotionele context van de ver-
schillende soorten van reminiscentie? Wat is de
kwaliteit (positief of negatief) van de gevoelens
die aan een natuurlijke reminiscentie-episode
voorafgaan, respectievelijk, er op volgen? Een
context van eerder kortstondige positieve emo-
ties zou de narratieve en transmissieve reminis-
centie kenmerken, van de reminiscentievormen
die de positieve zelffuncties dienen werd ver-
wacht dat ze ingebed zijn in een meer blijvend
positief gevoelsklimaat (geluk, sereniteit), en de
emoties die de obsessieve en escapitische remi-
niscentie begeleiden zouden pathologisch van
aard zijn (depressie en angst). Droefheid en nos-
talgie zou de affectieve context zijn van het op-
halen van herinneringen aan een overleden ge-
liefde waarmee men verbonden wil blijven.

Methode

Aan tachtig ouderen (gemiddeld zeventig jaar
oud) werd in een interview gevraagd een be-
schrijving te geven van de laatste reminiscentie-
episode die ze zich herinnerden. Reminiscentie
werd zeer breed gedefinieerd als: “het ophalen

van een gebeurtenis of ervaring uit zijn persoon-
lijk verleden, hetzij van vandaag, gisteren, de
voorbije week of laatste maand”. Onafhankelijke
beoordelaars analyseerden de transcripten van
de op geluidsband opgenomen beschrijvingen
wat betreft de soort en de intensiteit van de emo-
ties vóór en na de reminiscentie-episode, telkens
op een 10-punten schaal, en ze bepaalden ook het
type van reminiscentie.

Resultaten

De narratieve en de “intimacy maintenance” re-
miniscentie kwamen het meest voor (31% en
24%). Dan volgden integratieve (14%), obsessieve
(13%) en escapistische (9%) reminiscenties. De
verwachtingen omtrent de emotionele inbed-
ding van deze reminiscentie kwamen uit. De
narratieve reminiscentie induceerde of intensi-
veerde hoofdzakelijk positieve gevoelens zoals
geluk en blijdschap. De integratieve reminiscen-
tie droeg vooral bij tot de creatie van positieve
affectieve stemmingen zoals trots, sereniteit en
kracht. De “intimacy”, obsessieve en escapisti-
sche reminiscenties waren hoofdzakelijk geasso-
cieerd met negatieve gevoelens en negatieve af-
fectieve toestanden. De auteurs illustreren elk
type van reminiscentie met voorbeelden.

Discussie

De auteurs bespreken de resultaten van het on-
derzoek tegen de achtergrond van eigen voor-
gaand geslaagd onderzoek naar de verschillende
typen van reminiscentie, theorie en onderzoek
over de positieve rol van narratieve reminiscen-
tie in de regulatie van de positieve affectiviteit
die op oudere leeftijd van primordiaal belang
lijkt te worden, en hun onderzoek naar de heil-
zame invloed van integratieve reminiscentie op
de fysieke en mentale gezondheid. Aan deze en
andere resultaten van het onderzoek wijden de
onderzoekers een degelijke bespreking. Ook
voor de manifeste tekorten van de studie hebben
ze oog.

Nabeschouwing

Dit onderzoek kadert in een onderzoeksproject
waarin Cappeliez en zijn collega’s in Ottawa se-
dert de eeuwwisseling progressief het fenomeen
reminiscentie bestuderen ook met het oog op de
toepassing ervan in de therapie met depressieve
ouderen. Deze studie levert een belangrijke bij-
drage tot het domein door het bestuderen van de
rapportering van spontane (niet uitgelokte)
reminiscentie-episodes. Samen met ander recent
onderzoek van Cappeliez naar het reminiscentie-
effect (reminiscence bump) in de dromen van
ouderen getuigt het van de niet aflatende attrac-
tiviteit van het onderzoeksdomein van de remi-
niscentie in de psychogerontologie.

A. Marcoen
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Discussie met panel van vitale ouderen
verbetert de attitude van medische
studenten

Westmoreland, GR, Counsell, SR, Sennour, Y, Schubert,
CC, Frank, KI, Wu, J, Frankel, RM, Litzelman, DK, Bog-
dewic, SP & Inui, TS. Improving medical students atti-
tudes toward older patients through a ‘Council of Elders’
and reflective writing experience. Journal of the Ameri-
can Geriatrics Society, 2009; 57: 315-320.

Conclusie van het artikel

In een workshop reflecteerden medisch studen-
ten schriftelijk op een ontmoeting met een
oudere volwassene uit hun kennissenkring en
discussieerden zij vervolgens met een panel van
actieve, vitale ouderen. Daardoor veranderden
deels negatieve opvattingen over ouder worden
en oudere patiënten in positieve richting.

Bespreking van de studie

Opzet

Een workshop van anderhalf uur die begint met
een schrijfopdracht van vijf minuten. Het aantal
deelnemers per workshop varieerde van veertien
tot veertig, met een gemiddelde van 17 deelne-
mers per workshop. Studenten schrijven over
een ontmoeting met een oudere die zij kennen,
en noteren wat zij aan die ervaring bijzonder
vonden. Na een korte inleiding over de bedoe-
ling van de workshop en over het vak ‘klinische
geriatrie’ volgt een discussie met een panel van
drie tot zes vitale en actieve ouderen. De work-
shop wordt afgesloten met de opdracht om in
vijf minuten op te schrijven welke nieuwe ge-
zichtspunten de discussie met het ouderenpanel
heeft opgeleverd. Onderzoek naar beeldvorming
van de medische studenten over ouderen en eva-
luatie van de effecten van de workshop gebeurde
door inhoudsanalyse van de schrijfopdrachten.
Verder werd gebruik gemaakt van de Geriatrics
Attitude Scale met veertien stellingen over be-
langstelling en medische zorg voor oudere pa-
tiënten. Een willekeurig gekozen helft van de
deelnemers vulde de vragenlijst aan het begin
van de workshop in, de andere helft aan het
eind. Hiermee werd voorkomen dat dezelfde
personen binnen korte tijd twee keer dezelfde
vragen zouden beantwoorden over onderwerpen
die gevoelig zijn voor ‘sociale wenselijkheid’. Het
derde evaluatie-instrument was een korte vra-
genlijst over de interactie met het ouderenpanel,
de ontvankelijkheid voor de opvattingen van de
ouderen in het panel, en inzicht in de zorg-
vragen van ouderen.

Deelnemers

Medische studenten (n=247) in het eerste of
tweede jaar van hun preklinische opleiding aan
een medische faculteit in Indiana (VS). De leden

van het ouderenpanel waren tussen 64 en 84 jaar,
en participeerden in de samenleving door be-
taald werk of vrijwilligerswerk.

Analyse

Vergelijking van de inhoud van de geanonimi-
seerde schrijfopdrachten aan het begin en het
eind van de workshop. Vergelijking van scores op
elk van de veertien items van de Geriatrics Atti-
tude Scale van de groep die de items aan het
begin van de workshop invulden met de groep
die de items aan het eind van de workshop invul-
den (t-toets voor onafhankelijke steekproeven).

Resultaten

In de schrijfopdrachten veranderde 7% van de
studenten een aanvankelijk negatieve attitude in
meer positieve opvattingen over ouderen, en liet
nog eens 20% merken dat hun positieve opvat-
tingen door kennismaking met het panel waren
versterkt. De geschreven overwegingen van 73%
bevatten geen duidelijke uitspraken over atti-
tude. Ruim veertig procent van de studenten
schreef na de discussie met het panel dat zij din-
gen hadden geleerd waarvan zij zich daarvoor
niet of weinig bewust waren. Sommigen schre-
ven dat zich meer op hun gemak voelden bij de
gedachte dat zij straks in hun praktijk oudere
patiënten zouden gaan behandelen. Anderen
waren verrast hoe onbevangen zij hadden kun-
nen praten over ouder worden en de eindigheid
van het leven. Zeven items van de attitudeschaal
lieten bij de deelnemers die deze schaal na de
workshop invulden een gunstiger beeldvorming
over ouderen zien dan bij de deelnemers die de
schaal bij aanvang van de workshop invulden.
Het betrof hier voornamelijk items die een gro-
tere compassie met oudere patiënten weergaven.
Op geen enkel item was een verandering in de
richting van negatieve beeldvorming te zien.
Over de workshop zelf merkte 12% van de stu-
denten op dat zij meer tijd hadden willen heb-
ben voor de discussie met het ouderenpanel en
vond bijna iedereen (97%) dat de workshop hun
begrip en inzicht van wat voor ouderen belang-
rijk is, had vergroot.

Commentaar

Wie als jonge vrouw of man kiest voor een studie
geneeskunde verwacht misschien niet direct een
praktijk met veel oude mensen. Toch zijn het
niet alleen geriaters die oudere patiënten zien.
Het is daarom belangrijk dat medische studen-
ten goed worden voorbereid op een praktijk met
oudere patiënten. Medische studenten zien tij-
dens hun opleiding voornamelijk ouderen die
zwak en hulpbehoevend zijn, verschillende,
soms chronische aandoeningen hebben, en vaak
ook een cognitieve stoornis. Deze patiënten zijn
niet representatief voor de meeste ouderen, maar
kunnen de beeldvorming van medische studen-
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ten over wat het betekent om oud te zijn wel ne-
gatief en langdurig beïnvloeden. Voor het no-
dige tegenwicht is het belangrijk dat medische
studenten in contact komen met ouderen die
met hen kunnen spreken over hun ervaring en
wat voor hen in het leven het meest waardevol is.
In dit onderzoek maakte de schrijfopdracht stu-
denten bewust van hun persoonlijke opvattin-
gen over ouderen en ouder worden. Verder was
het groepsproces belangrijk, van een panel van
ervaringsdeskundigen, die met elkaar en met de
studenten overlegden. Dat gaf alle gelegenheid
tot interactie en uitwisseling van ideeën en op-
vattingen tussen studenten onderling en met
hun ‘docenten’, in het ouderenpanel. Bijzonder
is dat deze vorm van onderwijs systematisch
werd geëvalueerd, waardoor de effectiviteit, in
de zin van positieve attitudeverandering, kon
worden aangetoond.

H. Diesfeldt

Signalementen

Geheugenproblemen bij Alzheimer en
depressie

Bij het reproduceren van een lijst met woorden
blijken mensen de eerste en de laatste paar woor-
den beter te kunnen onthouden (primacy en re-
cency effecten). Psychologische en medische con-
dities hebben invloed op deze seriële positie ef-
fecten (SPE’S). Neuropsycholoog Karel Bemel-
mans, 65 jr, onderzocht de mogelijkheden om op
deze basis het geheugen van Alzheimer- en depres-
siepatiënten te beoordelen en concludeert onder
andere dat het mogelijk is te differentiëren tus-
sen beide kwalen op basis van de geheugenstoor-
nis op het prerecency-effect wanneer een lijst van
positieve en een lijst van negatieve woorden
wordt afgenomen.

Fysiologische bevindingen uit dit promotie-
onderzoek zijn dat bij depressie de geheugen-
stoornis op het prerecency-effect het gevolg is
van disfunctionele noradrenerge activiteit. En
dat de klinische ernst van de ziekte van Alzhei-
mer negatief is gerelateerd aan de plasma corti-
sol concentratie en positief is gerelateerd aan de
plasma norepinephrine concentratie.

Proefschrift Serial position effects scoring in the
assessment of memory in Alzheimer’s disease and Major
Depression, Universiteit van Leiden, 2 april 2009,
181 p, ISBN 978 90 9024 100 5. Promotores waren
prof.dr. H.A.M. Middelkoop, prof.dr. R.A.C.
Roos en prof.dr. G. Mulder (†).

Langer doorwerken is geen optie voor de
meeste ouderen

Veel oudere werknemers, vooral die met laag-
betaald werk, krijgen al vroeg te maken met al-
lerlei gezondheidsproblemen en haken daarom
eerder af. Verhoging van de pensioenleeftijd is
dus geen oplossing voor de huidige economische
crisis. Dit concludeert mw prof.dr. D. H. J. Deeg,
hoogleraar Epidemiologie van de Veroudering
bij VU Medisch Centrum op grond van haar on-
derzoek.

Op vrijdag 19 juni 2009 ontving zij de
FEDERA-prijs voor haar langdurig onderzoek
naar veranderingen in gezondheid, ziekte, func-
tioneren en zorggebruik bij ouderen. Sinds 1991
leidt Dorly Deeg de Longitudinal Aging Study
Amsterdam (LASA), gericht op het dagelijks
functioneren van ouderen, die hiervoor iedere
drie jaar worden benaderd. Door deze longitudi-
nale opzet kunnen langetermijnveranderingen
worden geconstateerd en verklaard, en verbete-
ringen worden bewerkstelligd.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het
Federa-congres over Veroudering en Ouder-
domskwalen in het LUMC te Leiden op 19 juni
2009. FEDERA is de koepel van 37 medisch we-
tenschappelijke verenigingen in Nederland.

Samenhang in de Ouderenzorg: Héél de
mens telt

Op 23 april 2009 was dit de titel van de lectorale
rede uitgesproken door Evelyn Finnema en Mar-
leen Goumans bij de aanvaarding van het geza-
menlijk lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg aan
de Hogeschool Rotterdam.

Ouderenzorg is actueel. De vergrijzing, betaal-
baarheid van de zorg, het krijgen en behouden
van voldoende en gekwalificeerd personeel en
het bieden van een zorg- en ondersteunings-
aanbod, passend bij de vraag van de individuele
oudere, staan op de maatschappelijke agenda. De
diversiteit in thema’s en vraagstellingen, in com-
binatie met de vaak gesegmenteerde aanpak,
maakt dat inhoudelijke en organisatorische sa-
menhang in de ouderenzorg veelal nog een uto-
pie is. De uitdaging voor het lectoraat is de ver-
schillende ontwikkelingen in een samenhan-
gend geheel vanuit cliënt-, medewerker- en
organisatieperspectief vorm te geven en te bor-
gen. Evelyn Finnema en Marleen Goumans gaan
zorginnovaties ontwikkelen, onderzoeken en
implementeren, gericht op bevordering van Sa-
menhang in de Ouderenzorg in de regio Rotter-
dam Rijnmond, waarbij de Finnema zich vooral
op de inhoudelijke en Goumans zich op de orga-
nisatorische samenhang gaat richten. Zie ook
www.samenhangindeouderenzorg.nl.
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