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C OM MENTAA R
BA RT ST UR T EW A G E N

165.000 65plussers zijn erg eenzaam

ZO SNEL WORDT DE
GRONDWET EEN
VODJE PAPIER
Wijlen JeanLuc Dehaene placht over België te
zeggen dat het maar werkbaar is als de
meerderheid haar wil niet oplegt en de minderheid
het politieke systeem niet te pas en te onpas
blokkeert. Anderen na hem hebben dat het
‘samenwerkingsfederalisme’ genoemd. Het is een
ideaalvoorstelling die in de vrije natuur niet vaak
voorkomt. Het maakt de Belgische constructie
permanent precair. Elk ogenblik kan een incident
het schijnbare evenwicht verstoren.
Het verzet van de Waalse regering tegen het
EuropeesCanadese handelsverdrag (Ceta) roept
herinneringen op aan de politieke botsing, eind
1991, over de wapenhandel. Verbazend snel was er
toen sprake van de ‘institutionele tijdbom’:
Wallonië zou eenzijdig, zonder door de grondwet te
zijn gedekt,
goedkeuring geven
aan betwiste
Als sterkhouder
wapenleveringen aan
van deze regering landen in het
MiddenOosten.
kan de NVA
Gisteren riep de
slechts toezien
werkgeversorganisatie
Voka federaal
minister Didier
Reynders (MR) onomwonden op om het Ceta
verdrag namens België te ondertekenen, zonder
Waals fiat. Open VLDvoorzitter Rutten sloot zich
daar later op de dag volmondig bij aan. Zo snel
wordt de grondwet in dit land een vodje papier.
België is een hopeloos ingewikkeld,
ternauwernood bestuurbaar vehikel, maar het is
ook onsplitsbaar zonder grote schade voor alle
betrokkenen. Dat en een systeem van
grondwettelijke beschermingsregels geven de
Franstalige minderheid een onevenredig grote
macht. De facto een vetorecht, net zoals in het
huidige, confederale Europa.
De ongerijmdheden van het Europese en het
Belgische bestuur komen in deze zaak dus bij
elkaar in een gevaarlijke cocktail. Als Wallonië
onder de hevige Europese druk niet bezwijkt,
vervalt het handelsverdrag met Canada. Voor
Europa, met zijn vele crisissen, is dat allicht geen
blijvend thema. Maar in België, waar het
communautaire spanningsveld zeker tot 2019 – en
wellicht nog lang nadien – geëvacueerd leek, is één
brandbom genoeg om de tent in de fik te zetten.
Het valt moeilijk aan te nemen dat Elio Di
Rupo, als hij nog steeds federaal premier was,
dezelfde onbuigzame houding tegenover Ceta zou
hebben gehad. Toen was hij nog de garant van de
Belgische eenheid. Nu laat hij zijn dauphin Paul
Magnette de vrije hand. Versterkte diabolisering
van de PS in Vlaanderen is het niet onprettige
gevolg. Een troost ook voor de NVA, die als
sterkhouder van deze regering slechts kan toezien.
Als zij in de oppositie zat, zou ze zich ongetwijfeld
niet door Voka en Open VLD laten passeren.
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Experiment in Roeselare: de maaltijdbezorger eet soms mee met de eenzame bejaarde.

‘Vereenzamen heeft een even grote invloed
op de gezondheid als obesitas en roken.’
VAN ONZE REDACTRICE

MYRTE DE DECKER

| De overleden man uit
Gent die pas na zes tot acht maanden
ontdekt werd in zijn flatgebouw (DS
19 oktober) stond bekend als een een
zaat. Uit onderzoek in opdracht van
de Koning Boudewijnstichting blijkt
dat van alle 65plussers 3 procent
zich ‘zeer ernstig eenzaam’ voelt en
5 procent ‘ernstig eenzaam’ is. Samen
gaat dat om 165.000 bejaarde Belgen.
Ter vergelijking: Brussel centrum
telt 178.000 inwoners.
BRUSSEL

Pijnlijk gevoel
Het verbaast allicht niet: een
zaamheid neemt toe naarmate ie
mand ouder wordt. Levenspartners,
familie en vrienden vallen een voor
een weg. Toch nuanceert Leen Hey
len, de onderzoeksleider van Vonk3
en docent ouderencoaching aan de
Thomas More Hogeschool: ‘Een
zaamheid is een pijnlijk gevoel dat je
op elke leeftijd kan overvallen. Het
wordt vooral een probleem als dat
gevoel chronisch wordt, want dan
heeft het een impact op je levensver
wachting.’
De impact van eenzaamheid op de
gezondheid mag daarom niet wor
den onderschat. Enerzijds voelen ou
deren die in slechte gezondheid ver
keren zich vaker eenzaam dan gezon
de leeftijdsgenoten, anderzijds kan
eenzaamheid de goede gezondheid
aantasten.
‘Volgens een internationaal on
derzoek heeft de negatieve emotie

van eenzaamheid een even grote in
vloed op de gezondheid als obesitas
en roken’, zegt Heylen.
Nog uit onderzoek blijkt dat
Vlaanderen iets beter scoort dan
Brussel en Wallonië als het aankomt
op eenzame ouderen. Opvallend is
dat mensen uit secundaire steden
dat negatieve gevoel het minst erva
ren. In grote centrumsteden en ande
re stedelijke gebieden zijn de oude
ren vooral matig tot ernstig een
zaam. Dat kan verklaren waarom de
Gentse man in een provinciehoofd
stad geen contact meer had met an
deren en dus niet gemist werd.
Verder spelen volgens Heylen ook
sociaaleconomische oorzaken een
grote rol. ‘Zonder geld is het moeilijk
om aan het sociale leven deel te ne
men. Het gevoel er niet bij te horen
kan dan snel de overhand nemen,
waardoor op zijn beurt de drempel
om sociale contacten te leggen nog
groter wordt.’
Heylen waarschuwt verder nog
dat dé eenzame niet bestaat. ‘De ach

‘Eenzaamheid is
een complexe
emotie. Dé aanpak
bestaat niet’
LEEN HEYLEN
Docent ouderencoaching

tergrond van elk eenzaam persoon is
anders’, zegt ze. ‘Er kunnen zo veel
verschillende redenen, zoals armoe
de of een scheiding, aan de basis lig
gen.’
Zijn initiatieven zoals dat van
Zorgbedrijf Roeselare (zie hiernaast)
met dezelfde aanpak dan zinvol?
‘Eenzaamheid is een complexe emo
tie. Dé aanpak bestaat niet. Zulke
projecten zijn vooral nuttig als de
eenzame zelf aangeeft interesse te
hebben’, zegt Heylen. ‘Je mag die
hulp nooit opdringen. Daarbij is het
toch belangrijk dat professionele
zorgverleners aanwezig zijn. Zij kun
nen de hulpvraag van de behoeftige
correct inschatten en behandelen of
een duwtje in de juiste richting ge
ven.’
Professor Heylen en de Koning
Boudewijnstichting brengen in juni
2017 een handleiding op de markt
voor professionelen uit de zorg en
welzijnssector. ‘Dit academiejaar
stellen we die handleiding op. De be
doeling is dankzij de richtlijnen hulp
op maat te bieden aan eenzame men
sen.’

Sociaal isolement
‘Het is ook belangrijk om te ont
houden dat niet iedereen behoefte
heeft aan gezelschap’, besluit Heylen.
‘Er moet een onderscheid gemaakt
worden tussen een eenzaam persoon
en een sociaal geïsoleerd persoon.
Eenzaamheid is een gevoel, sociaal
isolement is – al dan niet bewust –
een gebrek aan sociale contacten.’
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Nieuw project van Zorgbedrijf Roeselare

Mee eten tegen eenzaamheid
Om eenzame ouderen uit
hun isolement te halen, is het
Zorgbedrijf Roeselare gestart
met een nieuw project:
maaltijdbezorgers zullen één keer
per week blijven eten.

VAN ONZE REDACTEUR

RUBEN VAN LENT
R O E S E L A R E | Het Zorgbedrijf Roe
selare, en meer bepaald diensten
centrum Ten Elsberge, levert al der
tig jaar elke middag maaltijden aan
huis bij ouderen die daarom vragen.
‘Daardoor komen wij natuurlijk
vaak in contact met eenzame men
sen die bijvoorbeeld een partner
hebben verloren’, vertelt centrumlei
der Laurens Deboeuf. ‘Om dat zo
veel mogelijk te beperken, organise
ren wij al heel wat activiteiten in
het dienstencentrum en onze chauf
feurs maken de ouderen daar ook
attent op. Maar een grote groep van
zeer ernstig eenzame mensen wordt
nog steeds niet bereikt op die ma
nier. Wie echt eenzaam is, heeft
geen interesse om buiten te komen
en kwijnt snel weg.’
Daarom vatte het centrum het
plan op om zijn maaltijdbezorgers
één keer per week te laten stoppen
bij de bejaarde en zelf mee te eten,
volledig gratis. ‘Een zeer goed initi
atief ’, vindt maaltijdbezorger Ste
phanie Huys. ‘Ik merk zeer vaak dat
mensen mij iets willen vertellen,

over hun dag of zelfs het weer, en
dat ik daar geen tijd voor heb door
het grote aantal bestellingen. Heel
veel klanten reageren nu al enthou
siast op het initiatief. Wanneer ze
dan ergens mee zitten, hebben ze
een luisterend oor, maar voor som
migen kan het al genoeg zijn dat er
gewoon iemand bij hen zit tijdens
het eten. Er moet dan zelfs niet
eens veel gepraat worden.’
Het gaat als volgt: wanneer een
bejaarde aangeeft dat hij graag wat
gezelschap zou hebben, worden de

‘Wie echt eenzaam is,
heeft geen interesse
om buiten te komen
en kwijnt snel weg’
LAURENS DEBOEUF
Zorgbedrijf Roeselare

‘Zo komen we meer in
contact met mensen,
toch de belangrijkste
reden waarom ik met
deze job begonnen ben’
STEPHANIE HUYS
Maaltijdbezorger

WAAR WAS IK?
Exact twintig jaar geleden was
een zondag. Op de middag at ik
nog thuis, vetreserves opslaan voor
de week. De trein op naar mijn
kot. Tegen half drie zaten we op
café. Nieuwe studierichting, verse
vrienden, na drie weken wisten we
al dat het voor het leven was.
Na het kaarten, muziek luiste
ren bij Tim, hij had het grootste
kot. Iedereen wou Waits. Ik, weer
te serieus, wou Brel. We dronken
nachtwinkelwijn, felrood maag
zuur. Tegen zes uur, licht zatte
honger. We aten één van de aller
eerste kebabs uit ons leven.
Op de tv bij de Turk, zagen we
ze met driehonderdduizend stil
marcheren in Brussel. Witte kleren,
witte sjaals, witte ballonnen, een
witte lavastroom. Was dat vandaag,
echoden we mekaar, was dat van
daag?
De rest van de avond argumen
teerden we waarom we gelijk had
den dat we er niet bij waren ge
weest in de hoofdstad. Veel emotie,
maar wat werd er nu precies ge
zegd? Geen politieke slagkracht!
Hoe groter ons schuldgevoel,
hoe meer streekbier onze ingebeel
de superioriteit eiste. Vreselijke ka
ter op maandag. Niet in de les ge
raakt en geen krant durven te ko
pen.
Vandaag ga ik maar eens wan
delen in Brussel. Witte
kleren aan. Vuisten ge
bald in de broekzak.
En half gemom
peld, half luidop
prevelen: ‘Eerlijke
justitie. Eerlijke
politie.’

agenda’s naast elkaar gelegd om te
bepalen welk moment voor allebei
het beste uitkomt. Later op de week
blijft de chauffeur dan eten.

Vertrouwen
Het centrum hoopt dat eenzame
bejaarden hierdoor weer wat actie
ver worden. ‘Zoiets kweekt snel een
vertrouwensband tussen de oudere
en onze verzorgers en op termijn
kan het er misschien voor zorgen
dat de oudere toch eens in ons cen
trum raakt, of dat de verzorgers
hen ergens anders mee naartoe ne
men. Het zal alleszins hun levens
kwaliteit en zin in het leven vergro
ten’, denkt Deboeuf.
Voor de chauffeurs wordt het wel
een extra inspanning, maar ook zij
zien het zitten. ‘Zo komen we zelf
ook wat meer in contact met men
sen, toch de belangrijkste reden
waarom ik met deze job begonnen
ben’, zegt Huys. ‘En we krijgen een
gratis maaltijd, wat altijd mooi
meegenomen is.’
Zorgbedrijf Roeselare merkt dat
er heel wat interesse is vanuit ande
re steden en gemeenten voor het
initiatief. Het gaat zijn aanpak dan
ook openbaar maken. ‘We merken
dat dit buiten Roeselare ook bruik
baar is en willen het idee dan ook
niet voor ons houden’, klinkt het.
De volledige aanpak staat op de
website van Zorgbedrijf Roeselare.
www.zbroeselare.be
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Heidi De Pauw 20 jaar
na de Witte Mars
Kent de politie de les
van toen nog wel?
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Neuropsycholoog
Elke Geraerts
‘Schaf de achturige
werkdag af’

