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Samen met acht collega’s geeft Peter Coleman in
dit boek een overzicht van het onderzoek naar
“ouder worden en geloof” dat hij initieerde aan
de universiteit van Southampton. In dit onder-
zoek wordt de schijnwerper gericht op een di-
mensie van het ouder worden die in de voorbije
halve eeuw weinig of niet in het vizier kwam van
het gerontologisch wetenschappelijk onderzoek
in het Verenigd Koninkrijk: de rol van geloofs-
overtuigingen (beliefs) in het leven van senioren.
De term “belief” refereert niet alleen naar over-
tuigingen geworteld in religie of spiritualiteit
maar ook naar seculiere levensovertuigingen.
Impliciete en expliciete overtuigingen over de
kleine en de grote wereld waarin we leven bepa-
len mede onze levenswaarden, wat we als de zin
van ons leven beschouwen, de doelen die we na-
streven. Het gaat om waar we in geloven, waar
we vertrouwen in hebben, wat uitzicht geeft.
Coleman formuleert het als volgt: “Our particu-
lar attention in this book is to the denotative use
of the term belief, as in ‘belief in my son’, ‘belief
in democracy’ or ‘belief in God’, that is where
belief is directed to a person, set of ideas or an
abstract principle as a source of guidance in the
choice of goals and decisions that we make” (p.1).
Algemene in de cultuur verankerde overtuigin-
gen begonnen na de catastrofe van de tweede
wereldoorlog te tanen. Religieuze overtuigingen
transformeerden (in Europa) meer en meer in
spirituele overtuigingen (zonder referentie naar
een specifieke religie), individueel beleden en
gekoesterde visies op het mens zijn en een zinvol
bestaan in een onmetelijk universum. Bij de con-
frontatie met tegenslag, verlies en lijden is er een
verhevigde behoefte aan zingeving en verbon-
denheid. Tegen die achtergrond is onderzoek
naar de relatie tussen ouder worden en geloven
in de brede betekenis van het woord, met het oog
op de zorgverlening, bijzonder zinvol. Uiteraard
is het op dit ogenblik in het contact met ouderen
van verschillende generaties adequaat om oog te
hebben niet alleen voor de religieuze dimensie
in de spiritualiteit van velen onder hen, maar
ook voor de niet religiegebonden vormen van
spiritualiteit of afwezigheid ervan bij anderen
(wellicht jongere ouderen). Coleman bestudeert
geloof-in-actie, de sterk makende overtuigingen
van ouderen zoals zij die zelf verwoorden, in
verschillende kwalitatieve studies ook in een
longitudinaal perspectief. Het contrast tussen de
blijvende (multiple) religiositeit in de Verenigde
Staten en het niet aflatende secularisatieproces
in Europa is opmerkelijk. Maar naast achteruit-
gang van het geïnstitutionaliseerd christelijk

geloof en de groei van het vrijzinnig humanisme
worden Islamitische en anders religieuze over-
tuigingen al maar zichtbaarder in het openbare
leven. Deze evolutie verschilt van land tot land.

Na de introductie van de thematiek van ouder
worden en geloof, en de situering van geloof bij
ouderen in de veranderende sociale context, be-
lichten Peter Coleman en collega’s in zes hoofd-
stukken achtereenvolgens:

- het belang (voor onderzoek en praktijk) van
aandachtig te luisteren naar ouderen die over
hun geloof en geloofsontwikkeling getuigen in
open interviews;

- de diversiteit van spirituele trajecten van Brit-
se ouderen;

- de impact van het overlijden van een dierbare
op de geloofsbeleving en de positieve potentie
van het geloof in de omgang met het verlies;

- de omgang van niet-religieus humanistisch
geïnspireerde senioren met het ouder worden;

- de rol van ouderen in de evolutie, het behoud
en de blijvende transmissie van het christelijk
geloof in Oost- en Zuid-Europa;

- het toenemend religieus pluralisme in de Brit-
se samenleving en de betekenis van religies als
de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme
voor de omgang met het ouder worden en de
organisatie van de zorg.

Al deze thema’s worden op een zeer verhelde-
rende wijze behandeld mede aan de hand van
sprekende extracten uit diepgaande interviews.

In een slothoofdstuk reflecteert Coleman over
ouder worden en de toekomst van het geloof in
Groot-Brittannië. Het tanend christelijk geloof
van veel volwassenen vandaag wijst in de rich-
ting van verlies van relevantie van religie in het
leven van veel ouderen van morgen. Anderzijds
echter wordt de Islam zichtbaarder als bron van
inspiratie in de Britse samenleving. Deze evolu-
tie is verre van representatief voor wat zich in
sommige andere Europese landen en in de rest
van de wereld betreffende de relevantie van reli-
gie voor de zingeving aan het leven en het ouder
worden afspeelt of afgespeeld heeft. De religie is
wereldwijd niet verdampt, integendeel.

De resultaten van het hier gepresenteerd eerder
kleinschalig kwalitatief onderzoek illustreren
het belang van de studie van overtuigde religio-
siteit, spiritualiteit en afwezigheid ervan in rela-
tie tot de beleving van het ouder worden. Deze
studies zijn hopelijk, aldus de auteur, “een sti-
mulus voor meer representatief en meer gede-
tailleerd onderzoek, zowel kwantitatief als kwa-
litatief” (p. 158). Het onderzoek naar de beteke-
nis en de dynamiek van existentiële zingeving
op hogere leeftijd, wanneer verlies steeds mani-
fester wordt en het levenseinde nadert, mag niet
ontbreken op de wetenschappelijke en praktijk-
gerichte agenda van de gerontologie. Het boek
ademt een grote bezorgdheid voor het onder-
kennen in de gemeenschap van de spirituele
noden van almaar mondiger ouderen en appel-
leert aan de kerken om daar werk van te maken
niet vanuit een leerstellig perspectief maar als
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medepelgrims op de weg naar spirituele verdie-
ping. Dit boek biedt onderzoekers en praktijk-
werkers in Nederland en Vlaanderen die oog
hebben voor de existentiële dimensie van het
ouder worden de mogelijkheid om hun eigen
inzichten en ervaringen te toetsen aan informa-
tie over de situatie in Groot-Brittannie en enkele
andere Europese landen. Warm aanbevolen.

Em. Prof. dr. Alfons Marcoen, K.U.Leuven

Signalementen

Psychosociale kenmerken voorspellen
sociaal-economische
gezondheidsverschillen

Iedere trede lager op de sociaal-economische lad-
der gaat gepaard met een slechtere gezondheid
en een lagere levensverwachting. Tot nu toe is de
bijdrage van psychosociale factoren aan deze
gezondheidsverschillen weinig onderzocht.
Gezondheidswetenschapper Gonnie Klabbers, 42
jr, wijdt er haar promotieonderzoek aan en haar
resultaten laten zien dat psychosociaal risico,
vooral als ook de synergie tussen de verschillen-
de ongunstige kenmerken zoals vijandigheid,
woede en sociale uitsluiting wordt meegeno-
men, in belangrijke mate bijdraagt aan sociaal-
economische gezondheidsverschillen, zelfs op
middelbare en latere leeftijd. Het psychosociaal
profiel lijkt gedeeltelijk zijn oorsprong te heb-
ben in de vroege jeugd: zij die opgroeiden in ar-
moede hebben vaker een ongunstig pschosociaal
profiel, en dit verklaart voor een groot deel hun
grotere ongezondheid. Tevens blijken er
opleidingsverschillen te zijn bij de ziektelast ten
gevolge van een depressieve stoornis: deze
ziektelast is groter bij laagopgeleiden. De precie-
ze interactie tussen al deze factoren zal nog ver-
der moeten worden bestudeerd.

Proefschrift Socioeconomic inequalities in health.
Exploring new psychosocial pathways in middle-aged
and older people, Universiteit Maastricht, 14 juni
2012, 160 p, ISBN 978 94 6159 149 4. Promotores
waren prof.dr.em. J.Th.M. van Eijk en prof.dr.
G.I.J.M. Kempen.

Gezond ouder worden: grote
gezondheidswinst bij laagopgeleiden
mogelijk

Wat is de huidige last van ziekten en beperkin-
gen en wat zijn de determinanten? Deze onder-
zoeksvragen stelde gezondheidswetenschapper
Bart Klijst, 33 jr, in zijn promotieonderzoek bij de
Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg,
Erasmus MC Rotterdam. Zijn onderzoek onder-
schrijft de hypothese dat bij een verdere toename

van de levensverwachting vooral de jaren geleefd
met een milde beperking zullen toenemen, ter-
wijl de jaren met een ernstige beperking gelijk
blijven, doordat de leeftijd waarop de eerste ern-
stige beperking optreedt zal stijgen. Het terug-
dringen van beperkingen onder laagopgeleiden
zou prioriteit moeten krijgen omdat de poten-
tiële gezondheidswinst in deze groep groot is en
hierdoor sociaal-economische gezondheids-
verschillen kunnen worden verkleind (stelling 4
bij het proefschrift). Het terugdringen van obesi-
tas, roken en zwaar drinken zullen alle drie de
levensverwachting en de levensverwachting zon-
der beperkingen verhogen, maar alleen het te-
rugdringen van obesitas zal de jaren met een of
meer beperkingen verminderen. Interessant is
de stelling bij zijn proefschrift dat de Nederland-
se gezondheidszorg is ingericht op de reactieve
bestrijding van afzonderlijke ziekten en om die
reden geen optimale zorg voor ouderen kan bie-
den (stelling 6). Proefschrift Healthy Ageing. Tack-
ling the burden of disease and disability in an ageing
population, Erasmus Universiteit Rotterdam, 20
juni 2012, 203 p, ISBN 978 94 6169 249 8. Promo-
tor was prof.dr. J.P. Mackenbach.

Grootouders zijn belangrijker geworden in
het Nederlandse familieleven

Door een toegenomen levensverwachting en
kleinere gezinnen nemen grootouders in de fa-
milie mogelijk een prominentere plaats in dan
ooit tevoren. Grootouders zijn vaak nog in leven
als hun kleinkinderen worden geboren en delen
een langere periode van hun leven met (een ge-
ringer aantal) kleinkinderen. Promotie-
onderzoek van Teun Geurts wijst uit dat vergele-
ken met 1992, in 2006 meer grootouders op
kleinkinderen passen, onder andere door toena-
me van de eenoudergezinnen. Daarmee dragen
grootouders meer dan vroeger bij aan een kern-
taak van de familie: verzorging en socialisatie
van de kinderen. Het intensieve contact versterkt
ook de relatie met de eigen kinderen, zodat
grootouders later zelf meer steun krijgen. Als de
kleinkinderen eenmaal het ouderlijk huis heb-
ben verlaten, blijkt de verbondenheid tussen de
levens van grootouders en kleinkinderen nog
maar marginaal, gemeten aan de contact-
frequentie. Sommige families zijn echter meer
georiënteerd op familierelaties dan andere en
volwassen kleinkinderen blijken gemiddeld
meer contact te hebben met de grootouders van
moederskant dan met vaderskant. Proefschrift
Grandparent-grandchild relationships in the Nether-
lands. A dynamic and multigenerational perspective,
Vrije Universiteit Amsterdam, 31 mei 2012, 152 p,
ISBN 978 90 5335 537 4. Promotores waren
prof.dr. T.G. van Tilburg en prof.dr. P.A. Dykstra.
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