
De verdoken kwetsbaarheid bij 65-plussers 

‘Ik heb negen jaar in mijn zetel voor tv 

geleefd’  

Een leven lang houden ze zich staande, tot er op latere leeftijd iets knapt. De partner sterft, na 

het pensioen volgt het zwarte gat of het lijf wil niet meer mee. Intermezzo in het psychiatrisch 

centrum van Mortsel vangt 65-plussers op. ‘Wij horen zoveel verhalen van mensen naar wie 

niemand omkijkt.’  

Nathalie Carpentier, foto’s Fred Debrock  

Een blauwgrijs doodsprentje heeft een prominente plaats gekregen in de witte vergaderruimte. 

Een hoogbejaarde man met een gezicht vol lachrimpels op de foto, genomen in betere tijden. 

Emiel was begin de negentig toen hij de eerste keer bij Intermezzo belandde. Hij was zestig 

jaar samen met zijn vrouw toen ze overleed. ‘Het verlies kwam hij niet te boven’, vertelt 

hoofdverpleegkundige Ann Dewulf. ‘Hij beschreef dat het voelde alsof zijn arm werd 

afgerukt. Ook al had hij een warme familie en heel betrokken kinderen, hij voelde zich niet 

meer heel. Hij wou euthanasie.’ 

Bij levensmoeheid moeten artsen eerst proberen te behandelen. En dus gaven ze Emiel wat ze 

iedereen hier bieden: ondersteuning, therapie, medicatie en veel aandacht. ‘Emiel was hier erg 

geliefd. Hij had nood aan contact.’ Hij probeerde zich te herpakken en mocht naar huis. Rond 

de sterfdatum van zijn vrouw keerde hij terug. Overmand door verdriet. ‘Zijn vraag werd 

almaar explicieter. Hij wou bij zijn vrouw zijn. Een reden om uit bed te komen, zag hij niet 

meer. Hij huilde veel, niets smaakte hem nog.’ 

Weer kreeg Emiel zijn leven even op de rails, maar zijn doodswens bleef. Een jaar geleden 

kreeg Ann telefoon van zijn zoon. Of hij mocht langskomen met een doos pralines? ‘We 

hebben allemaal een kus en een dikke knuffel gekregen, zoals Emiel had gevraagd op zijn 

sterfbed. Hij is mooi gestorven, zoals hij wou.’ Het raakt haar nog steeds. ‘Als Emiel over zijn 

vrouw vertelde, dacht ik altijd: wat een mooie relatie. Soms kan je hier goed begrijpen 

waarom iemand op latere leeftijd zijn levensvreugde verliest.’ 

Snoepjes 

‘Ik sloot mij langzaam van de wereld af. Eerst kwam ik een jaar mijn huis niet uit. Dan ging 

ik op één dag naar de kapper en het café. Daarna bleef ik weer drie jaar binnen’  

Emiel was een van de oudste bewoners bij Intermezzo, de afdeling ouderenpsychiatrie van het 

psychiatrisch centrum Multiversum, campus Amadeus in Mortsel. In het paviljoen verblijven 

vandaag 44 ouderen. Een bejaarde vrachtwagenchauffeur zit met enkele vrouwen te keuvelen 

in de zetels. Pierre draait zijn favoriete klassieke muziek voor de aanwezigen in de 

woonkamer. Hij werd opgenomen toen zijn hoogbejaarde ouders bij wie hij nog inwoonde, 

overleden en hij nergens anders terecht kon. William, een onderwijzer, zit verderop in de 

hobbykamer met een liniaal geconcentreerd woordpuzzels op te lossen.  



We mochten de afdeling volgen, omdat de nood aan psychiatrische hulpverlening bij deze 

groep reëel is, maar nog te veel wordt miskend. Hier vangen ze niet zozeer mensen op die 

allang bekend zijn in de psychiatrie, wel 65-plussers die een leven lang goed functioneerden, 

tot een verandering in hun leven hen finaal uit het lood sloeg: het overlijden van hun geliefde, 

het einde van hun carrière, het verlies van vrienden in de buurt, uitvliegende kinderen, of 

fysieke en cognitieve beperkingen. 

‘Ze komen in de knoei door levensfaseproblemen op oudere leeftijd’, verduidelijkt Bart 

Goossens, adjunct-directeur zorg. ‘Iemand die al langer dronk of een aanleg voor angst of 

depressie had, kan dat door werk en gezinsleven soms lang onder controle houden. Maar als 

die dagelijkse structuur wegvalt, kan die neiging plots heel sterk worden. De kwetsbaarheid 

was er al, maar leidde vroeger niet tot ernstige problemen. Op late leeftijd en door die nieuwe 

levensfase wel.’  

 

Op de afdeling ouderenpsychiatrie in het Mortselse Multiversum verblijven 44 mensen: 65-

plussers die vaak een leven lang goed functioneerden, tot een verandering hen finaal uit het 

lood sloeg. 

Vanaf je zestigste en zeker na je tachtigste word je vooral geconfronteerd met verlies: je 

sociale netwerk krimpt en je wordt minder mobiel. ‘Een overlijden kan dan de 

spreekwoordelijke druppel zijn, waardoor ouderen een depressie of een angststoornis kunnen 

krijgen, acuut verward raken of zelfs een psychose kunnen ontwikkelen.’  

Sinds Ann Dewulf de afdeling tien jaar geleden mee heeft opgestart, heeft ze de bezetting zien 

groeien. In tegenstelling tot jongere patiënten met psychische problemen komt deze groep 

eerder met lichamelijke klachten aankloppen. ‘Vaak vinden ze lang de juiste hulp niet, omdat 

ze vage klachten hebben: rug- of hoofdpijn, slapeloosheid, weinig eetlust. Of ze vallen vaak. 

Ze belanden in het ziekenhuis, krijgen pijnstillers en bijvoeding, maar artsen zien niet dat het 

tekens aan de wand zijn. Soms zijn ze al tien keer binnenstebuiten gedraaid en blijken ze met 

een zware depressie te kampen. Dan komen ze bij ons aankloppen.’ 

https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/05/27/0a40d6ea-4093-11e7-a96e-ef0359981438.jpg?width=1152&format=jpg


Mede door die verwevenheid zijn er geen duidelijke cijfers. Een lichte depressie komt voor bij 

ongeveer 15 procent van de 65-plussers, een zware vorm bij 5 procent. ‘We zien ook veel 

verdoken middelenmisbruik’, zegt Ann. ‘Iemand lustte vroeger al graag een glas, maar begint 

na zijn pensioen zwaarder te drinken. Een vrouw kan niet slapen, drinkt een wijntje en nog 

eentje en nog eentje.’ 

Ander probleem: kalmeringsmiddelen. ‘Ooit kregen ze het voorgeschreven tegen stress of 

slaapproblemen. Na een tijd zoeken ze er steeds meer troost in. Vroeger trof ik als 

thuisverpleegster soms een lade vol pillen aan. Sommige ouderen slikken benzodiazepinen als 

snoepjes.’ 

Afgesloten 

Etienne valt op met zijn uitnodigende houding en wakkere, open blik. Stoort iets hem in de 

groep, dan uit hij dat bedacht en beleefd. Het type van de verzorgde, behulpzame buurman. 

‘Mocht u mij drie maanden geleden hebben gezien, dan was u geschrokken’, zegt hij. ‘Ik had 

mijn haar in de douche met een Gillettemesje afgeschoren. Ik zag eruit als iemand van 

Buchenwald. Een hoopje ellende.’  

Hij legt een fruitsnoepje op tafel. ‘Ik eet enkele bollekes per dag. Vroeger had ik Temesta’s in 

mijn zak zitten.’ Hoe kan zo’n hartelijke, sociale man zo vereenzamen? Stilletjes aan, zegt hij. 

Vandaag slaat de angst hem al om het hart als hij naar een drukke plek moet. ‘Dan begin ik te 

zweten en krijg ik geen adem meer. Ik heb mij langzaam van de wereld afgesloten. Eerst 

kwam ik een jaar mijn huis niet uit. Dan ben ik één dag naar buiten gegaan – naar de kapper 

en op café – en vervolgens ben ik weer drie jaar de deur niet uit geweest.’ Na weer een dag 

met kapper- en cafébezoek sloot hij zich 4,5 jaar af van de wereld. Bezoek kreeg hij niet. Niet 

van ex-collega’s, niet van vrienden, niet van familie. Even van zijn vader, tot ze ruzie kregen 

en de definitieve breuk volgde. ‘Ik ging wel af en toe op de koffie bij mijn huisbazin. Soms 

ging ik op de dorpel zitten, dan spraken voorbijgangers mij weleens aan.’ 
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Hij organiseerde zijn leven zo dat hij niet buiten hoefde. Eten liet hij aan huis bezorgen. De 

dochter van de huisbazin deed zijn andere boodschappen. Hij had weinig nodig. ‘Ik sliep zelfs 

niet meer in mijn bed.’ Met een verontschuldigend lachje: ‘Eigenlijk heb ik negen jaar op 

mijn fauteuil geleefd.’  

Hij keek zestien, zeventien uur tv per dag. CNN. ‘Er gebeurt altijd wel iets ergens in de 

wereld.’ Een leven herleid tot non-stopnieuwsbeelden, van de Golfoorlog tot Donald Trump. 

‘Zijn verkiezing heb ik van minuut tot minuut gevolgd. Allemaal verloren jaren, besef ik nu. 

Als je bijna 9 jaar op je zetel voor tv zit, leef je niet. Ik was depressief zonder het te beseffen.’ 

Hier heeft hij zijn pillengebruik drastisch teruggeschroefd. ‘Vroeger nam ik dagelijks tien 

Temesta’s en tien Dafalgans met codeïne. Nu nog maximaal twee pillen, niet-verslavende. Na 

een tijd weet je niet meer waarom je ze neemt. Voelde ik me slecht, dan nam ik een pil. En 

nog één, en nog één, tot ik omverviel en werd opgenomen.’ Moeilijk te zeggen waar het 

precies misging. ‘Ik dronk vroeger ook al, maar enkel op café. Toen ik mijn werk verloor, viel 

ik in een groot, zwart gat.’ 

Emiel was zestig jaar samen met zijn vrouw. ‘Het verlies kwam hij niet te boven. Ook al had 

hij een warme familie en heel betrokken kinderen, hij voelde zich niet meer heel. Hij wou 

euthanasie’ 

Wat een verschil met de man voor me. Hij ziet mijn blik op zijn buikje. ‘Ja, ik eet hier goed’, 

zegt hij lachend. ‘Het gaat beter, ik heb voor mezelf leren zorgen. Maar ik vertrouw mezelf 

niet. Als ik weer alleen kom te staan, zal ik opnieuw naar pillen grijpen, vrees ik.’ Daarom 

overweegt hij een verhuizing naar een serviceflat. ‘Maar ik moet een bezigheid hebben. Als ik 

een hele dag stil moet zitten, loopt het mis.’ 

Leren praten 

Eén ding hebben de medewerkers hier geleerd: je zorgt maar beter voor een goed vangnet op 

oudere leeftijd. ‘Als ik zie hoeveel eenzame bejaarden wij hier opvangen, krijg ik soms zelf 

schrik voor later’, zegt Dewulf. 

Geregeld komen hier mensen binnen na een zelfmoordpoging. Vaak door een borrel met een 

overdosis pillen. ‘De suïcidecijfers bij ouderen liggen hoog, bij mannen ouder dan 80 zelfs het 

hoogst van alle leeftijdscategorieën. Ze gebruiken ook heel drastische methodes. 

Tachtigplussers die echt dood willen, lukt het meestal. Wij krijgen meer te maken met de 

mensen die een noodkreet slaakten.’ 

‘Vroeger trof ik als thuisverpleegster soms een lade vol pillen aan. Sommige ouderen slikken 

benzodiazepinen als snoepjes’ 

De bewoners hier zijn de oorlogs- en naoorlogse generatie. ‘Ze hebben nooit geleerd om te 

praten over hun gevoelens of welbevinden’, zegt psychiater Maaike Zijlstra. ‘Daardoor 

zoeken ze vaak pas heel laat hulp.’ 

Hier laten ze mensen wél praten. Ze helpen hen hun levensverhaal te schrijven, dat is van 

belang in deze eindfase van hun leven. Bij de reminiscentiesessies, getiteld ‘De tijd van toen’, 

halen ze in groep vooral positieve herinneringen aan vroeger op. ‘Het versterkt hun 



eigenwaarde en brengt een vervlogen wereld weer tot leven’, zegt ergotherapeute Judith. ‘Dat 

bevordert ook het sociaal contact in de groep.’ 

Die groepssessie woont iedereen graag bij. Ouderwets behangpapier, een Westminsterklok, 

sanseveria’s en een oude lampenkap - inclusief kwastjes - moeten de juiste sfeer oproepen. In 

geen tijd worden verhalen verteld over de stoomtram, de populaire minifiets en de eerste 

autosnelwegen. Gerda herinnert zich nog levendig hoe ze met haar broers en zussen in een 

Cadillac reed. ‘Mijn ouders hadden wel een Amerikaanse slee nodig, met zoveel kinderen. 

Wij hadden altijd veel bekijks.’ 

 

Als het einde van de sessie nadert, slaat haar stemming om. ‘Kunnen we het volgende keer 

niet over aangename en onaangename mensen hebben?’, vraagt ze. Judith schudt haar hoofd. 

‘Waarom niet? Vroeger waren mensen inschikkelijker. Ze waren liever voor elkaar. Nu is het 

ieder voor zich.’ Instemmend gebrom in de groep. Gerda: ‘Soms vind ik dat zo moeilijk te 

aanvaarden.’  

Samen oud 

De zelfbewuste vrouw van daarnet krijgt iets schichtigs over zich als we even apart gaan 

zitten voor een gesprek. Al wil ze best vertellen hoe verlaten ze zich voelt sinds haar 

echtgenoot meer dan een jaar geleden ineen zeeg op vakantie. Hoe woedend ze was. En is. 

Dat net de man die al haar halve leven lang de zon terugbracht haar was ontnomen. Ze was 

diep katholiek opgevoed, maar van God en Jezus moest ze niks meer weten. ‘Zoveel slechte 

mensen huppelen door het leven, waarom namen ze mij mijn liefde af, net toen ik gelukkig 

was? We gingen samen oud worden. Waarom is me dat niet gegund?’ 

Nog elke avond stort ze haar hart uit tegen zijn urne. Haar rouw kan nu pas beginnen. 

Hiervoor kreeg ze de kans niet. Na zijn dood logeerde ze bij een kennis die haar naar eigen 

zeggen kleineerde. Gerda had geen verweer. ‘Ik ben er gaan inwonen omdat ik zo opzag tegen 

de eenzaamheid.’ 
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‘Het gaat beter, ik heb voor mezelf leren zorgen. Maar ik vertrouw mezelf niet. Als ik weer 

alleen kom te staan, zal ik opnieuw naar pillen grijpen, vrees ik’ 

Ze beseft stilaan dat alleen wonen niet meer kan, maar wat dan wel? Het idee van verhuizen 

ontmoedigt haar. ‘Weer een stuk van ons gedeelde verleden dat ik moet afsluiten.’ Ook al 

vecht ze ertegen en is ze nu in gezelschap, ze voelt zich soms zo door god en iedereen 

verlaten. ‘Mijn kinderen zijn geweldig, maar ze hebben ook een eigen leven.’ Zonder 

psychologe was het een kleine stap om weer te beginnen drinken, bekent ze. ‘Dan heb ik 

niemand maar toch mijn bier. Dan drink ik tot ik suf ben en in slaap val. Dan ben ik even weg 

van hier. Ik kan er nu aan weerstaan, maar wat als ik weer helemaal alleen ben?’ 

Ook Louis worstelt met alcohol. De joviale man met wilde haardos is in heropname op eigen 

verzoek. ‘Ik heb altijd graag een glas gelust, maar nu ben ik een serieuze dronkaard 

geworden.’ Zijn hand trilt als hij zijn glas spuitwater aan zijn mond zet. ‘Tja, ik heb de ziekte 

van Albert’, zegt hij lachend. Hij is de grappenmaker van de bende. Dat hij zou drinken om 

problemen te verjagen, doet hij af als quatsch. ‘Ik drink nooit thuis, maar altijd in gezelschap. 

Omdat ik graag onder de mensen kom. Al is dat natuurlijk ook een reden om niet thuis te 

zitten.’  

Hij was het gelukkigst toen hij voor zijn kleinzoon moest zorgen, vertelt hij. ‘Een heerlijke 

tijd. Ik herinner me hoe we bij Bambi in slaap vielen in de zetel met een chocoladekoekje in 

onze hand. Toen we wakker werden, hing ons gezicht vol chocola. Relaties met kinderen zijn 

makkelijker dan met volwassen vrouwen.’  

 

Gevoeligheid voor verslaving heb je of heb je niet, maar je blijft het wel je leven lang. Het is 

het eerste wat psychologe Kathleen Stessens vertelt in de groepstherapie. ‘De meeste mensen 

die bij ons zijn opgenomen hebben geen primair verslavingsprobleem’, benadrukt Stessens. 

‘Hoewel sommige dronken, zijn ze erin geslaagd een carrière uit te bouwen of kinderen op te 

voeden. Dan zijn roesmiddelen veeleer een coping-mechanisme. Daarom spreken we van 

secundaire alcoholverslaafden. Bij hen loopt het vooral uit de hand bij een zware tegenslag.’  
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Hoe diep je valt, hangt af van hoe stabiel je leven is. ‘Vergelijk het met een stoel met vier 

poten. Eén poot is je partner, een tweede vrienden en familie, een derde je werk en een vierde 

je hobby’s. Als één poot onderuit wordt geschopt, kan je met drie andere stevige poten nog 

blijven staan. Heb je maar één stevige poot en breekt die, dan kan je diep vallen.’ 

Stessens reikt alternatieven aan voor thuis. ‘Eén weduwe gaat nu als ze zin krijgt in alcohol 

een taartje bij de bakker kopen.’ Nog een belangrijke les: blijf beducht voor herval. ‘Een 

patiënt noemde alcohol een duiveltje. Soms slaapt die wel, maar weg gaat hij nooit. Je daar 

bewust van zijn, is een eerste stap.’ 

Nieuwe identiteit 

‘De suïcidecijfers bij ouderen liggen hoog, bij mannen ouder dan 80 zelfs het hoogst van alle 

leeftijdscategorieën’ 

De evolutie van de bewoners wordt wekelijks besproken. Ze laten hen niet los zonder een 

oplossing of duidelijk vangnet. Georges, een taalvirtuoos, wil naar huis. Toen hij te oud werd 

om nog les te geven, voelde hij zich hoe langer hoe nuttelozer. Hij raakte levensmoe, drank 

werd steeds vaker zijn antwoord.  

Hij kan nu naar huis, zeggen de hulpverleners. ‘Het leven heeft hier weer wat glans gekregen. 

En hij minimaliseert zijn drankgebruik niet meer. Maar ziet hij de zin van het leven minder in, 

dan gaat hij weer flessen alcohol kopen. Nazorg is nodig.’ Misschien kan hij vrijwilligerswerk 

verrichten? ‘Hij moet vooral voldoende intellectueel uitgedaagd worden’, merkt de 

psycholoog op. ‘Thuis heeft hij een minibibliotheek vol boeken.’ 

‘Dat mensen na hun pensioen totaal ontredderd kunnen raken, wordt onderschat’, schetst 

psychiater Zijlstra na het overleg. ‘Werk geeft je een positie en betekenis in de samenleving. 

Als die jarenlange structuur en zinvolle dagbesteding wegvallen, kunnen mensen in een 

depressie belanden.’ 

‘Zoveel slechte mensen huppelen door het leven, waarom namen ze mij mijn liefde af, net 

toen ik gelukkig was? We gingen samen oud worden. Waarom is me dat niet gegund?’ 

Dat risico is groter als je werk grotendeels je identiteit bepaalde. ‘Gepensioneerden moeten 

een nieuwe rol, soms zelfs een nieuwe invulling van hun identiteit en andere manieren van 

zingeving zoeken. Sommigen beginnen veel te reizen, maar je kan niet je verdere leven vullen 

met reizen. Voor deze generatie was de man ook vaak kostwinner. Hij heeft niet geleerd om 

veel andere rollen op te nemen. Als die rol en de bijbehorende sociale contacten verdwijnen, 

ontstaat een grote leegte, die soms moeilijk gevuld raakt. Tegelijk bleven veel vrouwen thuis. 

Zij moeten plots elke dag doorbrengen met iemand die op hun vingers zit te kijken. Dat kan 

conflicten veroorzaken, ook koppels moeten een nieuw evenwicht zoeken.’ 

Wegsteken 

Opname hier duurt gemiddeld drie maanden. Zijn de problemen ook tijdelijk? ‘Hoe iemand 

gehecht is, is bepalend voor hoe je met moeilijkheden omgaat’, zegt Kathleen Stessens. ‘Wie 

stevig gehecht is, is vaak weerbaarder. In het andere geval is het risico op onderliggende 

persoonlijkheidsstoornissen naast de directe reden van opname groter. Die kunnen herstel van 

angst, depressie, verregaande rouw of middelenmisbruik bemoeilijken.’  



Een voorbeeld. Als een erg afhankelijke man opgroeit in een veilig nest en trouwt met een 

dominante vrouw die alles voor hem regelt, treden er misschien nooit problemen op. Tot hij 

die sterke vrouw verliest. ‘Voor die man zal het rouwproces veel zwaarder zijn dan voor een 

man die zélf stevig verankerd is.’ Soms slaan mensen zo in paniek bij het nieuws dat hun 

partner, hun jarenlange steun, ongeneeslijk ziek is dat ze zieker worden dan hun geliefde. Of 

psychotisch. ‘Dat wijst op erg grote afhankelijkheid. Dat kan herstel bemoeilijken.’ 
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Wie zijn eigen aandeel erkent in de crisis staat sterker. ‘Zo iemand kan ermee aan de slag en 

kan er met de juiste duw in de rug weer staan. Iemand die overtuigd is dat alles de schuld is 

van anderen of heel afhankelijk is, kan dat niet. Dan moeten we ondersteunend werken: we 

zoeken geschikte thuishulp of een woonzorgcentrum.’ 

De meeste bewoners gaan na opname weer naar huis, met of zonder extra ondersteuning. 

Minder dan de helft verhuist naar een serviceflat of een woonzorgcentrum. ‘De weerstand 

tegen plaatsing is bij aankomst vaak erg groot’, zegt psychiater Zijlstra. ‘Ze willen thuis niet 

weg. Ze zijn bang, denken: ze gaan me wegsteken. Maar gaandeweg zien ze soms in dat 

alleen wonen niet meer lukt. We proberen samen te kijken wat de beste oplossing is.’  

Sommigen keren terug voor heropname, de meesten vertrekken mentaal aangesterkt, zegt 

Dewulf. ‘We krijgen hartelijke bedankkaartjes. Sommige mensen worden hier depressief op 

een brancard binnen gereden en stappen goedgezind weer buiten. Ons doel is hun leven weer 

de moeite waard maken.’ Zijlstra: ‘En hen te leren leven met de beperkingen.’ 

Waar ze zelf van dromen: psychiatrische en psychologische hulp aan huis of in 

woonzorgcentra bieden, wat nu niet gefinancierd wordt voor 65-plussers. Of andere vormen 

van groepswonen voor ouderen starten.  

‘Woonzorgcentra zijn vooral gericht op mensen met ernstige fysieke of cognitieve problemen, 

terwijl er veel nood is aan psychische en sociale ondersteuning of contact, omdat alleen 

wonen te zwaar valt’, zegt Zijlstra. ‘Nog een vergeten probleem: depressie door financiële 

problemen op late leeftijd. Onlangs was hier een man die zijn hele leven gewerkt en gespaard 

had, maar door pech alles kwijt was geraakt. Hier besef je vaak: het kan iedereen overkomen.’ 

Dewulf knikt. ‘Er is zoveel sociaal isolement. Wij horen zoveel verhalen van mensen naar wie 

niemand omkijkt. Dit leert je dat je niet lief genoeg kan zijn voor elkaar.’ 

Om privacyredenen zijn de namen van de patiënten veranderd. 

 


