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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to investigate how older people from the age of 65 are portrayed 

in Flemish newspapers. By comparing three major newspapers from Flanders in two different 

periods of time, we will examine whether or not older people are presented negatively or 

positively. A total amount of 280 articles from De Standaard, Het Laatste Nieuws and Het 

Nieuwsblad in April 2019 and April 2020 will be compared to each other. By doing so, we will 

gain an insight in whether the corona crisis in 2020 influenced the reporting of elderly. The 

proposed hypothesis states that older people will be portrayed negatively in both periods. 

However, the outcome shows that elderly are depicted positively in April 2019 and more 

negatively during the occurrence of the pandemic. 

 

Key words: older people, imaging, framing, newspaper articles, pandemic, corona crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Persbericht 

 

65-plussers komen vaker negatief in beeld door coronacrisis 

 

De coronacrisis heeft een negatieve invloed op de beeldvorming van 65-plussers in de krant. 

Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel. Ze worden als 

kwetsbare personen voorgesteld en vormen de grootste risicogroep voor het coronavirus. 

Opvallend: in 2019, het jaar voordat het virus uitbrak in ons land, was de berichtgeving over 

ouderen vooral positief. 
 

Dat de coronacrisis onze lichamelijke en mentale gezondheid aantast, is niet nieuw. Maar nu 

blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel dat de crisis ook een negatieve impact 

heeft op de beeldvorming van 65-plussers in Vlaamse kranten. Voor het onderzoek werden 

280 krantenartikels uit De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad geanalyseerd. 

Daarbij werden artikels vóór en tijdens de coronacrisis met elkaar vergeleken. 

 

De resultaten spreken voor zich: 58% van de berichtgeving over ouderen was negatief tijdens 

de coronacrisis. Ze worden vooral voorgesteld als kwetsbare personen die we moeten 

beschermen tegen het virus door hen te isoleren. Isolatie werkt dan weer eenzaamheid en 

depressie in de hand en zo is de cirkel rond. Maar er werden ook positieve berichten 

geschreven over ouderen tijdens de crisis. Zo werden er initiatieven speciaal voor 65-plussers 

georganiseerd, zoals belrondes om ouderen een hart onder de riem te steken. 

 

Een groot contrast met dezelfde periode één jaar eerder, toen er nog geen sprake was van 

COVID-19. In 2019 was namelijk maar 42% van de berichtgeving over ouderen negatief, terwijl 

58% van de artikels positief was. Vooral de rol van grootouders kwam aan bod in deze 

periode, maar ook vitale ouderen en ouderdom als een natuurlijk proces werden belicht. 

 

Kranten proberen dus – ondanks vele insinuaties – ook over de positieve kant van ouderen te 

berichten, mét succes. Alleen zullen ze hier ook meer aandacht aan moeten besteden tijdens 
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de coronacrisis. Ouderen vormen namelijk een belangrijke groep in onze maatschappij die we 

niet mogen vergeten. 

 

Wie meer informatie wenst over het volledige onderzoek, kan contact opnemen met de 

auteur. 

 

Evi Alens, evi.sandra.alens@vub.be 

VUB - Master Journalistiek (GOM)  

mailto:evi.sandra.alens@vub.be
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Inleiding 

 

Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

‘Oud is echt geen synoniem van out’ (De Ruyter, 2020, p. 1) 

 

Met dit citaat slaat De Ruyter, de ombudsvrouw van de krant De Standaard, in haar artikel 

met gelijknamige titel de nagel op de kop. Onze samenleving bestempelt mensen te snel als 

‘oud’. Veel te vaak worden ouderen negatief in beeld gebracht: ze kosten geld, worden 

zorgbehoevend en afhankelijker. Daarnaast hebben ze te kampen met allerlei 

gezondheidskwaaltjes. Nochtans zijn er genoeg ouderen die het tegendeel kunnen bewijzen. 

De meesten onder hen zijn namelijk zelfstandig en vitaal (Claes, 2008, p. 11). Ze wonen alleen 

of met een partner en zorgen volledig voor zichzelf. 

 

Ouderen vervullen – ongeacht hun leeftijd – een belangrijke rol in de maatschappij, maar de 

bijdrage die ze leveren wordt vaak te weinig getoond. Dat is althans de veronderstelling van 

Kenniscentrum WWZ (Welzijn, Wonen, Zorg), de Brusselse organisatie waarmee ik 

samenwerk voor deze masterproef. Het Kenniscentrum stelde zich de volgende vraag: hoe 

worden ouderen geportretteerd in het Vlaamse medialandschap? Via de Wetenschapswinkel, 

een project dat een brug vormt tussen non-profitorganisaties en onderzoek, kwam ik in 

contact met het Kenniscentrum. En zo ging de bal aan het rollen. 

 

De onderzoeksvraag van het Kenniscentrum vormt het uitgangspunt van mijn onderzoek. 

Aangezien de vraag echter te breed is voor een masterproef, werd het onderzoek nog meer 

afgebakend. Daarom luidt mijn hoofdonderzoeksvraag als volgt: hoe worden ouderen vanaf 

65 jaar in beeld gebracht in gedrukte media? Er wordt een minimumleeftijd van 65 jaar 

gehanteerd, aangezien dit momenteel de wettelijke pensioensleeftijd is in België. Deze 

hoofdvraag zal nog dieper worden uitgespit. Zo zal er specifiek op twee periodes worden 

ingezoomd, namelijk april 2019 en april 2020. Op die manier kan er een vergelijking gemaakt 

worden tussen de situatie voor en tijdens de coronapandemie. Tot op heden is de pandemie 

nog steeds aan de gang en is de wereldbevolking nog niet volledig gevaccineerd. De crisis 
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heeft een impact op iedereen, en al zeker op de ouderen omdat zij vaak vergeten of in de 

steek gelaten worden. Dit toont aan dat onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de 

beeldvorming van ouderen nodig is. Daarom worden de volgende deelvragen gesteld: Hoe 

worden ouderen vanaf 65 jaar in beeld gebracht in april 2019? En hoe worden ze 

geportretteerd tijdens de coronacrisis één jaar later, in april 2020? Heeft de coronacrisis, met 

andere woorden, een invloed op deze beeldvorming en zo ja, in welke zin dan? Ook de 

verschillen tussen de drie kranten onderling zullen bekeken worden. 

 

Aan de hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse zal worden nagegaan of ouderen al dan 

niet negatief worden afgebeeld in de Vlaamse pers. In totaal zullen 300 krantenartikels uit De 

Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad onderzocht worden. Met mijn onderzoek 

wil ik het belang van ouderen in onze samenleving onderstrepen en de discussie hieromtrent 

stimuleren, aangezien er vaak nog te weinig aandacht aan besteed wordt. Als uit de resultaten 

blijkt dat ouderen inderdaad negatief geportretteerd worden, dan kan dit onderzoek een 

belangrijk startpunt zijn om hier dringend verandering in te brengen. Zowel onze eigen visie 

tegenover ouderen als die van de media zal dan moeten verbeteren. 

 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen, zullen verschillende delen 

aan bod komen in deze masterproef. Allereerst start het volgende hoofdstuk met het 

theoretisch kader waarin een definitie over ouderen wordt toegelicht. In dit hoofdstuk komen 

ook andere relevante onderwerpen aan bod, zoals alternatieve benamingen voor ouderen, 

euphemism treadmill, vergrijzing, ageism en framing. Daarna volgt de literatuurstudie waarin 

ik beschrijf wat er reeds werd onderzocht omtrent dit onderwerp. Vervolgens volgt een 

uiteenzetting over het eigenlijke onderzoek waarin ik de onderzoeksvragen, de methodologie 

en de hypotheses bespreek. Nadien zal ik de resultaten van mijn studie bediscussiëren.  

Hoofdstuk vijf fungeert als een van de belangrijkste delen van mijn masterproef aangezien 

hier de resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd zullen worden. Tot slot wordt de paper 

afgerond met de conclusie, waarna aansluitend de bibliografie en bijlagen volgen. 
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Deel I: Theoretisch kader 

 

1.1. Definiëring ouderen 

Definiëren wie ouderen zijn, blijkt niet zo simpel te zijn. Dé oudere bestaat immers niet. Zo 

luidt het althans in verschillende publicaties die over dit onderwerp handelen (Oostelaar & 

Wolfswinkel, 2006; Claes, 2008; Baert & Duppen, 2020). De term 65-plussers wordt vaak 

gehanteerd en verwijst naar de wettelijke pensioensleeftijd in België op dit moment. Vanaf 1 

februari 2025 zal deze leeftijd geleidelijk aan opgetrokken worden (Federale Pensioendienst, 

2021). Toch volstaat deze afbakening niet om ouderen te omschrijven. Ouderen vormen 

namelijk geen homogene groep (Oostelaar & Wolfswinkel, 2006). Elk individu ervaart ouder 

worden op een andere manier. De ene kan zich oud voelen op 65 jaar, terwijl de andere dit 

gevoel pas ervaart op 85 jaar. Sommigen voelen zich nooit echt oud. Door deze reden kunnen 

we ouderen niet onderscheiden op vlak van leeftijd, maar wel naar kenmerken. Claes (2008) 

onderscheidt drie groepen van ouderen: zelfstandige en vitale ouderen, ouderen met een 

groeiende afhankelijkheid van hun omgeving en afhankelijke ouderen. 

 

Claes (2008, p. 11) zegt dat de meeste ouderen zelfredzaam zijn, en dus tot de eerste groep 

behoren. Ook De Witte et al. (2016) en Duppen, Claeys & Baert (2019) komen tot deze 

vaststelling. Dit wil zeggen dat een grote groep ouderen nog zelfstandig wonen en volledig 

voor zichzelf zorgen. Bovendien hebben ze door hun pensioen of brugpensioen veel vrije tijd 

die ze op een zinvolle manier willen invullen. Ze beschikken nog over potentieel, willen 

zichzelf verder ontplooien en maatschappelijk actief zijn. De tweede groep, ouderen met een 

groeiende afhankelijkheid van hun omgeving, wil nog zelfstandig wonen maar heeft nood aan 

een vorm van hulp- of dienstverlening zoals het Wit-Gele Kruis (Claes, 2018, p. 12). Sommigen 

zoeken stilaan naar een aangepaste woonvorm zoals een woonzorgcentrum. Tot de laatste 

groep behoren de afhankelijke ouderen (p. 12). Dit is een kleine, maar steeds groter 

wordende groep die hulp nodig heeft op het vlak van welzijn, zorg en dienstverlening. Vaak is 

mantelzorg niet meer voldoende en is professionele hulp noodzakelijk. 
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1.2. Alternatieve termen voor ouderen 

Dat de oudere generatie nog steeds moeilijk te beschrijven is, blijkt ook uit de vele 

alternatieve termen die er bestaan voor hen. Zo zijn er neutrale termen zoals ‘ouderen’, maar 

ook gekleurde termen die vaak een negatieve connotatie bevatten zoals ‘bejaarden’. 

 

Zelfs het woord ‘senioren’, dat doorgaans als neutraal wordt beschouwd, kan wel eens kwaad 

bloed zetten. Zeker wanneer je het gebruikt voor 55-plussers. Dat was het geval in 2010 

wanneer het gemeentebestuur van Hasselt een brief stuurde naar alle 55-plussers om aan te 

kondigen dat ze voordelig naar de cinema konden (Demeyer, 2010). Het woord ‘senior’ heeft 

een te negatieve ondertoon, zeiden de 55-plussers die de brief in de bus kregen. Brigitte 

Smets (SP.A), voormalig schepen voor Senioren in Hasselt, verstuurde de brief in kwestie en 

kreeg er heel wat reactie op. Smets gaf destijds al aan dat ze haar titel liever wou veranderen 

naar Schepen voor Medioren en Senioren. Medioren zijn 45- tot 55-plussers, terwijl senioren 

ouder zijn dan 60 jaar, volgens Smets (Demeyer, 2010). Wat hier opvalt, is dat de 

leeftijdsgrens van senioren wordt opgeschoven. Smets beschouwt 60-plussers als senioren. 

Zelfs prefereert Smets het woord ‘plussers’ boven ‘senioren’. 

 

Plusmagazine, het maandblad dat zich richt op 50-plussers, gebruikt het woord ‘senior’ zelfs 

niet, omwille van de negatieve bijklank. Zelf hanteren ze een bepaalde leeftijdsgrens met 

erachter het woord ‘plusser’, zoals 50-plusser of 65-plusser. Anne Vanderdonckt, 

hoofdredactrice van Plusmagazine, zegt er het volgende over: “Het woord [senior] is ook niet 

correct gedefinieerd. Wie is senior? De definitie hangt af van de context. Neem nu het 

bedrijfsleven. Daar ben je soms al een senior op je 45ste. Dat is toch wel heel jong. Als je op 

die leeftijd al senior bent, hoe moet je dan iemand van 70 noemen? Hoogbejaard? Die naam 

past zeker niet bij al die actieve zeventigers en tachtigers die ik ken. Er is echt nood aan een 

nieuw woord, waar niemand aanstoot aan neemt” (Demeyer, 2010, z.p.). 

 

Ook Pascal Vyncke, de oprichter van website SeniorenNet, beseft dat het woord ‘senior’ 

beladen is: “Senioren worden meteen geassocieerd met pantoffels, met breien aan het 

haardvuur. Senioren dragen de stempel van profiteur. Ze worden ook vaak vernoemd met 

minderheidsgroepen zoals allochtonen en gehandicapten. Toch gebruik ik het woord senior 
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constant. Samen met 50-plussers. Het verschil tussen vijftigers en bijvoorbeeld zeventigers 

duid ik dan aan met jonge en oude senioren” (Demeyer, 2010, z.p.). 

 

Soms wordt wel eens gerefereerd aan ouderen als ‘de derde leeftijd’. Volgens De Coster 

(2001) worden hier mensen vanaf 60 jaar mee bedoeld. De term is afkomstig van het Franse 

‘troisième age’. De ‘eerste leeftijd’ verwijst dan naar de kindertijd en de ‘tweede’ zijn de 

jeugdjaren. Tegenwoordig spreekt men zelfs van de ‘vierde leeftijd’ voor wie ouder is dan 80 

jaar. Deze termen hebben inmiddels al hun beste tijd gehad, zegt De Coster. Ouderen is 

volgens hem een beter alternatief. Ook VRT Taal (z.j.) stelt vast dat ‘derde leeftijd’ verouderd 

Belgisch-Nederlands is. 

 

Verder kan leeftijd seizoensgebonden zijn. Zo kunnen we de lente, zomer, herfst en winter 

koppelen aan de vier levensfasen: respectievelijk baby en kind, volwassenen, ‘medioren’ en 

65-plussers. Volgens Den Boon (2019) zijn zulke uitdrukkingen echter in onbruik geraakt: “Wie 

zegt nog dat hij ‘in de herfst des levens is beland’ of dat zijn ‘levensavond’ is aangebroken? 

En zeg je over iemand die de middag/zomer van zijn leven achter zich heeft gelaten nog wel 

dat hij ‘de linie gepasseerd is’, ‘onder de pekel is geraakt’ of ‘in ’s levens wintertij’ verkeert?” 

(Den Boon, 2019, z.p.). 

 

Zoals reeds werd uitgelegd bij de definiëring van ouderen, kunnen we deze groep mensen 

niet over één kam scheren, want elk individu ervaart ouder worden anders. Daarom gingen 

ze bij Radio 1 in 2019 op zoek naar een goede benaming voor een actieve oudere. Ruud 

Hendrickx, huidig taaladviseur van de VRT, selecteerde tien mogelijke namen uit een lijst van 

meer dan 500 inzendingen van de Radio 1-luisteraars. Onder meer ‘herfstbloeier’ (cf. 

seizoensgebonden leeftijden), ‘nouveau gris’ en ‘actiefplusser’ waren kanshebbers. 

Uiteindelijk won ‘jagger’. Die term staat enerzijds voor ‘Jong Actief Gepensioneerd’ en 

anderzijds verwijst het subtiel naar Mick Jagger, de intussen 78-jarige zanger van de Britse 

rockband The Rolling Stones. Nederland koos de term ‘vitalo’ als winnaar voor actieve 

ouderen (Radio 1, 2019). Figuur één (zie hieronder) somt de andere alternatieven op waaruit 

de Radio 1-luisteraars konden kiezen. 
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Figuur 1: De tien alternatieve benamingen voor ‘actieve ouderen’ in percentage (Radio 1, 2019) 

 

Allemaal goed en wel, maar hoe willen ouderen eigenlijk zelf aangesproken worden? 

Onderzoeksbureau GetOud en Probiblio, de partner van bibliotheken in Nederland, vroegen 

aan 650 mensen van 65 jaar en ouder hoe zij genoemd willen worden. ‘Senior, ‘oudere’ of 

‘oudere volwassene’ kwamen uit de bus als positieve benamingen. ‘Oudje’ en ‘bejaarde’ zijn 

daarentegen gedateerd en negatief (Probiblio, 2019). Desalniettemin mogen we de term 

‘bejaarden’ wél gebruiken, althans volgens VRT Taal (z.j.). In de juiste context tenminste, want 

de term is bedoeld voor mensen ouder dan 80. Wat zeker uit den boze is volgens VRT, zijn 

‘grijsaards’ en ‘oudjes’. Tevens wordt ‘ouderlingen’ sterk afgekeurd, aangezien dit zelfs een 

foutieve term is voor ouderen. Ouderlingen zijn immers “functionarissen die een rol spelen in 

het dagelijks bestuur van een protestantse gemeente.” (VRT Taal, z.j., Derde leeftijd). De 

overige resultaten van de alternatieve benamingen van GetOud en Probiblio staan in figuur 

twee hieronder. 
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Figuur 2: De mening van 65-plussers over alternatieve benamingen voor mensen van hun leeftijd 

(Probiblio, 2019) 

 

Wie door de bomen het bos niet meer ziet, opteert best voor “neutrale aanduidingen die een 

objectief kenmerk noemen, zoals de status of de leeftijd: gepensioneerden, 60'ers, 65+'ers, 

70-plussers” (Team Taaladvies, z.j.-a). In deze masterproef hanteren we voornamelijk de term 

‘ouderen’, een andere neutrale term dat doorgaans door de meesten aanvaard wordt.  

 

1.3. Cognitieve linguïstiek: euphemism treadmill 

In sectie 1.2 werden verschillende alternatieve termen voor ouderen besproken. Van plussers 

tot derde leeftijd en zogenaamde ‘jaggers’: het zijn een voor een eufemismen om naar 

ouderen vanaf 65 jaar te verwijzen. Eufemismen zijn woorden “met een verzachtend, 

verhullend of verbloemend karakter. [Ze] worden gebruikt ter vervanging van aanduidingen 

die men bedreigend, kwetsend, onfatsoenlijk, onaangenaam of in een andere zin te negatief 

vindt” (Team Taaladvies, z.j.-b, Eufemisme). Zo verkiezen we de termen ‘ouderen’ en 

‘senioren’ boven ‘bejaarden’ en ‘oudjes’. 
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Er bestaan heel wat termen om aan ouderen te refereren en er blijven er steeds bijkomen, 

zoals uiteengezet in sectie 1.2. Dit vormt een probleem, omdat er na x-aantal tijd weer nood 

is aan een nieuwe, ‘correctere’ term om hen te beschrijven. Pinker (1994) beschrijft dit als de 

‘euphemism treadmill’ (vrij vertaald: ‘eufemisme loopband’). Dit houdt in dat mensen steeds 

nieuwe, ‘beleefdere’ woorden moeten verzinnen voor emotioneel geladen referenten 

(Pinker, 1994). Na enige tijd neemt het eufemistische vermogen van het nieuwe woord 

immers af omdat het concept waarnaar ze verwijzen een negatieve connotatie draagt. 

Hierdoor moet er weer een nieuw woord gevonden worden en zo kom je tot een vicieuze 

cirkel. ‘Euphemism treadmill’ wil dus zeggen dat eufemismen steeds vervangen moeten 

worden, omdat een woord zijn eufemistische karakter verliest en te stigmatiserend wordt. 

Voor ouderen kunnen we bijvoorbeeld de volgende ‘euphemism treadmill’ opstellen (niet per 

se in deze vaste volgorde): 

 

oude van dagen > oudje > grijsaard > bejaarde > senior > oudere > 65-plusser 

 

De eerste vier woorden worden als ouderwets, ongepast en zelfs beledigend ervaren, terwijl 

de laatste drie vandaag de dag worden geaccepteerd. Subjectiviteit speelt hier ook een heel 

grote rol, want de ene zal liever het woord ‘senior’ horen, terwijl de andere misschien liever 

wilt aangesproken worden met ’65-plusser’. 

 

1.4. Vergrijzing 

Aangezien deze masterproef over ouderen vanaf 65 jaar gaat, is het interessant om de 

recentste cijfers van de levensverwachting in België even onder de loep te nemen. De 

bevolking blijft immers vergrijzen. Tussen 2013 en 2060 zal meer dan 30% van de Belgen 65 

jaar of ouder zijn (De Witte et al., 2016). Niet alleen in België, maar ook wereldwijd neemt het 

aantal ouderen jaarlijks toe door de stijgende levensverwachting. De onderstaande tabel van 

het Federaal Planbureau en Statistics Belgium geeft de levensverwachting van 1991 tot 2060 

weer van mannen en vrouwen in België (Vandresse, 2017). 
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Tabel 1: Levensverwachting van 1991-2060 bij mannen en vrouwen in België (Vandresse, 2017, p. 17) 

 Leeftijd man Leeftijd vrouw Verschil in leeftijd vrouw-man 

Waarnemingen 1991 72,8 79,5 6,7 

2001 74,9 81,2 6,3 

2015 78,6 83,2 4,6 

Hypotheses 2016 78,7 83,4 4,7 

2030 81,6 85,3 3,6 

2060 86,5 88,5 2,0 

 

Door de levensverwachtingen van de Belgische bevolking waar te nemen tussen 1991 en 

2015, konden hypotheses volgens leeftijd en geslacht worden opgesteld voor de periode 2016 

tot 2060. Vrouwen worden over het algemeen iets ouder dan mannen. Opmerkelijk is dat het 

verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen kleiner wordt naarmate de tijd vordert. In 1991 

is het verschil in leeftijd 6,7 jaar terwijl het in 2060 slechts twee jaar is. 

 

 

 

Figuur 3: Levensverwachting van 1991-2060 in België, onderverdeeld in geslacht en gewest 

(Vandresse, 2017, p. 16) 
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De steeds groter wordende groep maakt het debat over de vergrijzing noodzakelijk. Ook in 

Vlaanderen is dit een thema waar we steeds meer mee geconfronteerd zullen worden. 

Bovendien is het een belangrijk aandachtspunt in de agenda van de Vlaamse regering. Vaak 

wordt de budgettaire impact op de begroting hieraan gekoppeld, maar het vergrijzingsdebat 

is niet louter financieel. Ook heel wat sociale, economische en recreatieve factoren komen 

hieraan te pas. Verder benadrukt de stijgende levensverwachting het belang voor de media 

om aandacht te schenken aan de beeldvorming van ouderen. Zo is het niet alleen essentieel 

dat ze weten hoe ze deze doelgroep moeten aanspreken (zie 1.2), maar moet er ook gelet 

worden op voldoende positieve berichtgeving over ouderen. 

 

1.5. Ageism 

Met ageism wordt ‘leeftijdsdiscriminatie’ bedoeld, maar het gaat evenzeer over een 

stereotiepe manier van denken en vooroordelen hebben tegenover een bepaalde 

leeftijdsgroep (Baert & Duppen, 2020, z.p.). Het gaat bijvoorbeeld over oudere sollicitanten 

die niet worden aangeworven wegens een te hoge loonkost. Of ouderen die door hun familie 

naar woonzorgcentra worden gestuurd en zelf geen inspraak meer hebben op hun eigen 

leven. Deze ouderen worden gediscrimineerd, puur op basis van hun leeftijd. Er wordt van 

uitgegaan dat ze zelf geen beslissingen meer kunnen nemen en dat ze dom, zwak en passief 

zijn. De sterkste stereotypen die de ronde doen over ouder worden, is dat het gepaard gaat 

met ziektes, aftakeling en de dood. 

 

Robert Butler was de eerste die het begrip uitwerkte in 1975. Hij zegt dat ageism discrimineert 

op basis van leeftijd, net zoals racisme en seksisme discrimineren op basis van huidskleur en 

geslacht (Butler, 1975). Bovendien stelt ageism de jongere generaties in staat om oudere 

mensen als anders te zien dan zijzelf. Op die manier ontstaat er een wij-zij-denkpatroon. 

Volgens Butler (1975) komt ageism vaak voor, zowel op individueel als institutioneel vlak. Het 

kan gaan over minachting en afkeer tegenover ouderen, maar ook over discriminerende 

praktijken op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid en andere diensten.  
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Naast stereotypering, uit ageism zich als onzichtbaarheid en sociale exclusie van ouderen 

(Butler, 1975). Dit komt omdat mensen jonger dan 65 worden behandeld als “de norm”, ofwel 

de meer gewaardeerde groep in de samenleving. Omdat ouderen niet tot die norm behoren, 

worden ze als minderwaardig behandeld en kunnen ze zich zodoende onzichtbaar en 

ondergewaardeerd voelen. Ze worden gedegradeerd tot tweederangsburger, waardoor het 

lijkt alsof ze van geen enkel belang meer zijn in onze samenleving (Butler, 1975). 

 

Dat ageism een groot probleem is, wordt duidelijk uit de verzamelde gegevens van de World 

Health Organization (2021). Daaruit blijkt dat de helft van de wereldbevolking ouderen 

discrimineert op basis van hun leeftijd. Ageism kan onze kijk op onszelf veranderen, 

solidariteit tussen generaties verminderen en ervoor zorgen dat we profiteren van ouderen. 

Daarnaast heeft het een invloed op onze gezondheid, levensduur en welzijn. Zo wordt ageism 

in verband gebracht met vroegtijdige sterfte (met zo’n 7,5 jaar), langzamer herstel van een 

letsel en een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tevens verhoogt het de kans 

op een slecht voedingspatroon, overmatig drinken en roken (World Health Organization, 

2021). Ageism heeft met andere woorden grote, negatieve gevolgen voor het welbevinden 

van ouderen. 

 

1.6. Framing 

De antropoloog Gregory Bateson (1972) introduceerde voor het eerst het concept framing in 

zijn werk Steps to an Ecology of Mind. Twee jaar later pikte de socioloog Goffman (1974) de 

term op en sindsdien is hierover heel wat literatuur verschenen. Bijgevolg doen veel definities 

de ronde over framing. Daardoor kan er verwarring ontstaan bij degenen die niet bekend zijn 

met de term. 

 

Een van de meest geciteerde definities van framing is die van Entman (1993, p. 52). Hij 

beschrijft het als “het selecteren van enkele aspecten van een waargenomen realiteit en deze 

meer op de voorgrond zetten in een tekst, zodat een bepaalde probleemdefinitie, causale 

interpretatie, morele evaluatie en/of advies gevormd wordt”. Het gaat dus over een bepaald 

denkkader dat iemand hanteert waardoor er slechts op één manier naar de werkelijkheid 

gekeken wordt. Dit kan een positieve of negatieve kijk zijn. 
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1.6.1. Frames en counterframes voor ouderen in de media volgens Van Gorp 

Van Gorp (2013), onderzoeker en professor aan de KULeuven, onderzocht hoe ouderen in 

beeld worden gebracht en werkte enkele frames en counterframes uit. Dit zijn respectievelijk 

negatieve en positieve manieren waarop we naar ouderen kunnen kijken. De volgende 

problematiserende frames en deproblematiserende counterframes komen aan bod in zijn 

werk. Elk (counter)frame wordt nadien nog toegelicht. 

 

Tabel 2: Overzicht van aspecten van het ouder worden en elf frames en counterframes die deze al dan 

niet als problematisch kunnen definiëren (Van Gorp, 2013, p. 19) 

 

 

Fram e  1A :  a fne m e nd nut  

Bij het frame van het afnemend nut worden ouderen bestempeld als personen wiens nut 

vermindert met de jaren waarna ze een punt bereiken waarbij er enkel nog naar de kosten 

wordt gekeken. Een voorbeeld hiervan is dat ouderen niet mee zouden zijn met nieuwe 

technologie en bijvoorbeeld niet weten hoe een webcam werkt. Ze zijn ze maatschappelijk 

afgeschreven doordat ze geen economische meerwaarde meer hebben en lichamelijke en 
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psychische klachten hebben. Dit kan verveling, vereenzaming en verlies van eigenwaarde in 

de hand werken bij de oudere (Van Gorp, 2013, pp. 23-24). 

 

Counte rfram e  1B :  zi l ve re n goud  

Het counterframe ‘zilveren goud’ kijkt op de tegenovergestelde manier naar ouderen. Het is 

een interessante doelgroep aangezien ze over een aanzienlijke koopkracht beschikken. 

Daarnaast zijn ze een bron van kennis en ervaringen die ze door de jaren heen hebben 

opgebouwd. Hierdoor kunnen ouderen zich gewaardeerd voelen (Van Gorp, 2013, pp. 24-25). 

 

Fram e  2:  h e t onschul di ge  sl ac hto ffe r  

Vooral in nieuwsverslaggeving worden kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen vaak gezien 

als zwakke wezens in de samenleving die een zekere vorm van medelijden opwekken. Bij 

ouderen ligt de nadruk dan voornamelijk op stereotiepe kenmerken zoals verstrooidheid, 

naïviteit en fysieke zwakte. Hierdoor kunnen ze makkelijk slachtoffer worden van mensen met 

slechte bedoelingen zoals dieven en oplichters. De oudere wordt als een zwak persoon 

geportretteerd waardoor deze zich kwetsbaar en angstig kan voelen. Een van de gevolgen 

hiervan kan afscherming of overbescherming van de ouderen zijn (Van Gorp, 2013, pp. 25-

26). 

 

Counte rfram e  3:  de  he l d/r e dde nde  e nge l  

Bij het counterframe van het onschuldige slachtoffer worden ouderen voorgesteld als held of 

reddende engel. De nadruk ligt hierbij op de bijzondere prestaties van ouderen. Ze schieten 

meteen te hulp als er zich een probleem voordoet. Bijvoorbeeld wanneer een oude vrouw 

overvallers verjaagt of een oudere man zijn leven riskeert om iemand uit een brandend huis 

te redden. Het kan ook om kleine zaken gaan zoals steeds paraat staan voor de kleinkinderen 

(Van Gorp, 2013, p. 27). 

 

Fram e  4A :  g e ne rati e confl i ct  

Het generatieconflict gaat over het grote verschil tussen de oudere en de jongere generatie. 

De jongere mensen zullen een bijdrage moeten leveren voor de vergrijzingskost, terwijl de 

ouderen mogelijk vasthouden aan hun verworven rechten. Hierdoor ontstaat er een ‘wij’ (de 

jongere generatie) versus ‘zij’-relatie (de oudere generatie). Ouderen kunnen 
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schuldgevoelens krijgen omdat ze hun kinderen en kleinkinderen niet tot last willen zijn. Het 

intergenerationeel contact wordt hier als een opgave of verplichting beschouwd (Van Gorp, 

2013, p. 28). 

 

Counte rfram e  4B :  sol i dari te i t  

Het counterframe ‘solidariteit’ stelt de relatie tussen de jongere en oudere generatie niet 

voor als problematisch, maar eerder als vriendschappelijk. Ouderen kunnen hierbij 

verschillende rollen innemen, afhankelijk van de context waar ze zich in bevinden. Zo kunnen 

ze de rol van mentor of coach vervullen in een werkcontext, de rol van grootouder in 

familiecontext en vrijwilliger zijn in een gemeenschap. Kenmerkend is de belangstelling voor 

het uitdiepen van relaties. Ouderen kunnen hierdoor gestimuleerd worden en kansen krijgen 

om deze rollen op zich te nemen (Van Gorp, 2013, pp. 29-30). 

 

Fram e  5A :  o ude rdom  al s onge ne e sl i jke  zi e kte   

Ouderen kunnen ook worden herleid tot enkel hun hoge leeftijd, dat gezien wordt als een 

ziekte dat onbehandelbaar is. Dit is een probleemdefinitie aangezien iedereen dan 

onvermijdelijk aan deze ‘ongeneeslijke ziekte’ zou lijden bij het ouder worden. ‘Oud’ staat 

hier gelijk aan zorgbehoevend, maar de zorg zal uiteindelijk tot niets leiden, tenzij tot de dood. 

Bij ouderdom komen enkel negatieve symptomen aan te pas. In dit frame wordt het 

beschouwd als een straf. Enerzijds kan er op een positieve manier naar ouderen gekeken 

worden waarbij ze het verdienen om geholpen en verzorgd te worden. Anderzijds kan er 

negatief naar hen gekeken worden, waarbij de oudere een last is en de beste oplossing 

negeren of onderbrengen in een woonzorgcentrum is (Van Gorp, 2013, pp. 30-31). 

 

Counte rfram e  5B :  oude rdom  al s natu url i jk proce s  

Ouderdom kan ook gepercipieerd worden als een natuurlijk proces. Echter is dit vandaag de 

dag nog steeds moeilijk om het als een natuurlijk gegeven te beschouwen, aangezien er nog 

veel taboes heersen over ouder worden. Deze taboes zouden doorbroken moeten worden. 

Daarnaast moeten ouderen meer aan bod komen in de media. Er moet in het achterhoofd 

gehouden worden dat ook oudere personen nieuwe, positieve ervaringen kunnen opdoen 

(Van Gorp, 2013, pp. 31-32). 
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Fram e  6:  a ngst voor ve rl i e s aan au tonom i e  e n afta ke l i ng  

Verlies aan autonomie, aftakeling en de dood: het zijn de drie grote angsten van de mens bij 

het ouder worden. In dit frame liggen de grootste taboes over deze thematiek geworteld. De 

oudere kwijnt langzaam maar zeker weg en wil de ander niet tot last zijn. Een gevolg hiervan 

is om de oudere in een woonzorgcentrum te plaatsen. De vergelijking met een plant staat 

symbool in dit frame (Van Gorp, 2013, pp. 32-33). 

 

Counte rfram e  7:  e e uw i ge  je ugd  

Het frame van verlies aan autonomie en aftakeling kent twee counterframes: eeuwige jeugd 

en persoonlijke ontwikkeling. Het eerste bekijkt ouder worden niet als een verlies aan 

autonomie, maar als een winst ervan. Ouderen die net op pensioen gaan, winnen net hun 

vrijheid en onafhankelijkheid terug. Ze worden als vitaal persoon voorgesteld: iemand die niet 

in zijn of haar zetel blijft zitten, maar eropuit wil trekken. Vooral in televisiereclames wordt 

de indruk gewekt dat de eeuwige jeugd bestaat. Cosmeticaproducten die ouderdom 

tegengaan vliegen de deur uit (Van Gorp, 2013, pp. 33-34). 

 

Counte rfram e  8:  pe rsoonl i jke  ont pl ooi i ng  

Bij het tweede counterframe gaat de oudere aandacht besteden aan persoonlijke 

ontwikkeling. De oudere blijft zichzelf ontwikkelen en kan hier veel voldoening uithalen, 

ondanks eventuele fysieke en geestelijke klachten, of verlies van een dierbare. Groei kan zelfs 

ontstaan uit tegenslagen. Het is nodig om ouderen de ruimte te gunnen om zichzelf 

persoonlijk te ontplooien (Van Gorp, 2013, pp. 34-35). 
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Deel II:  Literatuurstudie 

 

2.1. Beeldvorming van ouderen in de media 

In dit deel wordt de reeds onderzochte beeldvorming van ouderen in de media besproken. 

Gemakshalve wordt er een onderscheid gemaakt tussen de beeldvorming voor en tijdens de 

coronacrisis. Daarbij is het cruciaal om eerst kort te duiden wat de coronacrisis is. In december 

2019 brak in de Chinese stad Wuhan een zeer besmettelijk virus uit, genaamd COVID-19. Het 

nieuwe virus verspreidde zich al snel over andere continenten waardoor er na enige tijd 

sprake was van een pandemie. Symptomen van een COVID-19-besmetting zijn koorts, een 

droge hoest en vermoeidheid (World Health Organization, 2020). Aangezien er maandenlang 

geen vaccins tegen het coronavirus waren, werd de bevolking ten zeerste aangeraden en zelfs 

tijdelijk verplicht om zoveel mogelijk binnen te blijven. Daarbij werden vooral de ouderen 

geviseerd, omdat zij de meest kwetsbare personen zijn in de maatschappij. Derhalve had de 

coronacrisis een immense impact op iedereen wereldwijd, inclusief 65-plussers. 

 

2.1.1. Beeldvorming van ouderen voor de coronacrisis 

Volgens gerontologen Duppen, Claeys en Baert (2019) overheerst er een negatieve 

beeldvorming over ouderen en de ouderenzorg. Ouder worden wordt voornamelijk 

geassocieerd met negatieve aspecten: behoefte aan zorg, pensioenlast en hoge uitgaven in 

sociale zekerheid. Nochtans zijn de meesten onder hen nog zelfredzaam en geeft zelfs 85 

procent van de ouderen aan dat ze fysiek in orde zijn. Positieve verhalen zijn er zeker, maar 

die komen zelden in het nieuws, stellen Duppen, Claeys en Baert vast. 

 

Van den Berghe, d’Haenens & Van Gorp (2013) deden onderzoek naar diversiteit in de 

Vlaamse pers op vlak van leeftijd, gender en etniciteit. Daaruit bleek dat ouderen niet alleen 

ondervertegenwoordigd waren in de Vlaamse media, maar ook dat ze amper tot zelfs 

helemaal niet aan bod kwamen bij bepaalde maatschappelijk relevante thema’s zoals welzijn, 

natuur en economie. 
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Figuur 4: Verhouding van jongeren (n = 106), volwassenen (n = 2.661) en oudere volwassenen (n = 88) 

per nieuwsthema in het binnenlandse nieuws van de Vlaamse kranten (Van den Berghe, d’Haenens & 

Van Gorp, 2013, p. 6) 

 

Figuur vier toont dat vooral volwassenen (rode kleur) het nieuws lijken te overheersen, 

behalve bij het thema ‘rampen’. Hier komen volwassenen (70%) en oudere volwassenen 

(23%) meer aan bod dan jongeren (7%). Andere thema’s waar ouderen in voorkomen, zijn 

mobiliteit (4,8%), gerecht en criminaliteit (3,9%), en cultuur en entertainment (3,7%). Bij het 

thema welzijn duiken ouderen slechts 0,4% op in de krantenartikels. Wederom komen 

ouderen dus vooral slecht in beeld in de Vlaamse pers. 

 

Fealy, McNamara, Treacy en Lyons (2012) analyseerden ouderen in Ierse gedrukte media. Aan 

de hand van een kritische discoursanalyse werd achterhaald hoe er naar ouderen verwezen 

wordt in kranten. Zo werden ze onder meer omschreven als ‘oma’s en opa’s’ of ‘kleine oude 

vrouwtjes’. Zulke denigrerende benamingen positioneren ouderen als aparte groep in de 

maatschappij en tonen bovendien aan dat leeftijddiscriminerend en stereotiep taalgebruik 

nog enorm leeft. 

 

Fealy et al. (2012) destilleerden uiteindelijk vijf verschillende type ouderen uit de 227 

onderzochte krantenartikels: ‘het slachtoffer’, ‘kwetsbaar en zwak’, ‘geradicaliseerde 

burgers’, ‘waardig oud’ en ‘onwaardig oud’. Bij het eerste type werden ouderen voorgesteld 

als makkelijke ‘prooien’, terwijl het tweede ging over fysiek zwakke personen. De 

‘geradicaliseerde burger’ ging bijvoorbeeld over ouderen die protesteerden tegen 

besparingen. De laatste twee types, ‘waardig’ en ‘onwaardig oud’, gingen over het al dan niet 

respect hebben tegenover ouderen. Zo werden ‘waardige ouderen’ geprezen voor hun 
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protestacties, terwijl ‘onwaardige ouderen’ als arrogante profiteurs werden afgeschilderd. Uit 

het onderzoek konden Fealy et al. (2012) concluderen dat ouderen voornamelijk als 

afhankelijk en ‘anders’ dan gewone burgers werden voorgesteld. Gezonde, zelfredzame en 

autonome ouderen kwamen amper voor in de krantenartikels. 

 

Martin, Williams en O’Neill (2009) onderzochten 262 artikels over ouderen in de Britse krant 

The Economist. Uit hun bevindingen bleek dat in 64% van de artikels de vergrijzing werd 

gezien als een last. Slechts 12% van de artikels zag het als een voordeel en 24% had een 

gebalanceerde mening over de vergrijzing. De meeste artikels schoven ageism sterk naar 

voren. Zo werden ouderen beschouwd als zwakke personen die niets meer bijdragen aan de 

maatschappij. Andere terugkerende thema’s waren de kosten van het pensioen en de 

gezondheidszorg voor ouderen. Ook Martin et al. (2009) sluiten hun onderzoek af met het 

besluit dat ouderen negatief in beeld worden gebracht.  

 

Zowel in de buitenlandse als de Vlaamse drukpers overheerst er dus een negatieve 

beeldvorming van ouderen. 

 

2.1.2. Beeldvorming van ouderen tijdens de coronacrisis 

Ouderen komen massaal aan bod in de media wanneer het over de coronacrisis gaat. Volgens 

verschillende autoriteiten in de gezondheidszorg en overheden lopen 65-plussers meer risico 

op een COVID-19-besmetting en hebben ze een grotere kans op een fatale afloop (Baert & 

Duppen, 2020). Vooral degenen met een kwetsbare gezondheid maken meer kans. Om die 

reden zullen zowel ouderen als gezondheidswerkers en risicopatiënten als eerste een 

vaccinatie krijgen tegen het virus. Daarnaast is bezoek uit den boze waardoor ouderen sneller 

in een sociaal isolement geraken. Corona treft hen dus niet enkel op het vlak van gezondheid, 

maar ook op sociaal vlak. De media belichten vaak het negatieve frame van ouderen in de 

crisis: ze hebben een zwakkere gezondheid en worden als slachtoffer van het virus 

voorgesteld. 

 

Baert en Duppen (2020, Coronacrisis toont dat ageism bestaat, par. 1) zeggen dat de 

pandemie aantoont dat “ageism wel degelijk bestaat en niet langer onopgemerkt kan blijven”. 

Dokters moeten hartverscheurende beslissingen maken welke patiënten ze willen redden op 
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basis van leeftijd. Vaak gaat de voorkeur dan naar jonge, gezondere patiënten en niet naar 

ouderen met onderliggende gezondheidsproblemen (Romeo, 2020, par. 2). Plots wordt 

leeftijd een criterium voor triage waardoor ageism sinds het begin van de coronacrisis realiteit 

is geworden voor een grote groep mensen. 

 

Lindenberg (2020) deelde in het voorjaar van 2020 een kwalitatief onderzoek waarbij 59 

senioren werden geïnterviewd over de impact van de coronamaatregelen op hun leven. Er 

werd ook gepolst naar hoe de berichtgeving over de coronacrisis overkwam voor de ouderen. 

Daaruit bleek dat de meeste senioren vonden dat er een nadruk werd gelegd op ‘ouderen als 

risicogroep’. Een deel van de senioren vond de berichtgeving generealiserend en betuttelend. 

Anderen vonden dat de kracht van ouderen wat meer in de verf gezet mag worden in de 

media. Verder onderzocht Lindenberg ook hoe geschreven media bericht over ouderen 

tijdens de coronacrisis, maar daarvan zijn de resultaten voorlopig nog niet verschenen. 

 

Mantel (2020) schreef op basis van het onderzoek van Lindenberg (2020) een artikel over 

ouderen tijdens de coronacrisis. Ook Mantel (2020) stelt dat ouderen als kwetsbaarste groep 

worden aangewezen in de coronacrisis. Daarnaast gaat het artikel over bescherming van 

ouderen en het ic-protocol. Dat laatste gaat over een overeenkomst van de ziekenhuisbedden 

op Intensive Care (IC). “In het onlangs gepresenteerde protocol ‘code zwart’ staat dat in geval 

van een beddentekort bij een nieuwe corona-piek jongeren eerder in aanmerking komen voor 

een plek op de ic dan ouderen” (Mantel, 2020, p. 26). Ook hier botsen we weer op ageism. 

 

Kortom worden ouderen vooral als kwetsbare risicogroep aangeduid tijdens de coronacrisis. 

Bovendien werkt de coronacrisis ageism nog meer in de hand. 
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2.2. Verschillen tussen kwaliteitskranten en populaire kranten 

Aangezien er met drie kranten (De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad) wordt 

gewerkt in dit onderzoek, is het van belang om het verschil tussen de kranten onderling te 

verklaren. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen kwaliteits- en populaire 

kranten. 

 

Volgens Stouthuysen (1999) zijn De Standaard en De Financieel Economische Tijd duidelijke 

voorbeelden van kwaliteitskranten. Over De Morgen zijn niet alle onderzoekers het eens, 

maar in het algemeen wordt het tevens onder kwaliteitskrant gecategoriseerd. Deze kranten 

willen de lezer eerder informeren dan amuseren. Commentaar en nieuws worden strikt 

gescheiden van elkaar. Bovendien hanteren kwaliteitskranten sobere, feitelijke koppen. 

Jansen (1987) stelt dat kwaliteitskranten zowel sterke opiniestukken bevatten als artikels met 

veel achtergrondinformatie. Volgens De Bens & Raeymaeckers (2010) heeft vooral De 

Standaard veel artikels met achtergrondinformatie. Manssens & Walgrave (1998) zeggen dat 

kwaliteitskranten frequenter experten en wetenschappers aan het woord laten. Ook politiek, 

economie en gerecht komen als onderwerp vaak aan bod in deze kranten. Volgens Sparks 

(2000) behoren kwaliteitskranten tot het zogenaamde hard nieuws (‘hard news’). Hiermee 

wordt rationeel en serieus nieuws bedoeld. Tegelijkertijd kan dit nieuws voor sommigen 

afstandelijker en droger overkomen. Er wordt gestreefd naar waarheid en objectiviteit. 

 

Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad vallen onder de populaire kranten (Jansen, 1987; De 

Bens & Raeymaeckers, 2010). Stouthuysen (1999) merkt op dat populaire kranten de lezers 

niet alleen willen informeren, maar ook amuseren. Er is dus ruimte voor luchtigere 

onderwerpen. Daarnaast worden nieuwsberichten en commentaarstukken minder strikt van 

elkaar afgescheiden. Bovendien zal je in artikels van populaire kranten minder 

achtergrondinformatie vinden. Het nieuws is bijgevolg meer ‘to the point’ dan dat van 

kwaliteitskranten. In plaats van politieke en gerechtelijke onderwerpen, zullen populaire 

kranten meer focussen op de verhalen die spelen bij de mensen (human 

interestonderwerpen), zoals het verhaal van slachtoffers en hun familie, directe getuigen en 

‘de man in de straat’ (Manssens & Walgrave, 1998). Jansen (1987) merkt in de populaire 

kranten een grote belangstelling voor sport, regionaal en sensationeel nieuws. Sparks (2000) 

stelt dat populaire kranten onder de noemer zacht nieuws (‘soft news’) vallen. Dit behelst 
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emotioneel, luchtig en gepersonaliseerd nieuws. De betrokkenheid met het lezerspubliek is 

veel groter dan bij de kwaliteitskranten, vandaar de vele human interestverhalen. Hierdoor 

kan er echter twijfel ontstaan over de objectiviteit van de artikels. 

 

Samenvattend focussen kwaliteitskranten op hard, feitelijk nieuws met veel 

achtergrondinformatie, terwijl populaire kranten zich toespitsen op zacht nieuws, zoals 

human interestverhalen met een sensationele ondertoon. 
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Deel III: Onderzoeksopzet 

 

Kenniscentrum WWZ (Welzijn, Wonen, Zorg) vraagt zich al enige tijd af of ouderen in de media 

positief of eerder negatief worden belicht. Het Kenniscentrum veronderstelt zelf dat ouderen 

vaak negatief aan bod komen in Vlaamse krantenartikels, zoals de nood aan zorg of de kosten 

van de vergrijzing. De positieve bijdrage van ouderen lijkt amper aanwezig te zijn in de media. 

Klopt dit? En zo ja, wat is de invloed van die eerder negatieve belichting op de ouderen 

enerzijds en het beleid anderzijds? 

 

Aangezien de oorspronkelijke onderzoeksvraag van het Kenniscentrum te breed was voor een 

masterproef, werd in samenspraak met professor Temmerman en het Kenniscentrum 

geopteerd voor een concretere afbakening. Zo zal er gekeken worden hoe ouderen worden 

gerepresenteerd in krantenartikels van De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. 

Bovendien zal er een vergelijking gemaakt worden tussen de beeldvorming van ouderen vóór 

en tijdens de coronacrisis. De impact van de coronacrisis op de beeldvorming van ouderen in 

de media werd namelijk amper bestudeerd, aangezien de crisis nog relatief nieuw is. Daarom 

leek het ons interessant om ook het effect van de pandemie op de representatie van ouderen 

te onderzoeken. 

 

3.1. Onderzoeksvragen 

Binnen dit onderzoek staat de volgende hoofdonderzoeksvraag centraal: 

 

1. Hoe worden ouderen vanaf 65 jaar in beeld gebracht in krantenartikels voor en tijdens 

de coronacrisis (april 2019 vs. april 2020)? 

 

Deze brede onderzoeksvraag wordt nog dieper uitgespit en afgebakend. Zo zal er aan de hand 

van een kwalitatieve inhoudsanalyse positieve en negatieve frames uit de krantenartikels 

worden gedestilleerd. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

 

2. Welke positieve en negatieve frames over ouderen vinden we terug in krantenartikels 

vóór de coronacrisis (april 2019)? 
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3. Welke positieve en negatieve frames over ouderen vinden we terug in krantenartikels 

tijdens de coronacrisis (april 2020)? 

 

Aangezien we beide periodes met elkaar gaan vergelijken om de impact van de coronacrisis 

na te gaan en bijgevolg ook kwantitatief te werk gaan, rijzen de volgende deelvragen: 

 

4. Hoe verhouden april 2019 en april 2020 zich tegenover elkaar op vlak van framing (in 

absolute cijfers)? 

5. Hoe verhouden De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad zich tegenover 

elkaar op vlak van framing (in absolute cijfers)? 

 

3.2. Onderzoeksmethode 

Om de representatie van ouderen in kranten te achterhalen, wordt er gebruik gemaakt van 

een ‘mixed method’. Er wordt met andere woorden zowel een kwalitatieve als een 

kwantitatieve benadering gehanteerd. Het voordeel van een mixed method, is dat we niet 

alleen het aantal voorkomens kunnen meten, maar ook een antwoord kunnen formuleren op 

waarom- of hoe-vragen. In dit onderzoek zal gefocust worden op de hoe-vraag: hoe worden 

ouderen vanaf 65 jaar in beeld gebracht in krantenartikels voor en tijdens de coronacrisis 

(april 2019 vs. 2020)? 

 

Aan de hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse wordt de beeldvorming van ouderen in 

kranten nader uitgespit. Koetsenruijter & Van Hout (2014, p. 166) stellen dat dit soort analyse 

“vooral geschikt [is] voor verkennend onderzoek om kenmerken in kaart te brengen en 

patronen bloot te leggen in een grote verzameling tekst”. De inhoud en de koppen van 300 

krantenartikels uit De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad worden 

geanalyseerd. Concreet gezien worden 150 artikels voor de coronacrisis (april 2019) 

vergeleken met 150 artikels tijdens de coronacrisis (april 2020). Dit zijn telkens 50 artikels per 

krant en per periode. Op die manier ga ik datareducerend te werk: vanuit de grote 

hoeveelheid aan krantenberichten kom ik tot de slotsom dat er een x-aantal frames zijn hoe 

de media ouderen in beeld brengen (Coffey & Atkinson, in Koetsenruijter & Van Hout, 2014, 

p. 170). Het analyseproces dat ik toepas, is iteratief ofwel cyclisch. Dat betekent dat er steeds 
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heen en weer wordt gegaan van de data naar de theorie. Door op deze manier te werk te 

gaan, verwerf je steeds meer nieuwe inzichten (Koetsenruijter & Van Hout, 2014, p. 170). 

 

Bovendien wordt een inductieve aanpak gehanteerd. Dat wil zeggen dat het onderzoek 

vertrekt vanuit de krantenartikels waarna er enkele frames uit worden gedestilleerd. De 

frames worden dus afgeleid uit de data. Ik heb me weliswaar ingelezen in het onderwerp, 

maar ga wel eigen frames formuleren, tenminste als er andere frames dan die van Van Gorp 

(2013) te vinden zijn. Het is immers mogelijk dat de coronacrisis een invloed heeft op de 

beeldvorming van ouderen, en dat de frames van Van Gorp niet meer relevant zijn en 

aangepast moeten worden. 

 

De kwalitatieve inhoudsanalyse bestaat uit de volgende vijf fasen: 

1. Krantenartikels selecteren via de online databank GoPress 

2. Een framinganalyse uitvoeren volgens de coderingscategorieën van Van Gorp (2013) 

3. Patronen achterhalen uit de artikels 

4. Mogelijke frames formuleren 

5. De geëxtraheerde frames toetsen aan de frames van Van Gorp (2013) 

 

In de eerste fase selecteer ik krantenartikels uit De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het 

Nieuwsblad van april 2019 en april 2020. Alvorens wordt wel nagegaan of er geen belangrijke 

gebeurtenissen zijn in april 2019 die mijn resultaten zouden kunnen beïnvloeden. Dit is echter 

niet het geval, wat betekent dat de periode niet gewijzigd moet worden. Het corpus dat ik 

hiervoor hanteer, heet GoPress. Dit is een online databank die toegang geeft tot het archief 

van verschillende Vlaamse kranten en tijdschriften. Om een zo goed mogelijk beeld te hebben 

van ouderen in gedrukte media, zal ik de volgende zestien benamingen voor ouderen ingeven 

in GoPress: oudere, senior, 65-plusser, oma, opa, grootmoeder, grootvader, grootouder, 

bejaarde, hoogbejaarde, oudje, grijsaard, ouderling, gepensioneerde, bomma en bompa. 

Deze zoektermen zijn een mix van neutrale en gekleurde termen. Zowel het enkelvoud als het 

meervoud van deze benamingen zullen gebruikt worden. Een belangrijke opmerking hierbij is 

dat je in GoPress niet kan aanduiden dat het hier om zelfstandige naamwoorden gaat. Dit wil 

dus zeggen dat GoPress ook op zoek zal gaan naar bijvoorbeeld adjectieven. Zo kan ‘oudere’ 

niet alleen een zelfstandig naamwoord zijn, maar ook een adjectief. Uit de zoekresultaten 
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zullen uiteindelijk enkel artikels worden gebruikt die ouderen op een bepaalde manier 

framen. Als ik aan een totaal kom van 50 artikels voor De Standaard in april 2019 bijvoorbeeld, 

zal worden overgegaan naar de volgende periode tot ik aan een totaal kom van 300 artikels 

per krant en per periode.  

 

Tijdens de tweede fase zal ik een framinganalyse uitvoeren volgens de coderingscategorieën 

van Van Gorp (2013). De codes die Van Gorp gebruikt om een kwalitatieve inhoudsanalyse uit 

te voeren, heten ‘reasoning devices’ en ‘framing devices’. Reasoning devices zijn de 

bouwstenen die het verhaal van het artikel vormen (Van Gorp, 2013, p. 15). Zo wordt het 

cultureel thema van het artikel bekeken, maar ook de oorzaak van het probleem en de 

gevolgen voor de maatschappij en het individu. Daarnaast wordt gekeken of er een oplossing 

wordt aangehaald en of er een moreel oordeel wordt geveld. Deze reasoning devices zijn in 

feite de achterliggende redeneringen van het frame dat gebruikt wordt in het artikel. De 

framing devices, daarentegen, zijn de verschijningsvormen van het frame. Hoe komt het 

frame, met andere woorden, tot uiting? Hier worden stereotiepe kenmerken, woordkeuzes, 

metaforen en citaten (‘catchphrases’) onderzocht. Een cruciaal verschil tussen beide devices, 

is dat reasoning devices niet expliciet in het artikel hoeven te staan (Van Gorp, in D’Angelo & 

Kuypers, 2010, p. 91). Ze kunnen immers ook geïnterpreteerd worden uit de tekst. Volgens 

Hsieh & Shannon (in Koetsenruijter & Van Hout, 2014, pp. 167-168) wordt in dit onderzoek 

een geleide inhoudsanalyse (‘directed approach’) toegepast, aangezien de theorie van Van 

Gorp (2013) als uitgangspunt wordt gebruikt voor de codes. Er is dus al een raamwerk voor 

de codering. 

 

Vervolgens zullen terugkerende patronen worden achterhaald uit de data door codes te 

ordenen en te herlezen. Hieruit zullen dan mogelijk frames geformuleerd worden. Tot slot 

worden de geëxtraheerde frames getoetst aan de frames van Van Gorp (2013). Wanneer blijkt 

dat een van mijn frames overlapt met die van Van Gorp (2013), zal ik het frame van Van Gorp 

behouden aangezien het niet nuttig is om een nieuwe naam te plakken op een frame dat 

eigenlijk al bestaat.  

 

Na de kwalitatieve inhoudsanalyse gaan we ook nog kwantitatief te werk. We zijn immers 

geïnteresseerd welke frames het vaakst voorkomen en of de coronacrisis een invloed heeft 
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op de beeldvorming van ouderen. Bij de kwantitatieve analyse zullen de frames worden 

opgeteld per krant en per periode. Uiteindelijk zal een tabel worden opgesteld met de 

absolute waarden van zowel de positieve als de negatieve frames in 2019 en 2020. Als alle 

cijfergegevens verzameld zijn, kunnen de periodes met elkaar vergeleken worden. Tot slot 

zullen grafieken worden opgesteld ter illustratie. 

 

 

3.3. Hypotheses 

Op basis van de literatuurstudie, kunnen de volgende hypotheses geformuleerd worden: 

 

Ten eerste wordt er verwacht dat er in 2019 meer negatieve berichtgeving over ouderen zal 

zijn dan positieve. Deze veronderstelling is gebaseerd op het onderzoek van Duppen, Claeys 

en Baert (2019) die stellen dat een negatieve beeldvorming over ouderen overheerst in de 

periode voor de pandemie. Ook Van den Berghe et al. (2013) stelden vast dat ouderen het 

vaakst werden besproken in artikels over rampen. Fealy et al. (2012) concludeerden dat 

gezonde, zelfredzame en autonome ouderen amper aan bod kwamen in de krantenartikels. 

Tot slot gaven tevens Martin et al. (2009) aan dat ouderen negatief in beeld worden gebracht. 

 

Ten tweede vermoed ik dat dezelfde tendens zich één jaar later zal voortzetten. Ook in 2020 

zullen ouderen dus vaker negatief geframed worden dan positief. Belangrijk om hierbij op te 

merken, is dat het waarschijnlijk om een exponentiële groei zal gaan van het aantal negatieve 

artikels, aangezien men ervan uitgaat dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft op de 

beeldvorming van senioren (Baert & Duppen, 2020; Romeo, 2020; Lindenberg, 2020; Mantel, 

2020). 

 

Ten derde veronderstel ik dat De Standaard meer negatieve frames over ouderen zal bevatten 

dan Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. De Standaard is namelijk een kwaliteitskrant dat 

focust op hard, rationeel en serieus nieuws (Jansen, 1987; Stouthuysen, 1999; Sparks, 2000). 

Zo zal De Standaard tijdens de coronacrisis mogelijk meer berichten over het coronavirus zelf 

(en veel achtergrondinfo geven hieromtrent) dan over wat de crisis teweegbrengt bij 

ouderen. Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad zijn daarentegen populaire kranten waar 

zacht en luchtig nieuws centraal staat en human interestverhalen een belangrijke rol spelen 
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(Jansen, 1987; Manssens & Walgrave, 1998; Stouthuysen, 1999; Sparks, 2000; De Bens & 

Raeymaeckers, 2010). Daardoor verwacht ik bij de populaire kranten iets meer positief 

nieuws over ouderen dan bij De Standaard. Hypothese één en twee dienen hierbij nog steeds 

in het achterhoofd gehouden te worden. Die stellen namelijk dat de negatieve frames nog 

steeds de bovenhand zullen nemen in beide periodes. Het gaat hier dus enkel om subtiele 

verschillen onderling. 

 

Ten vierde wordt er voorspeld dat Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad meer 

zoekresultaten over ouderen zal bevatten in GoPress dan De Standaard. Het Laatste Nieuws 

en Het Nieuwsblad zijn immers – zoals reeds eerder vermeld – populaire kranten met een 

focus op human interestverhalen (Jansen, 1987; Manssens & Walgrave, 1998; De Bens & 

Raeymaeckers, 2010). Bijgevolg zullen zij vaker berichten over ouderen. De Standaard zal 

meer experten en wetenschappers aan het woord laten, dan de gewone man op straat 

(Manssens & Walgrave, 1998). Vandaar dat deze krant minder zoekresultaten over ouderen 

zal hebben, en meer over feitelijk (corona)nieuws bijvoorbeeld.  

 

Een belangrijke kanttekening die we hierbij moeten maken, is dat er geen aparte hypothese 

geformuleerd kan worden voor de individuele frames. Dat komt doordat we inductief te werk 

gaan en niet weten welke frames er uit de bus zullen komen. Bovendien heeft Van Gorp 

(2013) in zijn werk over framing ook niet vermeld hoe vaak zijn frames over ouderen 

voorkwamen in de onderzochte artikels. Bijgevolg kunnen we niet zeggen welke frames 

frequent zullen voorkomen, en welke niet. 
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Deel IV: Resultaten 

 

In totaal werden 280 krantenartikels onderzocht: telkens 50 per krant en per periode, met als 

uitzondering de krantenartikels van De Standaard in april 2019. Voor deze periode vond ik in 

De Standaard slechts 30 artikels met een gepast frame over ouder worden. 

 

Uit de 280 artikels werden in totaal zestien frames en counterframes gefilterd. Frames 

definiëren ouder worden als problematisch, terwijl counterframes ouderdom als positief 

beschouwen. De elf frames geformuleerd door Van Gorp (2013) werden behouden, aangezien 

de uitleg van deze frames overeenkwam met mijn bevindingen. Het gaat om de volgende 

frames: afnemend nut, zilveren goud, slachtoffer, held, generatieconflict, solidariteit, 

ouderdom als ongeneeslijke ziekte, ouderdom als natuurlijk proces, angst voor verlies 

autonomie en aftakeling, eeuwige jeugd en persoonlijke ontplooiing. Deze frames zijn 

gebaseerd op het werk van Van Gorp (2013, pp. 23-35). Daarnaast werden er vijf nieuwe 

frames vastgesteld: dader, isolatie, integratie, onoverwinnelijk, ouder worden 

vieren/eerbetoon. Ten slotte werden er vier overkoepelende domeinen toegevoegd: 

economie, sociaal, gezondheid en human interest. Dit zijn de domeinen waarop ouderen 

gevolgen ervaren vóór en tijdens de coronacrisis. De frames zijn verdeeld onder deze 

domeinen. Tabel drie geeft een overzicht, waarna de uitleg per frame volgt met telkens enkele 

voorbeelden ter verduidelijking. 
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Tabel 3: Overzicht van frames die het ouder worden problematiseren en counterframes die het ouder 

worden deproblematiseren 

Domeinen Frames die het ouder worden 

problematiseren 

Counterframes die het ouder 

worden deproblematiseren 

Economie 1. Afnemend nut 2. Zilveren goud 

3. Slachtoffer 

4. Dader 

5. Held  

Sociaal  6. Generatieconflict  7. Solidariteit  

8. Isolatie  9. Integratie  

Gezondheid  10. Ouderdom als ongeneeslijke 

ziekte 

11. Ouderdom als natuurlijk proces 

Human interest 12. Angst voor verlies autonomie 

en aftakeling 

13. Eeuwige jeugd 

14. Onoverwinnelijk 

15. Ouder worden vieren/eerbetoon 

16. Persoonlijke ontplooiing 

 

4.1. Frame (economie): Afnemend nut  

Het frame van het afnemend nut stelt dat ouderen enkel geld kosten aan de maatschappij. 

Ouderen verblijven bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum of hebben thuiszorg nodig. 

Bovendien hebben ze hun competenties verloren, begrijpen ze niets van technologie en 

hebben ze er geen interesse in. Daardoor zijn ze maatschappelijk ‘afgeschreven’. Dit frame is 

problematisch aangezien ouderen als homogene groep worden gezien: ze zijn vastgeroest in 

oude gewoontes en weigeren om bij te leren. 

 

Vanaf 65 jaar vermindert het nut van de mens trapsgewijs tot het punt dat ouderen enkel 

geld kosten aan de maatschappij. Ouderen vanaf deze leeftijd takelen immers lichamelijk en 

psychisch af waardoor ze niet meer geschikt zijn om bepaalde taken uit te voeren. Ook 

technologie is niet voor hen weggelegd. Zo kunnen ze niet online bankieren of facetimen met 

de (klein)kinderen. Het beeld van een senior met een oude Nokia past perfect binnen dit 

plaatje. Ouderen worden in dit frame als het ware als ‘wegwegproducten’ aanzien. Hierdoor 

kan het individu zich overbodig voelen met vaak eenzaamheid tot gevolg. Dat komt mede 
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doordat ze online geen sociaal contact kunnen houden. Een oplossing is om ouderen in 

woonzorgcentra onder te brengen (Van Gorp, 2013, pp. 23-24).  

 

Voorbeeld: 

- “Zij willen dat we alles doen via computer en smartphone. Maar die heb ik niet. Ik ben 

daar niet in geïnteresseerd, ik heb genoeg met een oude Nokia. Daarmee kan ik 

telefoneren en sms’en. En daarmee basta.” (De Standaard, 13/04/2019) 

 

4.2. Counterframe (economie): Zilveren goud 

Bij het counterframe zilveren goud gebeurt net het omgekeerde. Niet de kost van de 

vergrijzing wordt in de verf gezet, maar wel de voordelen die de vergrijzing met zich 

meebrengen. Ouderen dragen namelijk bij aan de economie. Ze zijn een interessante groep 

want ze hebben een economische meerwaarde omdat ze bijvoorbeeld langer werken. Ze 

hebben voldoende knowhow en delen hun werkervaring maar al te graag met de jongere 

generaties. Daarnaast hebben ze een bepaalde koopkracht, wat ook waardevol is voor de 

economie. Hierdoor heeft de oudere het gevoel nog steeds ergens bij te horen en voelt hij/zij 

zich niet aan de kant geschoven. De samenleving mag dan ook niet blind zijn voor de kennis, 

ervaring en koopkracht van ouderen. We moeten net gebruikmaken van hun bijzondere 

kwaliteiten (Van Gorp, 2013, pp. 24-25). 

 

In de krantenartikels zien we als voorbeeld een 74-jarige huisarts die zijn job zo graag deed 

dat hij niet wou stoppen met werken. Of een kaasventer die door dezelfde reden tot zijn 76ste 

werkt. Beiden dragen nog bij aan de economie. Een compleet ander voorbeeld zijn de 

presidentsverkiezingen, waarbij een hoge leeftijd gekoppeld wordt aan wijsheid en ervaring. 

Leeftijd wordt hier als iets positiefs beschouwd. De presidentsverkiezingen tonen aan dat je 

als oudere een van de hoogste posities ter wereld kunt vervullen. Donald Trump, voormalig 

president van Amerika, is namelijk 75 jaar, terwijl huidig president Joe Biden 78 jaar is. 

 

Voorbeelden: 

- “Hoewel hij al 74 was, bleef huisarts Luc Couvreur nog één dag in de week in zijn 

dokterspraktijk werken. Omdat hij, dorpsdokter in hart en nieren, zijn patiënten 

moeilijk kon missen.” (Het Nieuwsblad, 22/04/2020) 
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- “Bidens ervaring (ook op buitenlandgebied), zijn bewezen kwaliteiten als debater, 

statuur van 'oudere staatsman' en naamsbekendheid geven hem een hoge mate van 

veronderstelde 'verkiesbaarheid'.” (De Standaard, 26/04/2019) 

- “Is Biden te oud en te mannelijk om president te worden? Nee, want de persoon die 

het meest kans maakt om de Democratische nominatie te winnen, is nog ouder en 

ook een man: de democratische socialist Bernie Sanders, geboren in 1941.” (De 

Standaard, 29/04/2019) 

 

4.3. Frame (economie): Slachtoffer 

In nieuwsberichten worden kinderen, vrouwen en ouderen vaak voorgesteld als slachtoffers 

die beschermd moeten worden. Ze worden bijvoorbeeld bestolen of krijgen te maken met 

fysiek geweld, omdat ze als fysiek zwakker worden beschouwd. Van ouderen wordt al snel 

gedacht dat ze makkelijk te bedriegen of te manipuleren zijn. Het stereotiepe kenmerk dat 

ouderen naïef en kwetsbaar zijn, wordt hier uitvergroot. Mensen met slechte bedoelingen, 

zoals dieven of nepverkopers die ouderen in de val willen lokken voor geld, hebben het 

daarom vaak op hen gemunt. Ze zijn een makkelijke prooi door hun snelle vertrouwen, 

kwetsbaarheid en goede wil. 

 

Ouderen kunnen na een traumatische gebeurtenis zoals een overval erg aangedaan zijn. Ze 

voelen zich gekwetst en het vertrouwen in de mens is geschaad. Het is belangrijk dat de 

maatschappij ouderen beschermd (bijvoorbeeld door politie of brandweer). Senioren kunnen 

niet alleen slachtoffer worden van diefstallen, moord, geweld en overvallen, maar het kan 

ook gaan over ouderenmishandeling in een zorginstelling (Van Gorp, 2013, pp. 25-26). 

 

Voorbeelden: 

- “Vrouw steelt bankkaart van bejaarde.” (Het Laatste Nieuws, 26/04/2019) 

- “Ik heb daar ook meegemaakt dat ze mijn grootmoeder lieten zitten in haar 

uitwerpselen.” (Het Laatste Nieuws, 23/04/2019) 
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4.4. Frame (economie): Dader 

Het slachtofferframe komt heel vaak voor in kranten. Ouderen kunnen echter ook als dader 

van criminele activiteiten worden voorgesteld. Vele ouderen moeten het stellen met een klein 

pensioen en beschikken niet over voldoende financiële middelen om rond te komen. Dat kan 

voor sommigen een reden zijn om een bankoverval te plegen. Deze ouderen zijn radeloos en 

willen zelfs een celstraf riskeren voor geld. Ze zijn totaal ontspoord en hebben vaak al heel 

wat op hun kerfstok, zoals een strafblad. 

 

De maatschappij is een criminele dader liever kwijt dan rijk. Een gepaste oplossing voor deze 

ouderen is opsluiting of een andere correcte straf. Ook de pensioenen kunnen worden 

herbekeken. Een frappant voorbeeld uit Het Laatste Nieuws is een bankoverval van vier 

mannen tussen 52 en 65 jaar, maar er wordt naar hen verwezen als “bejaarde overvallers”. 

Ook woordkeuzes worden aangepast aan de context. ‘Bejaarde’ heeft een negatievere 

connotatie en past perfect in een artikel over overvallers. Daarnaast is het opvallend dat 

mannen tussen 52 en 65 jaar worden beschouwd als ‘bejaard’. Wederom heeft dit met de 

context van het artikel te maken. 

 

Voorbeeld: 

- “De vier heren, tussen 52 en 65 jaar oud, hebben allemaal een impressionant strafblad 

dat ver teruggaat in de tijd.” (Het Laatste Nieuws, 13/04/2019) 

 

4.5. Counterframe (economie): Held 

Het frame dat tegenover het slachtoffer en de dader staat, is dat van de held. Het beeld van 

de oudere met een cape zoals superman past helemaal binnen dit plaatje. Het zijn ouderen 

die in de bres springen voor een ander en waarop je kunt rekenen als je hen nodig hebt. Ze 

hebben een hart van goud. Deze ouderen verrichten goede daden voor de maatschappij en 

de medemens in nood. Hier is de oudere geen zorgontvanger, zoals ouderen vaak omschreven 

worden, maar een zorgverstrekker. Ze zijn heel betekenisvol voor de maatschappij en het is 

cruciaal dat we aandacht blijven schenken aan de goede daden van ouderen en dat we hen 

inzetten waar nodig. De oudere voelt zich heel nuttig en is blij dat hij/zij iets kan betekenen 

voor een ander. Hij/zij put energie uit de heldendaden (Van Gorp, 2013, p. 27). 
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In de artikels wordt er bijvoorbeeld gesproken van een ‘superklimaatopa’, ofwel een opa die 

elke donderdag de klimaatbetogers steunt door zelf mee te wandelen in de mars. Hij zet zich 

in voor het klimaat en dat wordt gewaardeerd. Een ander voorbeeld zien we bij een 

fietsenmaker die kinderen helpt met een lekke band. En ook tijdens de coronacrisis tonen 

gepensioneerde artsen hun gouden hart door vrijwillig mensen in nood te helpen. 

 

Voorbeelden: 

- “Jules was bekend als 'Juleke de velomaker'. Hoeveel kinderen hij hielp toen ze een 

lekke band hadden op weg naar school: het is niet te tellen. Hij had een hart van goud.” 

(Het Nieuwsblad, 16/04/2020) 

- “Een hart onder de riem is wel dat zo maar even 78.500 gepensioneerde artsen en 

verpleeg-kundigen zich vrijwillig voor de dienst gemeld hebben. Voor ieder wordt nu 

een ziekenhuis uitgezocht waar ze het meest van nut kunnen zijn.” (De Standaard, 

01/04/2020) 

 

4.6. Frame (sociaal): Generatieconflict 

Bij het frame van generatieconflict staan twee generaties tegenover elkaar. Er is sprake van 

een wij-zij-situatie waarbij de jongere generatie (‘wij’) in conflict staat met de oudere 

generatie (‘zij’). Dat komt doordat de jongere generatie het pensioen moet voorzien voor de 

vergrijzende bevolking. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen jong en oud. 

 

De oudere wordt als ‘profiteur’ neergezet die enkel geniet en niks doet. Ouderen krijgen om 

die reden enerzijds het gevoel dat ze enkel goed zijn voor te werken. Anderzijds willen ze de 

jongere generatie niet tot last zijn waardoor schuldgevoelens ontstaan. De oplossing die bij 

dit frame wordt aangeboden, is de optrekking van de pensioensleeftijd of vervroegd 

brugpensioen afschaffen. Daarnaast moeten de generaties meningsverschillen en andere 

voorkeuren van elkaar leren appreciëren (Van Gorp, 2013, p. 28). 

 

Als voorbeeld zien we een conflict tussen jongeren die op Instagram zitten en ouderen die 

hun vrije tijd op Facebook doorbrengen. Volgens de jongeren is Facebook oubollig, omdat de 

oudere generatie dit socialemediakanaal vaak gebruikt. Wat echter het vaakst terugkomt in 
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de artikels, zijn de pensioenen. “Langer werken moet eindelijk meer worden dan een slogan”, 

luidt het onder andere in De Standaard (20/04/19). 

 

Voorbeelden: 

- “Facebook is van de 'oudjes', onhip en oubollig” (De Standaard, 06/04/2019) 

- “Er komen elk jaar 45.000 gepensioneerden bij. Dat is financieel niet houdbaar” (De 

Standaard, 20/04/2019) 

 

4.7. Counterframe (sociaal): Solidariteit 

Het solidariteitsframe zoomt in op de respectvolle en liefdevolle band tussen de jongere en 

de oudere generatie. In plaats van een conflictueuze relatie, is er sprake van een solidaire en 

vriendschappelijke relatie tussen jong en oud met wederzijds respect voor elkaar. Deze sterke 

band komt de maatschappij alleen maar ten goede. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van de 

kleinkinderen, of de inzet van vrijwilligers. Een voorwaarde hierbij is dat de jongere generatie 

moet openstaan voor ouderen die de rol van solidair persoon willen invullen. Ouderen 

kunnen immers hun kennis en ervaring doorgeven aan hen, wat ook voor jongeren heel 

gunstig is (Van Gorp, 2013, pp. 29-30). 

 

Op moreel vlak zien we dat er sprake is van vriendschap over generaties heen. De oudere 

wordt niet als een profiteur bestempeld, maar wel als een wijs, charmant, lief en warm 

persoon die de kleinkinderen steunt en diepzinnige relaties heeft met andere generaties. 

Senioren voelen zich bijgevolg nuttig, geliefd en gewaardeerd. Een intergenerationele tuin in 

een woonzorgcentrum is het perfecte voorbeeld voor dit frame. Maar ook bijvoorbeeld een 

potje bingo tussen jong en oud of een vrijwilliger die de Kalmthoutse Heide onderhoudt. 

 

Voorbeelden: 

- “Jos Lenders vindt het een eer om dit vrijwilligerswerk [Kalmthoutse Heide] te mógen 

doen.” (De Standaard, 20/04/2019) 

- “Als opa langskomt, is het feest.” (Het Laatste Nieuws, 26/04/2019) 
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4.8. Frame (sociaal): Isolatie 

Tijdens de coronacrisis werden ouderen vaak als kwetsbare personen voorgesteld die we 

moeten isoleren ter bescherming van het coronavirus. Deze redenering past binnen het frame 

van isolatie. Volgens dat frame hebben ouderen een zwakkere gezondheid en zijn ze daardoor 

vatbaarder voor ziektes of virussen. Daarom moeten ouderen geïsoleerd worden in hun huis 

of kamer in het woonzorgcentrum waar ze verblijven. “Voor hun eigen bestwil”, luidt het. Een 

belangrijke kanttekening om te maken, is dat dit frame niet alleen over het coronavirus gaat. 

Zo moeten ouderen ook opletten bij veranderende weersomstandigheden zoals lentesmog. 

Ook dan is isolatie de beste oplossing. 

 

De ene ziet isolatie als een bescherming voor ouderen, terwijl de andere zich vragen stelt bij 

de mentale toestand van senioren. Opsluiting is allesbehalve bevorderlijk voor de mentale 

gezondheid. Gevoelens van eenzaamheid, angst en depressie liggen op de loer. Bovendien 

voelt de oudere zich afgezonderd van de wereld. Een beeld dat vaak terugkomt, is dat van de 

marathon: “Niet iedereen komt gelijk aan de meet, en zij die achterblijven, moeten 

aangemoedigd worden om de race vol te houden” (De Standaard, 17/04/20). De ouderen 

blijven achter en moeten aangemoedigd worden om vol te houden, zodat ook zij – als laatsten 

– de eindmeet halen. Die eindmeet is de ultieme vrijheid. Het is geen sprint, benadrukt De 

Standaard nog. 

 

Een ander sprekend beeld is de stolp. Volgens de exitstrategie van de coronacrisis mogen 

jongeren stilletjes aan hun oude leven weer oppikken, terwijl ouderen onder een stolp 

thuishoren. “Is het dan een idee om de samenleving in stapjes te reanimeren, en de lockdown 

af te bouwen - te beginnen met de jongste, minst kwetsbare burgers? Ondertussen zetten we 

een 'stolp' over de ouderen en de mensen met een verhoogd risico.” (De Standaard, 

22/04/20) 

 

Voorbeelden: 

- “De vrijheid van de ene is het isolement van de andere.” (De Standaard, 24/04/2020) 

- “Het valt me zwaar dat velen, vooral grootouders, hierin geen perspectief hebben.” 

(De Standaard, 27/04/2020) 
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- “Senioren krijgen de raad zo veel mogelijk thuis te blijven.” (De Standaard, 

29/04/2020) 

 

4.9. Counterframe (sociaal): Integratie 

In plaats van ouderen te isoleren, kunnen we ze ook integreren in de samenleving. Dat kan 

door initiatieven te organiseren om ouderen een hart onder de riem te steken, zeker in 

moeilijke tijden. Denk daarbij aan gemeenten die ouderen opbellen om te vragen of ze hulp 

nodig hebben. Of een ‘babbelbox’ oprichten zodat bewoners van een woonzorgcentrum hun 

familieleden op een veilige manier in real life kunnen ontmoeten. Ook bij dit frame zien we 

dat er initiatieven voor ouderen worden genomen vóór de coronacrisis, zoals een winkelbus 

die ouderen naar de supermarkt brengt. Het frame zien we dus niet enkel tijdens de 

coronacrisis voorbijkomen.  

 

Het integratieframe beschouwt ouderen als een belangrijke groep in de maatschappij die ook 

aandacht verdienen. Ze worden geholpen op een respectvolle manier. Het individu voelt de 

warmte en verbondenheid van de medemens. Dit frame gaat ervan uit dat we ouderen 

kunnen ondersteunen door hulp aan te bieden, in plaats van hen op te sluiten in 

woonzorgcentra. Dat is ook beter voor de mentale gezondheid van de ouderen. Op die manier 

vereenzaamt de oudere niet en heeft hij/zij nog steeds sociaal contact. Dat contact is – zeker 

in tijden van corona – van onschatbare waarde. Een passend beeld is een traan die over de 

wangen rolt, van geluk weliswaar. 

 

Voorbeelden: 

- “Het initiatief [belrondes] is vooral een manier om de oudere bevolking mentaal bij te 

staan.” (Het Nieuwsblad, 30/04/2020)  

- “Het is geleden van de lockdown dat hij zijn dochter ziet, iets wat sinds vrijdag mogelijk 

is dankzij een babbelboxen.” (Het Laatste Nieuws, 25/04/2020) 

 

4.10. Frame (gezondheid): Ouderdom als ongeneeslijke ziekte 

Het frame van de ongeneeslijke ziekte stelt dat ouderen zieken zijn die niet meer kunnen 

genezen. Die ‘ziekte’ is in feite ouderdom. Vanaf een bepaalde leeftijd wordt iedereen 
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geconfronteerd met ouderdomskwaaltjes, zoals dementie of een slechte fysieke gezondheid. 

Daardoor worden ouderen hulpbehoevend en zijn ze afhankelijk van diensten en personen, 

zoals woonzorgcentra, thuisverpleging of ziekenhuizen. In het slechtste geval biedt 

euthanasie een oplossing. Op moreel vlak wordt ouderdom bij dit frame gezien als een straf. 

De oudere kan niet anders dan zijn/haar lot ondergaan, want de situatie kan men niet 

veranderen. 

 

We zien bij dit frame het beeld van een oudere die naar het ziekenhuis moet met een rolstoel 

of rollator. Ook ouderen die levensmoe zijn en euthanasie willen, horen bij ouderdom als 

ongeneeslijke ziekte. Maar het kan evengoed gaan om een oudere die een slechte rug of een 

verminderd zicht heeft. Deze lichamelijke klachten zijn te wijten aan het verouderingsproces 

(Van Gorp, 2013, pp. 30-31). 

 

Voorbeelden: 

- “Levensmoeheid komt niet in aanmerking voor euthanasie, al zijn er wel ouderen die 

euthanasie krijgen vanwege een opeenstapeling van ouderdomskwalen.” (De 

Standaard, 08/04/2019) 

- “Als de jonge mensen wegtrekken, blijven alleen de ouderen over. Uitgerekend zij 

hebben nood aan extra voorzieningen.” (De Standaard, 13/04/2019) 

 

4.11. Counterframe (gezondheid): Ouderdom als natuurlijk proces 

Ouderdom hoeft niet iets negatiefs te zijn. Het kan ook aanzien worden vanuit een ander 

perspectief, namelijk ouderdom als een natuurlijk proces dat nu eenmaal bij het leven hoort. 

Iedereen wordt ouder en dit kan soms gepaard gaan met de nood aan hulpmiddelen zoals 

een wandelstok, rolstoel of rollator. Schaamte hoort niet thuis in dit frame, integendeel. 

Taboes over ouderen en ouder worden moeten net doorbroken worden. Dit kan door 

onderwerpen zoals het gebruik van een rollator bespreekbaar te maken. Als we deze 

hulpmiddelen normaliseren, zal de oudere zich geen buitenbeentje meer voelen en beseffen 

dat een rollator het leven net makkelijker en aangenamer kan maken. Volgens vele ouderen 

is een rollator gemaakt voor ‘oude, versleten mensen’ waardoor ze er geen gebruik van willen 

maken en ten val komen. Die negatieve connotatie moet dringend weggewerkt worden, zodat 

senioren er positiever mee omgaan. 
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Het voorbeeld van de rollator komt vaak terug in de krantenartikels. Veel ouderenorganisaties 

en woonzorgcentra doen namelijk hun best om het onderwerp bespreekbaar te maken. Er 

wordt ook aandacht geschonken aan beweging tijdens de Week van de Valpreventie. 

Dienstencentrum De Ploeg en woonzorgcentrum 't Hof uit Lichtervelde doen dan weer een 

ludieke actie tegen vallen bij ouderen: rollatortreffen. Daarbij was het de bedoeling om een 

zo lang mogelijke rij te maken met looprekken. Zo willen ze meer senioren aanzetten tot het 

gebruik van een rollator. Bij dit frame staat de oudere open voor het verouderingsproces en 

zal hij/zij ouderdom bewust beleven, in plaats van erover te klagen (Van Gorp, 2013, pp. 31-

32).  

 

Voorbeelden: 

- “Sommige tachtigers zeggen dat een rollator iets is voor 'oude mensen'. Nochtans 

zouden ze trots moeten zijn op hun rollator, want zij kiezen voor veiligheid en 

zelfstandigheid. We moeten af van de negatieve bijklank.” (Het Nieuwsblad, 

20/04/2019) 

- “We hopen zo het taboe rond de rollator te doorbreken.” (De Standaard, 25/04/2019) 

 

4.12. Frame (human interest): Angst voor verlies autonomie en aftakeling 

Het risico op kwaaltjes, ziektes en kanker wordt groter bij het ouder worden. Vele mensen 

hebben hier schrik voor, waardoor ze niet meer ten volle kunnen leven. Daar gaat het 

volgende frame over: de angst voor aftakeling, verlies aan autonomie en de dood. Ook het 

pensioen kan aanzien worden als iets negatiefs. Sommigen hebben namelijk schrik dat ze in 

‘een zwart gat’ zullen vallen en niet meer zullen weten hoe ze hun vrije tijd moeten opvullen. 

De voordelen van ouder worden (onder andere genieten van het pensioen) wegen niet op 

tegen de vele nadelen (Van Gorp, 2013, pp. 32-33). 

De oudere heeft schrik dat het leuke leven eindigt vanaf 65 jaar. Er zijn volgens hem/haar 

geen fijne vooruitzichten meer. Bij dit frame zien we het stereotiepe beeld van de oudere die 

naar Benidorm trekt in een rolstoel. Hij/zij is passief en kwijnt langzaamaan weg. Ook hier is 

de oplossing om taboes over de dood te doorbreken. In plaats van te wachten op de dood, 

kan men beter de vrije tijd op een goede, waardevolle manier invullen. Vooral mensen die 

net 65 jaar zijn, hebben angst voor aftakeling. Wat opvalt, is dat zij vaak naar 75-plussers 
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verwijzen als ‘bejaarden’, een beladen woord met een negatieve ondertoon. Ouderdom 

wordt in dit frame als confronterend, beangstigend en uiterst negatief beschouwd. 

 

Voorbeelden: 

- “Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.” (Het Laatste Nieuws, 

13/04/2019) 

- “De dood is heftig om over te praten, vind ik. Ik word er ongemakkelijk van en wring 

me in bochten om er niet over te moeten denken.” (De Standaard, 19/04/2019) 

- “Het laatste wat ik wil, is met de bejaarden op de tourbus stappen voor een bezoekje 

aan de grotten van Han.” (Het Laatste Nieuws, 13/04/2019) 

 

4.13. Counterframe (human interest): Eeuwige jeugd 

Het counterframe eeuwige jeugd kijkt op een totaal andere manier naar ouder worden. 

Ouderen gaan namelijk probleemloos door het leven en genieten van elk moment. Ze voelen 

zich nog jeugdig, vitaal en dynamisch. Bovendien hebben ze een actieve levensstijl en doen 

ze graag aan sport. Deze ouderen zijn een (economisch) aantrekkelijke groep voor de 

maatschappij aangezien ze kapitaalkrachtig zijn en geld uitgeven aan hun vele hobby’s. Ze 

gaan het stereotype tegen dat alle ouderen eenzaam zijn en geen sociaal contact hebben. 

 

Het lijkt wel of ze het aftakelproces willen tegengaan met hun jeugdig gedrag. Dat zou een 

probleem kunnen vormen, aangezien men ook stil moet staan bij aftakeling en de dood. Het 

leven is immers niet eeuwig, maar zo ervaren de ouderen het wel. De ouderen schenken 

aandacht aan lichaam en geest. Ze voelen zich zowel fysiek als mentaal gezond. Hobby’s, 

sociaal contact en beweging houden hun jong. Verder is seksueel genot en intimiteit ook 

belangrijk in dit frame. Het stereotiep beeld dat ouderen vanaf 55 of 65+ geen seksleven meer 

hebben, wil het frame van eeuwige jeugd net ontkrachten (Van Gorp, 2013, pp. 33-34). 

 

De levensdriehoek is een beeld dat perfect past binnen dit frame. Het is geen voedings- of 

bewegingsdriehoek, maar omvat veel meer dan dat. Het is een driehoek “waar ook 

optimisme, familie en vrienden, intimiteit en genieten van het moment tot de geheime 

ingrediënten van een lang en gelukkig leven behoren.” (Het Laatste Nieuws, 26/04/19) 
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Voorbeelden: 

- “Mijn beleving van seksualiteit is met het ouder worden beter geworden.” (Het 

Laatste Nieuws, 27/04/2019) 

- “Ik was pas zes toen ik aan Sinterklaas een piano vroeg en die is er ook gekomen”, 

vertelt Jacqueline (91). Het was de start van een muzikale carrière die nog altijd niet 

ten einde is, want Jacqueline speelt nog elke dag urenlang deuntjes en ze is vast van 

plan om dat nog lang te doen.” (Het Nieuwsblad, 16/04/2019) 

 

4.14. Counterframe (human interest): Onoverwinnelijk 

Naast de eeuwige jeugd, is er ook het frame van de onoverwinnelijke oudere. Zoals de naam 

al doet vermoeden, gaat het over een sterke, vitale persoon die niet klein te krijgen is. De 

oudere heeft lichamelijk en/of mentaal al veel waters doorzwommen, maar toch alles 

overwonnen. De gezondheid blijft stabiel en goed ondanks de hogere leeftijd. Deze ouderen 

krijgen dan ook veel media-aandacht, en worden geëerd en opgemerkt door hun omgeving. 

De oudere is blij dat hij/zij al zo veel heeft overleefd en voelt zich nog goed. Toch is het ook 

hier van belang om het leven niet als oneindig te beschouwen. Bewust leven en tegelijkertijd 

niet opgeven zijn de oplossingen bij dit frame. 

 

Als voorbeeld zien we een 102-jarige die het coronavirus overleeft. Haar bijnaam ‘de 

onsterfelijke’ of ‘Highlander’ heeft ze dus niet gestolen. Of het voorbeeld van de 72-jarige 

Staf: een zwaarlijvige diabeet op leeftijd met een dubbele longontsteking én corona. Een 

boterham vol, maar hij overwon het allemaal. Ook Octavie (103) heeft een sterke gezondheid. 

Zij overleefde zowel de periode van Hitler als de coronapandemie. 

 

Voorbeelden: 

- “Italica Grondona bleek geen intensieve behandeling nodig te hebben, en herstelde 

op een paar weken tijd grotendeels op eigen kracht.” (De Standaard, 08/04/2020) 

- “Buiten kortademigheid, koorts en een droge hoest, had ze uiteindelijk weinig last van 

het virus.” (Het Nieuwsblad, 22/04/2020) 
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4.15. Counterframe (human interest): Ouder worden vieren/eerbetoon 

Soms worden ouderen in de bloemetjes gezet en gezien als een belangrijke groep mensen die 

we niet mogen vergeten. Onder andere jubilea en verjaardagen worden gevierd, maar het 

kan evengoed gaan over ‘gewone’ feestjes, speciaal georganiseerd voor ouderen. Het leven 

van ouderen wordt gevierd en de ouderen worden geëerd in dit frame. 

 

Mooie momenten moeten gevierd worden, ook op oudere leeftijd. Als men dit niet meer zou 

doen, dan nemen weer de negatieve aspecten van ouderdom de bovenhand. Dit frame gaat 

ervan uit dat het leven al te kort is en dat je er maar beter het beste van maakt voor het te 

laat is. Vaak organiseren woonzorgcentra of familieleden een feestje voor een oudere. Dit is 

een belangrijke erkenning voor de oudere die zich hierdoor enorm gewaardeerd en geliefd 

voelt. Gevoelens van warmte en genegenheid staan centraal. 

 

Dit frame valt niet te verwarren met het eeuwige jeugdframe. Terwijl het bij ‘eeuwige jeugd’ 

gaat over een vitale en dynamische oudere die zich nog jong voelt, gaat het hier over ouderen 

die het leven vieren, ongeacht zij nog vitaal en jeugdig zijn. 

 

Voorbeelden: 

- “Zij kregen na de misviering een cadeau uit handen van het bestuur en daarna werden 

alle aanwezigen getrakteerd op een feestmaaltijd. […] Daarop werden de 80-en 90-

jarigen gehuldigd.” (Het Laatste Nieuws, 09/04/2019) 

- “Ze verdienen het, om eens goed gevierd te worden. Het doet hen enorm deugd, dat 

we hier met zo veel mogelijk zijn. Ze zijn er helemaal ontroerd door.” (Het Laatste 

Nieuws, 25/04/2020) 

 

4.16. Counterframe (human interest): Persoonlijke ontplooiing 

Sommige mensen blijven bijleren, ook op oudere leeftijd. Als dit het geval is in een 

krantenartikel, spreken we over het frame van persoonlijke ontplooiing. Volgens dit frame 

stopt persoonlijke ontwikkeling niet met het ouder worden. Een persoon blijft zich steeds 

verder ontplooien in zijn/haar leven. Hier haalt de oudere veel voldoening uit. Ook voor de 

maatschappij zijn deze mensen interessant, bijvoorbeeld door hun ervaring of competenties. 
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Zolang een hoge leeftijd niet beschouwd wordt als het einde om bij te leren, is er geen 

probleem (Van Gorp, 2013, pp. 34-35). 

 

Daarnaast moeten ouderen de kans krijgen en voldoende ruimte hebben om zich te kunnen 

ontplooien. Ze kunnen groeien uit fysiek en geestelijk verlies, maar ook uit het verlies van 

dierbaren. Het stereotiepe beeld van een oudere die leergierig, loyaal, zelfzeker en 

avontuurlijk is, hoort bij de persoonlijke ontplooiing. Als voorbeeld zien we ouderen die aan 

het daten slaan bij het datingprogramma ‘First Dates’, na verlies van de partner. Of ouderen 

die op latere leeftijd met een tablet leren werken. 

 

Voorbeelden: 

- “"Ik praat gaarne en heb gaarne contact met mensen." Het taalgebruik van 'First 

Dates'-kandidaat Wim (78) is misschien niet zo modern wanneer hij zich voorstelt, 

maar hij is dan ook de oudste deelnemer van het seizoen.” (Het Laatste Nieuws, 

30/04/2020) 

- “'Dankzij de Zyzo [tablet voor ouderen] zie ik mijn klein- en achterkleinkinderen veel 

vaker.'” (Het Nieuwsblad, 06/04/2019) 
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Deel V: Bespreking van de resultaten 

 

In het vorige hoofdstuk (Deel IV: Resultaten) werden de zestien frames en counterframes 

overlopen en toegelicht. De resultaten van de kwalitatieve inhoudsanalyse werden volledig 

besproken. Dit hoofdstuk zal focussen op de absolute cijfers van de frames en zal de 

kwantitatieve analyse behandelen. Hoe vaak komen de frames voor in april 2019 (vóór de 

coronacrisis) en in april 2020 (tijdens de coronacrisis)? Beide periodes zullen met elkaar 

vergeleken worden, maar ook de verschillen tussen de kranten onderling zullen besproken 

worden. Op die manier zal er een antwoord geformuleerd worden op mijn onderzoeksvraag. 

De cijfergegevens zullen telkens gevisualiseerd worden aan de hand van grafieken. Zo zal er 

een duidelijk beeld geschetst worden voor beide periodes. 

 

Vooraleer we dieper ingaan op de resultaten is het cruciaal om de absolute en relatieve 

waarden van de frames even op een rijtje te zetten. Op deze manier kunnen de resultaten 

beter geïnterpreteerd worden. 

 

Tabel 4: Absolute en relatieve waarden van de frames en counterframes per periode 

Frames 

 

April 2019 

(voor de coronacrisis) 

April 2020 

(tijdens de coronacrisis) 

Totaal: 

Positieve counterframes 75 

(= 58%) 

63 

(= 42%) 

138 

Negatieve frames 55 

(= 42%) 

87 

(= 58%) 

142 

Totaal: 130 150 280 

 

In de bovenstaande tabel zien we dat er 130 artikels werden onderzocht in april 2019 en 150 

artikels in april 2020. Normaal gezien was het de bedoeling om voor beide periodes 150 

artikels te analyseren, zodat ik een totaal had van 300 artikels. Zoals reeds eerder vermeld, 

komt dit doordat er slechts 30 (in plaats van 50) artikels met een frame over ouderen te 

vinden waren in De Standaard.  
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Uit de tabel kunnen we afleiden dat er in april 2019 meer positieve (58%) dan negatieve 

artikels (42%) waren over ouderen. Er wordt dus wel degelijk aandacht geschonken aan 

positieve berichtgeving over ouderen. Wanneer we dit met de periode erna vergelijken, april 

2020, zien we dat er net meer negatieve berichtgeving (58%) over ouderen is dan positieve 

(42%). Zoals verwacht uit de hypothese, blijkt corona een negatieve invloed te hebben op de 

berichtgeving. Om dit met zekerheid te kunnen concluderen, moeten de frames elk apart nog 

bekeken en vergeleken worden, wat in sectie 5.1 (vergelijking van de frames per periode) zal 

worden toegelicht. 

 

Aangezien cijfergegevens vrij abstract kunnen zijn, werden de absolute waarden van tabel 

vier in de volgende grafiek (figuur vijf) gegoten om een visueel beeld te creëren. Ook hier zien 

we duidelijk dat er meer positieve artikels zijn in april 2019 en meer negatieve in april 2020. 

Bovendien daalt het aantal positieve artikels van 75 in april 2019 naar 63 in dezelfde periode 

het jaar nadien. Het aantal negatieve artikels neemt dan weer sterk toe: van 55 naar 87 

artikels. 

 

 

Figuur 5: Positieve en negatieve frames in april 2019 en april 2020 (totaal in absolute waarden) 

 

Dat wil zeggen dat de vooropgestelde hypothese slechts gedeeltelijk wordt bevestigd. Er werd 
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sterke groei van het aantal negatieve artikels in april 2020 door de coronacrisis. Enerzijds zien 

we inderdaad dat er een stuk meer negatieve artikels over ouderen zijn verschenen in april 

2020, anderzijds winnen echter de positieve artikels van de negatieve in april 2019. 

 

Hier dient overigens een belangrijke kanttekening bij gemaakt te worden. De positieve 

artikels over ouderen waren namelijk vaak korte artikels met een lengte van ongeveer 100 

tot 500 woorden. Als we deze korte artikels niet hadden onderzocht en bijvoorbeeld een 

minimumlengte van het aantal woorden hadden opgelegd, zou het eindresultaat er wellicht 

anders hebben uitgezien. Er werd echter geen minimumlengte gehanteerd in dit onderzoek, 

omdat ook kortere artikels een belangrijke boodschap kunnen hebben. 

 

 

5.1. Vergelijking van de frames per periode 

Nu we een algemeen beeld hebben van de resultaten van beide periodes, kunnen we dieper 

ingaan op de verschillende frames en counterframes. In de volgende onderdelen, zal er een 

onderscheid gemaakt worden tussen de positieve en negatieve frames. Daarnaast zal er een 

vergelijking gemaakt worden tussen de drie kranten. 

 

5.1.1. Vergelijking van de positieve counterframes 

Tabel vijf biedt een overzicht van de absolute cijfers van de positieve counterframes van 

ouder worden. De frames zijn onderverdeeld per krant en per periode (april 2019 en april 

2020). Aan de hand van een staafdiagram (zie figuur zes) zien we visueel nog beter welke 

frames erbovenuit springen. 
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Tabel 5: Absolute cijfers van de positieve counterframes van ouder worden per krant in april 2019 (voor 

de coronacrisis) en april 2020 (tijdens de coronacrisis) 

Positieve counter-

frames per periode 

Frames De 

Standaard 

Het Laatste 

Nieuws 

Het 

Nieuwsblad 

TOTAAL: 

Positieve 

counterframes 

in 2019 (voor de 

coronacrisis) 

Zilveren goud 3 2 1 6 

Held   1 1 

Solidariteit 4 8 7 19 

Integratie 1 5 7 13 

Natuurlijk proces 2 5 6 13 

Eeuwige jeugd 1 7 6 14 

Onoverwinnelijk    0 

Ouder worden 

vieren/eerbetoon 

 4 2 6 

Persoonlijke 

ontplooiing 

1  2 3 

TOTAAL: 12 31 32 75 

Positieve 

counterframes 

in 2020 (tijdens de 

coronacrisis) 

Zilveren goud   2 2 

Held 2  2 4 

Solidariteit 1 2 3 6 

Integratie 2 15 17 34 

Natuurlijk proces 1   1 

Eeuwige jeugd 1  2 3 

Onoverwinnelijk 1 3 2 6 

Ouder worden 

vieren/eerbetoon 

 6  6 

Persoonlijke 

ontplooiing 

 1  1 

TOTAAL: 8 27 28 63 
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In figuur zes (zie hieronder) vallen meteen enkele zaken op. Ten eerste wordt het frame van 

integratie enorm veel gebruikt tijdens de coronacrisis (34 artikels, ofwel 54% van de positieve 

frames in 2020). Dit frame stelt voor om (kwetsbare) ouderen te integreren in de samenleving 

in plaats van hen te isoleren. Aan de hand van initiatieven, zoals belrondes of ‘babbelboxen’, 

worden de ouderen ondersteund. Het is niet verwonderlijk dat het integratieframe het vaakst 

terugkomt in 2020, aangezien dit het tegenovergestelde is van het isolatieframe. Tijdens de 

coronacrisis worden ouderen vaak geïsoleerd, maar er is evenzeer sprake van solidariteit en 

warmte. Mensen steken de oudere populatie maar al te graag een hart onder de riem. De 

coronacrisis was (en is nog steeds) voor veel mensen een zware periode op mentaal vlak. Een 

continue stroom aan negatieve berichtgeving bevordert dat mentale welzijn allesbehalve. 

Daarom probeerden sommige kranten dat harde nieuws te doorbreken met luchtige, 

hartverwarmende artikels. Uit figuur zes blijkt inderdaad dat kranten hier uiteindelijk toch in 

geslaagd zijn. 

 

Ten tweede zien we dat in 2020 de frames ‘solidariteit’, ‘onoverwinnelijk’ en ‘ouder worden 

vieren/eerbetoon’ elk zes keer (ofwel 9.5%) voorkomen. Tijdens de crisis werd de band tussen 

grootouder en kleinkind vaak belicht. Zo bezochten kleinkinderen hun grootouders in het 

woonzorgcentrum vanop afstand wanneer ouderen werd aanbevolen om binnen te blijven 

als bescherming tegen het virus. Dit voorbeeld verwijst naar het solidariteitsframe. Het frame 

van de onoverwinnelijke oudere had in 2020 vaak te maken met het coronavirus. Een oudere 

overleefde bijvoorbeeld de periode van Hitler én de pandemie. Een ander treffend voorbeeld 

was de 102-jarige vrouw die na een COVID-besmetting geen intensieve behandeling nodig 

had en na enkele weken op eigen kracht weer thuis zat. Het frame van ouder worden vieren, 

ging vaak over verjaardagen of jubilea, alsook ‘gewone’ feestjes speciaal voor senioren. In de 

coronacrisis komt elk positief frame aan bod, maar wel in mindere mate. Vooral het 

integratieframe springt in het oog. 

 

Ten derde merken we op dat het solidariteitsframe vóór de coronacrisis het meest opduikt, 

met een aantal van 19 artikels ofwel 25%. Interessant om te vermelden, is dat ouderen in 

2019 anders in beeld werden gebracht bij dit frame dan in 2020. Vooral de rol van de 

grootouder kwam aan bod. Zo was er een opa die samen met zijn kleinzoon een oude bakoven 

restaureerde, of een bloemenverkoper die brieven naliet voor zijn kleinkinderen. Voor de 
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coronacrisis is het solidariteitsframe iets zachter en luchtiger van aard, terwijl het in 2020 

vaak focust op de pandemie. 

 

Ten slotte zijn er nog drie andere frames die vaak voorkomen in 2019: eeuwige jeugd (14 

artikels of 19%), integratie (13 artikels of 17%) en ouderdom als natuurlijk proces (tevens 13 

artikels of 17%). Eeuwige jeugd gaat over ouderen die nog steeds vitaal, jeugdig en dynamisch 

zijn. Onder andere het seksleven werd aangehaald, maar ook sport en hobby’s kwamen aan 

bod. Verder verschijnt het integratieframe ook in deze periode. Er werden bijvoorbeeld 

winkelbussen ingezet en er werd aandacht geschonken aan een dementievriendelijke stad. 

Het laatste frame, ouderdom als natuurlijk proces, bekijkt ouder worden als iets natuurlijks 

dat soms gepaard gaat met de nood aan hulpmiddelen zoals een rollator, rolstoel of 

wandelstok. Het is een positieve kijk op ouder worden dat bepaalde taboeonderwerpen over 

ouderdom wil doorbreken. Zo waren er veel artikels over het gebruik van een rollator of over 

sportoefeningen tijdens de Week van de Valpreventie. Andere frames zoals ‘zilveren goud’, 

dat focust op de voordelen van de vergrijzing, en ‘ouder worden vieren’ kwamen ook voor in 

2019. Beide frames verschenen zes keer, ofwel acht procent. 

 

 

Figuur 6: Positieve frames in april 2019 en april 2020 (in absolute waarden) 
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5.1.2. Vergelijking van de negatieve frames 

In de volgende tabel staan de absolute cijfers van de negatieve frames over ouder worden 

per krant en per periode (april 2019 en april 2020). Ook hier wordt verwezen naar het 

staafdiagram verderop (zie figuur zeven) voor een visualisatie van de resultaten. 

 

Tabel 6: Absolute cijfers van de negatieve frames van ouder worden per krant in april 2019 (voor de 

coronacrisis) en april 2020 (tijdens de coronacrisis) 

Negatieve frames 

per periode 

Frames De 

Standaard 

Het Laatste 

Nieuws 

Het 

Nieuwsblad 

TOTAAL: 

Negatieve frames 

in 2019 (voor de 

coronacrisis) 

Afnemend nut 1 1  2 

Slachtoffer  1 9 15 25 

Dader  1  1 

Generatieconflict  3   3 

Isolatie  1 2  3 

Ongeneeslijke 

ziekte 

11 5 2 18 

Angst voor verlies 

autonomie en 

aftakeling 

1 1 1 3 

TOTAAL: 18 19 18 55 

Negatieve frames 

in 2020 (tijdens de 

coronacrisis) 

Afnemend nut 1  1 2 

Slachtoffer   3 4 7 

Dader    0 

Generatieconflict     0 

Isolatie  40 19 14 73 

Ongeneeslijke 

ziekte 

1  2 3 

Angst voor verlies 

autonomie en 

aftakeling 

 1 1 2 

TOTAAL: 42 23 22 87 
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Wanneer we figuur zeven (zie hieronder) vergelijken met de vorige (figuur zes), merken we 

enorme verschillen op. Terwijl er in figuur zes heel wat variatie was in positieve frames, zien 

we nu dat er heel weinig variatie is bij de negatieve frames. Slechts drie frames vallen op: 

slachtoffer, isolatie en ouderdom als ongeneeslijke ziekte. Beginnen doen we bij de grootste 

uitschieter, namelijk het isolatieframe. 

 

In de periode van de pandemie werden er 73 artikels (ofwel 84%) met dit frame vastgesteld. 

Ook dit resultaat doet niet verbazen aangezien het coronavirus net in opmars was in april 

2020 en ouderen ter bescherming binnen moesten blijven. Het isolatieframe gaat ervan uit 

dat ouderen een risicogroep vormen omdat ze een zwakkere gezondheid hebben. Daardoor 

zijn ziektes, virussen en zelfs veranderende weersomstandigheden zoals lentesmog 

‘gevaarlijk’ voor hen. In april 2020 was corona nog een nieuw, ongekend virus. Bovendien was 

er nog geen vaccin ertegen beschikbaar. Daarom dachten virologen en andere 

wetenschappers dat ouderen opsluiten de beste oplossing was om hen te beschermen. Waar 

er echter totaal niet aan gedacht werd, was de mentale gezondheid van ouderen. Isolatie leidt 

tot eenzaamheid en dit kan uiteindelijk overgaan naar gevoelens van depressie. Zo mochten 

grootouders hun kleinkinderen niet meer zien en moesten de woonzorgcentra op slot. 

Sommige ouderen werden zelfs letterlijk opgesloten in hun kamer. Veel artikels gingen over 

zulke mensonterende omstandigheden. Bovendien was corona wereldnieuws, wat mede de 

hoge piek van dit frame verklaart. Verder komt het slachtofferframe zeven keer voor in 2020, 

wat gelijk staat aan acht procent. Andere negatieve frames komen één tot drie keer voor, wat 

zo goed als verwaarloosbaar is qua resultaat in vergelijking met het opvallende isolatieframe. 

 

Een jaar eerder, in april 2019, zijn ‘ouderen als slachtoffer’ en ‘ouderdom als ongeneeslijke 

ziekte’ de meest voorkomende frames. Het slachtofferframe komt 25 keer voor (46%). Dat 

wil zeggen dat senioren vóór de pandemie in bijna de helft van de negatieve artikels over 

ouderen als slachtoffer werden geportretteerd. Het slachtofferframe bekijkt ouderen als 

prooi die we makkelijk kunnen bedriegen en manipuleren. Ze zijn naïef, onoplettend en fysiek 

te zwak om zich te kunnen verdedigen. In de krantenartikels ging het heel vaak over een 

oudere vrouw die bestolen werd, maar ook ouderenmishandeling in een zorginstelling kwam 

voor. 
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Ouderdom als ongeneeslijke ziekte treedt achttien keer op (33%). Dit frame stelt dat ouderen 

lijden aan een ‘ziekte’ die niet te genezen is, namelijk ouderdom. Senioren hebben last van 

ouderdomskwaaltjes en zijn daarom zorgbehoevend. Ze moeten verzorgd worden in 

woonzorgcentra, ziekenhuizen of door thuisverpleging. Wie het leven niet meer ziet zitten, 

kan kiezen voor euthanasie. In de krantenartikels ging het onder andere over senioren die 

door ouderdom en vergeetachtigheid brokken maakten in hun eigen huis. Of ouderen die 

levensmoe waren en euthanasie hadden aangevraagd. Andere negatieve frames komen één 

tot drie keer voor. 

 

 

Figuur 7: Negatieve frames in april 2019 en april 2020 (absolute waarden) 

 

5.2. Vergelijking van de frames per krant 

In sectie 5.1 werden de frames per periode vergeleken: de positieve counterframes en de 

negatieve frames werden uiteengezet. Daaruit bleek dat de coronacrisis een invloed heeft op 

de berichtgeving. In deze sectie worden de verschillen in framing tussen de drie kranten 

bekeken. 

 

Eerst en vooral zetten we de absolute waarden van de zoekresultaten over ouderen in 

GoPress even op een rijtje. 
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Tabel 7: Absolute waarden van de zoekresultaten in GoPress per krant en per periode 

Zoekresultaten in GoPress 

Periode De Standaard Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad Totaal: 

April 2019 

(voor de coronacrisis) 

196 788 815 1.799 

April 2020 

(tijdens de coronacrisis) 

233 673 613 1.519 

Totaal: 429 1.461 1.428 3.318 

 

Uit tabel zeven blijkt dat Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad meer zoekresultaten over 

ouderen hebben dan De Standaard. Dit bevestigt onze vooropgestelde hypothese die stelt 

dat populaire kranten frequenter over ouderen zullen berichten dan kwaliteitskranten. 

Populaire kranten zoals Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad focussen immers meer op 

human interestverhalen, terwijl kwaliteitskranten zoals De Standaard eerder wetenschappers 

en experten aan het woord laten. De populaire kranten berichten ongeveer drie keer meer 

over ouderen dan de kwaliteitskranten. 

 

Er werd nog een hypothese geformuleerd over de verschillen in frames bij de kranten 

onderling. Die hypothese luidt dat De Standaard meer negatieve frames over ouderen zal 

bevatten dan Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. De Standaard focust als kwaliteitskrant 

immers op hard, rationeel en serieus nieuws. Derhalve zullen zij sneller ouderen negatief 

framen. Daarentegen spitsen de populaire kranten (Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad) 

zich eerder toe op zacht en luchtig nieuws. Bovendien brengen zij vaker human 

interestverhalen, wat wil zeggen dat zij ook ouderen vaker positief zullen framen. 

 

Uit figuur acht (zie hieronder) blijkt dat we ook deze hypothese kunnen bevestigen. De 

Standaard belicht ouderen inderdaad vaker negatief in hun artikels dan Het Laatste Nieuws 

en Het Nieuwsblad. Zo heeft De Standaard in totaal 60 negatieve frames over ouderen (ofwel 

42%) in beide periodes, terwijl Het Laatste Nieuws er 42 heeft (ofwel 30%) en Het Nieuwsblad 

40 (ofwel 28%). Verder zien we ook dat Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad meer positieve 

frames over ouderen heeft dan De Standaard. Zo heeft Het Laatste Nieuws voor beide 
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periodes in totaal 58 positieve frames (ofwel 42%). Het Nieuwsblad heeft er 60 (ofwel 44%) 

en De Standaard slechts 20 (ofwel 15%). 

 

Wat nog opvalt uit figuur acht is dat de positieve frames in 2019 en 2020 de bovenhand 

nemen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Dit hadden we niet voorspeld. Hypothese 

één en twee stelden namelijk dat er in beide periodes telkens meer negatieve frames gingen 

zijn dan positieve. Toch merken we uit de resultaten dat dit enkel het geval is bij De Standaard. 

We kunnen dit verklaren doordat Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad meer focussen op 

human interestverhalen en zachter nieuws brengen. De Standaard brengt daarentegen hard 

nieuws, zoals eerder vermeld. 

 

Wat we wel wederom zien, is dat de coronacrisis wel degelijk een negatieve impact heeft op 

de beeldvorming van ouderen. Zo stijgt het aantal negatieve frames bij De Standaard 

exponentieel – zoals verwacht in hypothese twee – van 18 artikels in 2019 naar 42 artikels in 

2020. Een stijging van 24 artikels, ofwel 133%. Bij Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad 

merken we eerder een lichte stijging van het aantal negatieve frames tijdens de coronacrisis, 

en dus geen exponentiële groei zoals verwacht uit hypothese twee. Zowel bij Het Laatste 

Nieuws als Het Nieuwsblad is er een stijging van vier artikels ofwel respectievelijk 21% en 22%. 

Hierbij ligt de verklaring in het feit dat de coronacrisis een negatieve invloed had op de 

behandeling van ouderen. Zo werden ouderen vaak geïsoleerd zoals we eerder zagen uit de 

resultaten van de negatieve frames (cf. isolatieframe). 

 

Figuur 8: Positieve en negatieve frames per krant in totaal (in absolute waarden) 
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Deel VI: Conclusie 

 

In deze masterproef werd de beeldvorming van ouderen vanaf 65 jaar in De Standaard, Het 

Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad onderzocht. Daarbij werden positieve en negatieve frames 

over ouderen vóór en tijdens de coronacrisis met elkaar vergeleken (april 2019 versus april 

2020). Ook de verschillen in frames tussen de drie kranten onderling werd nader uitgespit. 

 

Uit de 280 artikels werden in totaal zestien frames en counterframes gedestilleerd. De zeven 

negatieve frames zijn ‘afnemend nut’, ‘slachtoffer’, ‘dader’, ‘generatieconflict’, ‘isolatie’, 

‘ouderdom als ongeneeslijke ziekte’ en ‘angst voor verlies aan autonomie en aftakeling’. Voor 

de positieve counterframes werden de volgende negen resultaten gevonden: ‘zilveren goud’, 

‘held’, ‘solidariteit’, ‘integratie’, ‘ouderdom als natuurlijk proces’, ‘eeuwige jeugd’, 

‘onoverwinnelijk’, ‘ouder worden vieren’ en ‘persoonlijke ontplooiing’. 

 

Er werd verwacht dat ouderen in beide periodes negatief in beeld zouden komen in de 

krantenartikels. Bovendien voorspelde ik een exponentiële groei van negatieve frames in april 

2020, aangezien uit de literatuurstudie bleek dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft 

op de beeldvorming van senioren. Deze hypothese werd slechts gedeeltelijk bevestigd. 

Ouderen kwamen enerzijds inderdaad veel negatiever in beeld in de artikels tijdens de 

coronacrisis. In april 2019 was 42% van de berichtgeving over ouderen negatief, terwijl het 

één jaar later al 58% was. De coronacrisis blijkt dus een negatieve impact te hebben op de 

beeldvorming van ouderen. Anderzijds werden ouderen in april 2019, vóór de coronacrisis, 

net positiever (58%) geportretteerd dan negatief (42%). De insinuatie dat kranten ouderen te 

weinig positief belicht, blijkt dus niet te kloppen. Hier dient echter bij te worden vermeld dat 

het vaak om korte, positieve artikels ging van slechts 100 tot 500 woorden. Als deze artikels 

niet werden meegeteld, had het eindresultaat er wellicht anders en negatiever uitgezien.  

 

Verder werd ervan uitgegaan dat De Standaard meer negatieve frames over ouderen zou 

bevatten dan Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. De Standaard is namelijk een 

kwaliteitskrant dat focust op hard, rationeel en serieus nieuws, terwijl Het Laatste Nieuws en 

Het Nieuwsblad populaire kranten zijn waar luchtig nieuws en human interestverhalen 
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centraal staan. Deze hypothese werd bevestigd. De Standaard had in totaal 60 negatieve 

frames over ouderen (ofwel 42%) in beide periodes, terwijl Het Laatste Nieuws er 42 had 

(ofwel 30%) en Het Nieuwsblad 40 (ofwel 28%). Doordat human interestverhalen een rol 

spelen bij populaire kranten, werd er daarnaast voorspeld dat Het Laatste Nieuws en Het 

Nieuwsblad meer zoekresultaten over ouderen zouden bevatten in GoPress dan De 

Standaard. Ook hier zagen we dat De Standaard slechts 429 artikels over ouderen had 

gepubliceerd in beide periodes, terwijl Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad drie keer meer 

over ouderen spraken. 

 

Concluderend kan ik stellen dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op de 

beeldvorming van ouderen in krantenartikels. Echter wordt er ook voldoende aandacht 

geschonken aan positieve berichtgeving over ouderen door populaire kranten in de periode 

voor de coronacrisis. Kranten moeten er nu op toezien dat ze ook tijdens crisissen of andere 

negatieve gebeurtenissen voldoende berichten over de positieve kant van ouderen en ouder 

worden. 

 

Een suggestie voor verder onderzoek zou zijn om te kijken of ouderen die bijvoorbeeld 

negatief worden geframed, ook effectief negatief worden benoemd. Wordt er bijvoorbeeld 

naar hen verwezen als ‘oudjes’ of ‘bejaarden’ of net niet? Mogelijkerwijs worden er in de 

positieve frames net neutralere benamingen gehanteerd, zoals ‘ouderen’ en ‘65-plussers’. 

Een interessante piste om tevens te onderzoeken. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Frames en counterframes over ouderen en het ouder worden 
 

1. Frame (economie): Afnemend nut 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 

Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 
problematisering 

Gevolgen Morele 
basis 

Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, 
enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouderen als kost 
(verblijven 
bijvoorbeeld in 
een woonzorg-
centra) die op 
maatschappelijk 
vlak niets meer 
kunnen. 

Ouderen die 
maatschappelijk 
‘afgeschreven’ 
zijn, ze hebben 
hun 
competenties 
verloren, 
begrijpen niets 
van technologie 
en hebben er 
geen interesse 
in. 

Ouderen takelen 
lichamelijk en 
psychisch af 
waardoor ze niet 
meer geschikt zijn 
om bepaalde 
taken uit te 
voeren. 
Technologie is 
niet voor hen 
weggelegd. 
 

Maatschappelijk: 
Ouderen bieden 
geen 
economische 
meerwaarde, 
integendeel, ze 
kosten geld om 
hen te 
onderhouden. 
 
Individueel: 
De oudere voelt 
zich overbodig en 
is vaak eenzaam, 
omdat hij/zij 
bijvoorbeeld ook 
niet met de 
(klein)kinderen 
kan facetimen. 

Ouderen als 
‘wegwerp-
product’. 

Ouderen in 
woonzorg-
centra 
onderbrengen. 

Alle ouderen 
over dezelfde 
kam scheren: 
ze zijn 
vastgeroest 
in oude 
gewoontes 
waardoor ze 
ook niet met 
technologie 
kunnen 
werken. 
Iemand die 
nog ‘van de 
oude 
stempel’ is en 
weigert om 
bij te leren.  

Woordkeuze:  
ouderen, 
oudere 
mensen.  
 
Beeld van de 
oudere met 
een oude 
Nokia. 
 
Ouderen die 
uit de boot 
dreigen te 
vallen in een 
digitale 
samenleving; 
ze kunnen 
niet online 
bankieren. 

“Zij willen dat 
we alles doen 
via computer 
en 
smartphone. 
Maar die heb 
ik niet. Ik ben 
daar niet in 
geïnteresseerd, 
ik heb genoeg 
met een oude 
Nokia. 
Daarmee kan 
ik telefoneren 
en sms'en. En 
daarmee 
basta.” 

Negatief  
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2. Counterframe (economie): Zilveren goud 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel 
thema 

Definiëring Oorzaak van 
problematisering 

Gevolgen Morele 
basis 

Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouderen 
bieden kansen 
voor de 
economie en 
er wordt winst 
gemaakt. Dit 
frame belicht 
dus niet de 
kost van de 
vergrijzing. 

De vergrijzing 
biedt meer 
voordelen 
dan nadelen. 
Bijvoorbeeld 
ouderen die 
blijven 
werken. 

Alternatieve 
problematisering: 
de samenleving is 
blind voor de 
kennis, ervaring 
en koopkracht 
van de ouderen. 
De oudere die 
blijft werken en 
niet geniet van 
het pensioen of 
de vrije tijd. 

Maatschappelijk: 
Ouderen hebben 
een economische 
meerwaarde, 
omdat ze 
bijvoorbeeld 
langer werken. Ze 
hebben 
voldoende 
knowhow en 
delen dit met de 
jongere 
generaties. 
Daarnaast 
hebben ze een 
bepaalde 
koopkracht. 
 
Individueel: 
De oudere voelt 
zich gewaardeerd 
en hoort nog 
steeds ergens bij.  

Bijdragen 
tot iets, 
een passie 
hebben en 
die kunnen 
uitvoeren 
als job. 

Blijven werken, 
maar in 
beperkte mate 
of zelfs 
langzaamaan 
afbouwen. 
Gebruikmaken 
van de kennis 
en expertise 
van ouderen. 

De oude, 
wijze man 
die blijft 
werken en 
economisch 
interessant 
is. 

Woordkeuze: 
gepensioneerden, 
oudere generatie. 
 
Een 74-jarige 
huisarts die zijn 
job zo graag deed 
dat hij niet wou 
stoppen met 
werken; een 
kaasventer die 
tot zijn 76ste 
werkt; de 
presidents-
verkiezingen 
waarbij een hoge 
leeftijd 
gekoppeld wordt 
aan wijsheid en 
ervaring. 

“Hoewel hij al 74 
was, bleef huisarts 
Luc Couvreur nog 
één dag in de 
week in zijn 
dokterspraktijk 
werken. Omdat 
hij, dorpsdokter in 
hart en nieren, 
zijn patiënten 
moeilijk kon 
missen.”; “Bidens 
ervaring (ook op 
buitenland-
gebied), zijn 
bewezen 
kwaliteiten als 
debater, statuur 
van 'oudere 
staatsman' en 
naamsbekendheid 
geven hem een 
hoge mate van 
veronderstelde 
'verkiesbaarheid'.” 

Positief 
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3. Frame (economie): Slachtoffer 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing/ 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouderen als 
slachtoffers die 
beschermd 
moeten 
worden.  

Ouderen zijn 
makkelijker te 
bedriegen 
en/of te 
manipuleren. 

Ouderen 
vertrouwen te 
snel iemand die 
ze niet kennen. Ze 
letten niet goed 
op, zijn 
traditioneler en 
geloven in 
eerlijkheid. 
Daarnaast zijn ze 
fysiek te zwak om 
zich te 
verdedigen.  

Maatschappelijk: 
Mensen met 
slechte 
bedoelingen 
kiezen bewust 
ouderen eruit als 
slachtoffer. Ze 
zien hen vaak als 
makkelijke prooi 
door hun snelle 
vertrouwen, 
kwetsbaarheid en 
goede wil. 
 
Individueel: 
De oudere voelt 
zich beschaamd 
en gekwetst. Het 
vertrouwen in de 
mens is geschaad. 

Zwakke 
mensen 
moeten 
beschermd 
worden.  

Ouderen beter 
beschermen en 
begeleiden. 
Alert zijn.  

Ouderen zijn 
makkelijk te 
manipuleren 
en nemen 
sneller 
mensen in 
vertrouwen. 
Hierdoor zijn 
ze kwetsbaar 
en hebben ze 
hulp van 
buitenaf nodig 
(bv. politie, 
brandweer,…). 

Woordkeuze: 
(hoog)bejaarde, 
oude vrouw. 
 
Dieven die geld 
stelen van 
ouderen; 
moord op 
ouderen voor 
geld; fysiek 
geweld; 
overvallen; 
dieven brengen 
taart mee 
(afleiding) om 
zo in te kunnen 
breken; 
uitbuiting van 
senioren; 
nepverkopers 
die ouderen in 
de val willen 
lokken; 
ouderen-
mishandeling in 
een zorg-
instelling. 

“Beklaagde 
maakte 
misbruik van 
het 
vertrouwen 
dat het 
slachtoffer in 
haar toonde”; 
“Vrouw steelt 
bankkaart van 
bejaarde”; “Ik 
heb daar ook 
meegemaakt 
dat ze mijn 
grootmoeder 
lieten zitten in 
haar 
uitwerpselen”; 
“Zij stelde zich 
voor als 
nieuwe buur 
en bood een 
stuk cake aan 
als 
kennismaking.” 

Negatief 
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4. Frame (economie): Dader 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, 
enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouderen als 
daders van 
criminele 
activiteiten.  

Ouderen die 
een overval 
plegen om 
geld te stelen. 
 
 

Vele ouderen 
moeten het 
stellen met een 
klein pensioen en 
beschikken niet 
over voldoende 
financiële 
middelen om rond 
te komen.  

Maatschappelijk: 
Er zijn te weinig 
financiële 
middelen 
beschikbaar voor 
de oudere 
bevolking. De 
maatschappij wil 
zich ontdoen van 
deze daders door 
hen op te sluiten 
of een correcte 
straf te geven. 
 
Individueel: 
De ouderen zijn 
radeloos en 
riskeren zelfs een 
celstraf voor geld. 
Ze zijn totaal 
ontspoord. 

Financiële 
middelen 
verwerven 
om te 
overleven.  

Meer financiële 
middelen 
vrijmaken voor 
ouderen met 
een zeer laag 
pensioen. De 
daders 
bestraffen. 

De oudere die 
er alles aan 
doet om meer 
geld binnen te 
halen. 
Ouderen die 
al heel wat op 
hun kerfstok 
hebben 
(strafblad). 

Woordkeuze: 
bejaarde 
overvallers.  
 

“De vier 
heren, tussen 
52 en 65 jaar 
oud, hebben 
allemaal een 
impressionant 
strafblad dat 
ver teruggaat 
in de tijd” 

Negatief 
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5. Counterframe (economie): Held 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel 
thema 

Definiëring Oorzaak van 
problematisering 

Gevolgen Morele 
basis 

Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

De oudere als 
held die in de 
bres springt 
voor een 
ander. De 
oudere met 
een hart van 
goud. 

Ouderen die 
goede daden 
doen en de 
medemens in 
nood helpt. Op 
een held kan je 
altijd rekenen. 
Hier is de 
oudere geen 
zorgontvanger, 
maar een 
zorgverstrekker. 
 
 

Alternatieve 
problematisering: 
geen aandacht 
schenken aan de 
mooie daden van 
de ouderen. 

Maatschappelijk: 
Ouderen die zich 
engageren voor 
het klimaat of de 
medemens zijn 
altijd heel 
betekenisvol voor 
de maatschappij. 
 
Individueel: 
De oudere voelt 
zich nuttig en is 
blij dat hij iets kan 
betekenen voor 
een ander. Hij/zij 
put energie uit de 
heldendaden. 

Een held 
streeft 
goede 
dingen na. 

De vrije tijd 
goed benutten. 
Oudere 
waarderen en 
hen inzetten 
waar nodig. 

De ouderen 
die altijd 
paraat staat 
voor een 
ander. 

Woordkeuze: 
superklimaat-
opa 
 
De oudere ‘met 
een cape zoals 
superman’ die 
goede daden 
verricht. 
 
Een oudere die 
elke donderdag 
de klimaat-
betogers steunt 
door zelf mee 
te wandelen in 
de mars; 
gepensioneerde 
artsen die 
helpen tijdens 
de coronacrisis; 
de oudere die 
kinderen helpt 
met een lekke 
band. 

“Als iemand 
hen vraagt wat 
ik doe, zeggen 
ze dat ik een 
superklimaat-
opa ben.”; 
“Hoeveel 
kinderen hij 
hielp toen ze 
een lekke band 
hadden op weg 
naar school: het 
is niet te tellen. 
Hij had een hart 
van goud.”; 
“Een hart onder 
de riem is wel 
dat zo maar 
even 78.500 
gepensioneerde 
artsen en 
verpleeg-
kundigen zich 
vrijwillig voor 
de dienst 
gemeld 
hebben.” 

Positief  
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6. Frame (sociaal): Generatieconflict 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

De oudere 
generatie staat 
tegenover de 
jongere 
generatie. 
 
 

De jongere 
generatie en 
de oudere 
generatie 
hebben een 
conflict-
relatie (wij vs. 
zij). 
 
 

Wij-zij-denken. De 
jongere generatie 
die nu het 
pensioen moet 
voorzien voor de 
ouderen. Ook 
bijvoorbeeld niet 
openstaan voor 
andere menings-
verschillen en 
automatisch de 
oudere bekijken 
als oubollig. 

Maatschappelijk: 
Een conflict- 
situatie waarbij er 
een kloof is 
tussen jong en 
oud. Daarnaast 
moet de 
werkende mens 
een deel van zijn 
loon ‘afgeven’ aan 
de vergrijzende 
bevolking. 
 
Individueel: 
Ouderen hebben 
enerzijds het 
gevoel dat ze 
enkel goed zijn 
voor te werken. 
Willen anderzijds 
de jongere 
generatie niet tot 
last zijn waardoor 
ze zich schuldig 
voelen. 

De oudere 
als 
‘profiteur’ 
die enkel 
geniet en 
niks doet. 

De pensioens-
leeftijd wordt 
geleidelijk aan 
opgetrokken, 
vervroegd 
pensioen 
afschaffen. 
 
Menings-
verschillen en 
andere 
voorkeuren 
leren 
appreciëren van 
elkaar. 

De oudere is 
de tegenpool 
van de 
jongere. Ze 
zijn koppig en 
komen niet 
overeen met 
de jongere 
generatie. 

Woordkeuze: 
oudere 
generatie, oma, 
oudjes, oudere 
werknemers, 45-
plussers. 
 
Boos zijn dat 
ouderen vroeg 
uittreden; elk 
jaar 45.000 
nieuwe 
gepensioneerden 
is financieel niet 
houdbaar; 
“langer werken 
moet eindelijk 
meer worden 
dan een slogan”. 

“Facebook is 
van de 
'oudjes', 
onhip en 
oubollig.'”; 
“45-plussers 
krijgen bij 
sollicitaties al 
snel een 
minnetje 
achter hun 
naam”; “Veel 
bedrijven 
zouden hen 
[ouderen] het 
liefste laten 
gaan, vooral 
omdat zij ook 
een stuk 
duurder zijn 
door onze 
huidige 
salaris-
systemen.” 

Negatief  
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7. Counterframe (sociaal): Solidariteit 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel 
thema 

Definiëring Oorzaak van 
problematisering 

Gevolgen Morele basis Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, 
enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

De 
respectvolle en 
liefdevolle 
band tussen de 
jongere en de 
oudere 
generatie. 

Een solidaire en 
vriendschappelijke 
relatie tussen jong 
en oud met 
wederzijds 
respect voor 
elkaar. 

Alternatieve 
problematisering: 
Jongere 
generaties die 
niet open staan 
voor ouderen die 
een rol invullen 
als solidair 
persoon 
(bijvoorbeeld als 
vrijwilliger of 
grootouder). 

Maatschappelijk: 
Een sterke band 
tussen generaties 
komt de 
maatschappij 
alleen maar ten 
goede, denk 
bijvoorbeeld aan 
de opvang van de 
kleinkinderen, of 
de inzet van 
vrijwilligers. 
 
Individueel: 
Senioren zetten 
zich in voor een 
vrijwilligers-
organisatie. Ze 
voelen hun nuttig 
en gewaardeerd. 
Daarnaast 
hebben ze een 
liefdevolle band 
met hun 
kleinkinderen, 
wat hen gelukkig 
maakt. 

Plezier willen 
maken, iets 
betekenen 
voor een 
ander of de 
maatschappij, 
vriendschap 
over 
generaties 
heen. 

Kennis en 
ervaring 
doorgeven, tijd 
zinvol invullen 
met 
vrijwilligers-
werk. 

De oudere die 
zijn/haar 
kleinkinderen 
steunt en 
helpt. De 
oudere die 
diepzinnige 
relaties heeft 
met andere 
generaties. 
Een wijs, 
charmant, lief 
en warm 
persoon. 

Woordkeuze: 
senioren. 
 
Een inter-
generationele 
tuin in een 
woonzorg-
centrum; 
jongeren 
spelen bingo 
met senioren; 
een 80’er 
kookt met 
Sandra 
Bekkari; een 
senior die 
vrijwilliger is 
bij de 
Kalmthoutse 
Heide; een 
oma die 
supportert 
voor haar 
kleinzoon die 
wielrenner is. 
 

“De jongeren 
vinden het 
naar eigen 
zeggen 
belangrijk om 
op een 
speelse wijze 
even een 
babbeltje te 
slaan met de 
senioren”; 
“Jos Lenders 
vindt het een 
eer om dit 
vrijwilligers-
werk 
[Kalmthoutse 
Heide] te 
mógen 
doen.”; 
“Kleinzoon en 
opa werkten 
maanden aan 
de bakoven.”; 
“Als opa 
langskomt, is 
het feest.” 

Positief 
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8. Frame (sociaal): Isolatie 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouderen zijn 
kwetsbare 
personen die we 
moeten isoleren 
ter bescherming 
tegen de 
gevaren van de 
buitenwereld. 
 
 

Ouderen 
hebben een 
zwakkere 
gezondheid 
en zijn 
daardoor 
vatbaarder 
voor ziektes.  
 
 
 

Ouderen als fysiek 
zwakke personen 
beschouwen die 
onwel kunnen 
worden of zelfs 
kunnen sterven 
aan de gevaren 
van buitenaf, 
zoals virussen of 
veranderende 
weers-
omstandigheden. 
Geen rekening 
houden met hun 
mentale toestand 
tijdens isolatie 
(eenzaamheid, 
depressie). 

Maatschappelijk: 
Mensen in isolatie 
of quarantaine 
plaatsen in hun 
eigen huis, 
ziekenhuizen of 
woonzorgcentra.  
 
Individueel: 
De oudere voelt 
zich afgezonderd 
van de 
buitenwereld. 
Hij/zij is bang en 
voelt zich enorm 
eenzaam. 
Gevoelens van 
depressiviteit en 
angst kunnen 
opduiken. 

Ouderen 
moeten 
beschermd 
worden 
tegen 
gevaren van 
buitenaf. 

Ouderen 
isoleren door 
hen op te 
sluiten in hun 
huis of kamer in 
het woonzorg-
centrum waar 
ze verblijven. 

Kwetsbare 
ouderen 
die snel 
ziek 
worden en 
hierdoor 
thuis 
moeten 
blijven. De 
oudere die 
eenzaam 
zijn/haar 
noodlot 
afwacht. 

Woordkeuze: 
senioren, ouderen, 
bejaarden,… 
 
Beeld van de 
marathon: “Niet 
iedereen komt 
gelijk aan de meet, 
en zij die 
achterblijven, 
moeten 
aangemoedigd 
worden om de 
race vol te 
houden.” 
 
Grootouders die 
hun kleinkinderen 
niet mogen zien; 
ouderen binnen 
houden bij 
lentesmog; 
woonzorgcentra 
op slot doen; 
ouderen onder 
een stolp plaatsen. 

“Senioren 
krijgen de 
raad zo veel 
mogelijk thuis 
te blijven.”; 
“Het valt me 
zwaar dat 
velen, vooral 
grootouders, 
hierin geen 
perspectief 
hebben”; 
“Moeten we 
mensen die al 
in de laatste 
fase van hun 
leven zitten 
nog eens 
isoleren”; “De 
vrijheid van 
de ene is het 
isolement van 
de andere.” 

Negatief  
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9. Counterframe (sociaal): Integratie  

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele basis Oplossing / 

handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

(Kwetsbare) 
ouderen 
integreren in de 
samenleving in 
plaats van hen 
te isoleren. Hen 
steunen en 
laten voelen dat 
ze er niet alleen 
voor staan. 

Initiatieven 
organiseren 
(belrondes, 
winkelbussen 
inzetten) om 
ouderen een 
hart onder de 
riem te 
steken, zeker 
in moeilijke 
tijden. 

Alternatieve 
problematisering: 
de ouderen 
compleet 
vergeten tijdens 
de crisis. Hen 
geen hart onder 
de riem steken. 

Maatschappelijk: 
Ouderen als deel 
zien van een 
belangrijke groep 
in de 
maatschappij die 
ook aandacht 
verdienen. 
 
Individueel: 
De oudere voelt 
zich niet in de 
steek gelaten. 
Voelt de warmte 
en verbondenheid 
van de 
medemens. 

(Kwetsbare) 
ouderen 
worden niet 
vergeten in 
de 
samenleving. 
Ze worden 
geholpen op 
een 
respectvolle 
manier. 

Hulp aanbieden 
aan ouderen, 
ook als ze dit 
niet vragen. Dit 
verkleint 
namelijk de 
drempel voor de 
oudere om hulp 
te vragen indien 
nodig. Tonen 
dat de 
bescherming en 
verzorging van 
ouderen ook 
anders kan (in 
plaats van hen 
zomaar weg te 
steken en te 
isoleren). 

De oudere 
die zich 
eenzaam 
voelt en 
geen ander 
sociaal 
contact 
heeft. 

Woordkeuze: 65-
plusser, senior,… 
 
Beeld van tranen 
die over de 
wangen rollen. 
 
65-plussers 
opbellen in de 
gemeente; een 
‘babbelbox’ 
maken waar 
bewoners in real 
life met familie 
kunnen praten; 
een krantje 
maken tegen 
isolement; 
winkelbussen 
inzetten; een 
radiostation voor 
senioren maken; 
een concertband 
dat langskomt bij 
een rusthuis; hen 
helpen met de 
boodschappen,… 

“Eén keer per 
week wordt 
het in een 
papieren krant 
gegoten en 
met de post 
bezorgd bij de 
oudere.”; “Het 
is geleden van 
de lockdown 
dat hij zijn 
dochter ziet, 
iets wat sinds 
vrijdag 
mogelijk is 
dankzij een 
babbelboxen.”; 
“Het initiatief 
[belrondes] is 
vooral een 
manier om de 
oudere 
bevolking 
mentaal bij te 
staan.” 

Positief  
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10. Frame (gezondheid): Ouderdom als ongeneeslijke ziekte 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel 
thema 

Definiëring Oorzaak van 
problematisering 

Gevolgen Morele 
basis 

Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, 
enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouderen 
hebben een 
ziekte die niet 
meer te 
genezen is. 

Ouderen 
lijden aan 
een ‘ziekte’, 
namelijk 
ouderdom. 
 
 
 

Iedereen wordt 
vanaf een 
bepaalde leeftijd 
geconfronteerd 
met ouderdoms-
kwaaltjes en is 
daarom 
zorgbehoevend. 
Ze zijn afhankelijk 
van diensten en 
personen. 

Maatschappelijk: 
Zieken hebben 
verzorging nodig 
(woonzorgcentra, 
thuisverpleging, 
ziekenhuis, enz.) 
 
Individueel: 
De oudere heeft 
het gevoel dat de 
situatie niet kan 
veranderen en 
moet zijn/haar lot 
ondergaan. 

Ouderen 
moeten 
altijd 
geholpen 
en verzorgd 
worden. 
Ouderdom 
als straf. 

Ouderen naar een 
woonzorgcentrum 
of het ziekenhuis 
brengen. 
Euthanasie kan 
ook een oplossing 
bieden. 

Ouderen zijn 
hulpbehoevend, 
passief en 
afhankelijk. 

Woordkeuze:  
ouderen, 
bejaarden. 
 
Beeld van een 
oudere die 
naar het 
ziekenhuis 
moet met 
rolstoel of 
rollator. 
 
Ouderen die 
levensmoe 
zijn; 
euthanasie; 
verward zijn; 
senioren die 
zorg nodig 
hebben; 
dementie; 
ouderdoms-
kwaaltjes. 

“Uitgerekend zij 
[ouderen] 
hebben nood 
aan extra 
voorzieningen”; 
“Levensmoeheid 
komt niet in 
aanmerking 
voor 
euthanasie, al 
zijn er wel 
ouderen die 
euthanasie 
krijgen vanwege 
een opeen-
stapeling van 
ouderdoms-
kwalen.”; “Ook 
ouderen die 
geen zelfdoding 
of euthanasie 
overwegen, 
kunnen het 
zwaar vinden 
om voort te 
moeten leven.” 

Negatief  
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11. Counterframe (gezondheid): Ouderdom als natuurlijk proces 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, 
enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouder worden 
is iets 
natuurlijks dat 
soms gepaard 
gaat met de 
nood aan 
hulpmiddelen. 
 

Iedereen 
wordt ouder. 
Dit hoort nu 
eenmaal bij 
het leven en 
is dus ook 
normaal.  
 
 

Als ouder worden 
als onnatuurlijk 
wordt 
beschouwd, is er 
een probleem. 
Daarnaast 
moeten 
hulpmiddelen 
zoals een rollator 
genormaliseerd 
worden. 
 
 
 

Maatschappelijk: 
Taboe 
doorbreken over 
ouderen en ouder 
worden. 
Onderwerpen 
zoals het gebruik 
van een rollator 
bespreekbaar 
maken. 
 
Individueel: 
De oudere voelt 
zich geen 
buitenbeentje 
meer en beseft 
dat hulpmiddelen 
zoals een rollator 
het leven 
makkelijker 
kunnen maken.  

Leeftijd is 
niet het 
doorslag-
gevende 
kenmerk 
van een 
individu. 

Normaliseren 
dat ouderen 
bijvoorbeeld 
een 
wandelstok, 
een rollator, 
enz. nodig 
hebben. 
Openstaan 
voor ouder 
worden en 
deze periode 
bewust 
beleven. 

De oudere die 
zich niet 
beschaamd 
voelt om 
hulpmiddelen 
te vragen of 
te gebruiken. 

Beeld van de 
oudere met 
een rollator.  
 
Woordkeuzes: 
senioren, 
ouderen, 
bejaarden. 
 
Ouderen laten 
sporten tijdens 
de Week van 
de 
Valpreventie; 
rollatortreffen 
organiseren; 
valangst 
bespreekbaar 
maken; de 
dood 
bespreekbaar 
maken als deel 
van het leven. 

“We hopen zo het 
taboe rond de 
rollator te 
doorbreken”; 
“Het is een 
hulpmiddel waar 
veel ouderen nog 
altijd 
weigerachtig 
tegenover staan”; 
“Een infomarkt 
met stands over 
gezond ouder 
worden en 
beweeg-
activiteiten”; “Als 
we zijn vergeten 
dat we moeten 
sterven, zijn we 
misschien ook 
vergeten hoe we 
moeten leven.” 

Positief 
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12. Frame (human interest): Angst voor verlies autonomie en aftakeling 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Angst om af te 
takelen, schrik 
voor het verlies 
aan autonomie, 
het pensioen en 
de dood. 

Het risico op 
kwaaltjes, 
ziektes en 
kanker wordt 
groter bij het 
ouder 
worden. 
Hiervoor 
heeft men 
veel schrik, 
waardoor de 
oudere niet 
ten volle kan 
leven. 
 

De voordelen van 
ouder worden 
niet zien. 
Bijvoorbeeld: 
genieten van je 
leven, kunnen 
doen wat je wil, 
reizen, enzovoort. 

Maatschappelijk: 
Niet over ouder 
worden en 
aftakeling praten. 
Ouderen in 
rusthuizen 
plaatsen. 
 
Individueel: 
De oudere heeft 
schrik dat het 
leuke leven 
eindigt vanaf 65 
jaar. Er zijn 
volgens hem/haar 
geen leuke 
vooruitzichten 
meer. 

De dood als 
definitief 
einde. 

Genieten van 
het pensioen. 
De tijd op een 
goede, 
waardevolle 
manier invullen. 
Taboesfeer rond 
ouderen en de 
dood 
doorbreken. 

De oudere 
die naar 
Benidorm 
trekt in een 
rolstoel. De 
passieve, 
meelij-
wekkende 
oudere die 
wegkwijnt. 

Woordkeuze: 
ouderen, 
bejaarden. 
 
Beeld: de angst 
om in een 
“zwart gat” te 
vallen. 
 
Angst voor het 
pensioen;  
“Het laatste wat 
ik wil, is met de 
bejaarden op de 
tourbus stappen 
voor een 
bezoekje aan de 
grotten van 
Han”; ouder 
worden als iets 
confronterend 
ervaren. 

“Mijn angst 
voor aftakeling, 
die blijkt er 
toch diep in te 
zitten.”; 
“Omdat 
ouderen al wat 
ze fijn vinden 
aan het leven 
wordt 
afgenomen. Ze 
moeten uit hun 
vertrouwde 
huis, mogen 
geen auto meer 
rijden, zelfs hun 
eigen centen 
niet meer 
beheren.”; 
“Iedereen wil 
oud worden, 
maar niemand 
wil het zijn.” 

Negatief  
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13. Counterframe (human interest): Eeuwige jeugd 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouderen die 
nog steeds 
vitaal, jeugdig 
en dynamisch 
zijn. 

Ouderen die 
probleemloos 
door het 
leven gaan en 
genieten van 
elk moment. 
Ze voelen zich 
nog jeugdig 
en vitaal. 

Alternatieve 
problematisering: 
De dood en 
aftakeling 
negeren. Er niet 
over praten en 
doen alsof het 
niet bestaat. 

Maatschappelijk: 
Ouderen die vitaal 
zijn en nog 
meedraaien, zijn 
een (economisch) 
aantrekkelijke 
groep voor de 
maatschappij. Ze 
gaan ook het 
stereotype tegen 
dat ouderen 
eenzaam en 
alleen binnen- 
blijven. 
 
Individueel: 
Het individu voelt 
zich gezond en 
vitaal. Hij/zij voelt 
zich mentaal nog 
heel goed en 
geniet nog van 
zijn leven. Hij/zij 
houdt zich jong 
door hobby’s, 
sociaal contact en 
sport. 

Het aftakel-
proces 
willen 
tegengaan. 
Jeugdig 
gedrag. 

Blijven aandacht 
schenken aan 
lichaam en 
geest.  

De vitale 
oudere die 
een actieve 
levensstijl 
heeft. 
Bovendien is 
hij/zij 
onafhankelijk, 
dynamisch, 
mooi en 
kapitaal-
krachtig. 

Woordkeuze: 
senioren,… 
 
Beeld van de 
levensdriehoek: 
optimisme, 
familie, 
vrienden, 
intimiteit en 
genieten van 
het moment 
zijn de geheime 
ingrediënten 
van een lang en 
gelukkig leven. 
 
Een 87-jarige 
die regelmatig 
sport en geen 
medicatie 
neemt; 
seksleven op 
oudere leeftijd; 
senioren die 
sporten; een 
91-jarige die 
pianospeelt. 

“Ik doe 
jaarlijks 
tussen de 
30.000 en 
35.000 km”; 
“Mijn 
beleving van 
seksualiteit is 
met het ouder 
worden beter 
geworden”; 
“Sociaal zijn, 
goed eten en 
bezig blijven, 
meer heb je 
niet nodig”; 
“Jacqueline 
(91) speelt 
nog elke dag 
urenlang 
deuntjes en ze 
is vast van 
plan om dat 
nog lang te 
doen” 
 

Positief 
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14. Counterframe (human interest): Onoverwinnelijk 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel 
thema 

Definiëring Oorzaak van 
problematisering 

Gevolgen Morele 
basis 

Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

De sterke, 
vitale oudere 
die niet klein 
te krijgen is. 

Ouderen die 
lichamelijk 
en/of mentaal 
al veel waters 
hebben 
doorzwommen, 
maar toch alles 
overwinnen en 
gezond blijven 
ondanks hun 
hoge leeftijd. 
 
 

Alternatieve 
problematisering: 
de dood en 
aftakeling 
negeren. Het 
leven als oneindig 
beschouwen. 

Maatschappelijk: 
Ouderen die een 
hoge leeftijd 
hebben en 
‘onoverwinnelijk’ 
zijn, krijgen veel 
media-aandacht 
en worden 
geëerd. 
 
Individueel: 
De oudere is blij 
dat hij/zij al zo 
veel heeft 
overleefd. Hij/zij 
voelt zich nog 
goed in zijn/haar 
vel.  

Onover-
winnelijke 
ouderen 
zijn sterk. 

Blijven vechten 
voor je leven, 
nooit opgeven. 

De fysiek en 
mentaal 
sterke 
oudere die 
een hoge 
leeftijd heeft 
en 
verschillende 
ziektes en 
virussen 
overwint. 

Woordkeuze: 
ouderen, 
grootouders, 
hoogbejaarde. 
 
Een 102-jarige die 
het coronavirus 
overleeft. Ze krijgt 
de bijnaam 
‘onsterfelijke’ of 
‘Highlander’; een 
woonzorgcentrum 
die de volledige 
COVID-afdeling 
mag sluiten; Staf 
(72) is diabeet, 
zwaarlijvig en had 
een dubbele long-
ontsteking én 
corona. Hij 
overwon alles; 
een 103-jarige die 
Hitler en corona 
heeft 
overwonnen. 

“Italica (102) 
bleek geen 
intensieve 
behandeling 
nodig te 
hebben, en 
herstelde op 
een paar weken 
tijd grotendeels 
op eigen 
kracht.”; “Mijn 
ogen zijn twee 
weken toe 
geweest en ik 
weet er niks 
meer van. Nu 
zijn ze ver open 
gegaan”; 
“Buiten 
kortademigheid, 
koorts en een 
droge hoest, 
had ze 
uiteindelijk 
weinig last van 
het virus.” 

Positief  
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15. Counterframe (human interest): Ouder worden vieren/eerbetoon 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Ouder worden 
vieren of 
ouderen eren. 
 
 

Het leven zit 
vol mooie 
momenten en 
die moeten 
ook op 
oudere 
leeftijd 
gevierd 
worden. Denk 
hierbij aan 
jubilea of 
verjaardagen. 
 
 

Alternatieve 
problematisering: 
speciale dagen 
niet vieren. Alleen 
stilstaan bij de 
negatieve 
aspecten van 
ouder worden. 

Maatschappelijk: 
Ouderen in de 
bloemen zetten 
en beschouwen 
als belangrijke 
mensen die niet 
vergeten mogen 
worden. 
 
Individueel: 
De oudere voelt 
zich gewaardeerd 
en geliefd. Voelt 
de warmte van de 
familie. 

Ouderen 
zijn een 
belangrijke 
groep die 
we niet 
mogen 
vergeten. 

Een belangrijke 
datum niet 
zomaar laten 
voorbijgaan. Het 
leven vieren. 

De oudere 
die goed 
omringd 
wordt door 
familie en 
die in de 
bloemetjes 
wordt 
gezet. 

Woordkeuze: 
meme, 
grootmoeder. 
 
Ouderen die een 
‘lockdownparty’ 
krijgen tijdens de 
coronacrisis; 
kleinkinderen die 
hun oma 
feliciteren in de 
krant voor haar 
verjaardag; een 
koppel dat door 
het gemeente-
bestuur wordt 
gehuldigd voor 
hun jubileum; 
huwelijks-
verjaardagen die 
worden gevierd; 
de liefde tussen 
twee ouderen 
vieren. 

“Ze verdienen 
het, om eens 
goed gevierd 
te worden. 
Het doet hen 
enorm deugd, 
dat we hier 
met zo veel 
mogelijk zijn. 
Ze zijn er 
helemaal 
ontroerd 
door”; “Anna 
(86) en Karel 
(88) vierden 
hun briljanten 
jubileum”; “Zij 
kregen na de 
misviering een 
cadeau uit 
handen van 
het bestuur 
en daarna 
werden alle 
aanwezigen 
getrakteerd.” 

Positief  
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16. Counterframe (human interest): Persoonlijke ontplooiing 

Reasoning Devices (achterliggende redeneringen) Framing Devices (verschijningsvormen) Oordeel 
Cultureel thema Definiëring Oorzaak van 

problematisering 
Gevolgen Morele 

basis 
Oplossing / 
handelings-
perspectief 

Stereotiepe 
kenmerken 

Woordkeuze, 
metaforen, 
enz. 

Catchphrases Positief/ 
negatief 
frame? 

Blijven bijleren, 
ook op oudere 
leeftijd. De 
oudere die een 
persoonlijke 
groei en 
ontplooiing 
meemaakt. 

Persoonlijke 
ontwikkeling 
stopt niet met 
het ouder 
worden, een 
persoon blijft 
zich steeds 
verder 
ontplooien in 
zijn/haar 
leven. 
 
 

Alternatieve 
problematisering: 
een hoge leeftijd 
beschouwen als 
het einde om bij 
te leren. 

Maatschappelijk: 
Ouderen die 
blijven bijleren 
zijn enorm 
interessant voor 
de maatschappij, 
bijvoorbeeld door 
hun ervaring of 
competenties. 
 
Individueel: 
De oudere put 
voldoening uit het 
proces van 
persoonlijke groei. 

Je bent 
nooit te oud 
om bij te 
leren. 

Ouderen kansen 
bieden en 
voldoende 
ruimte geven 
om zich te 
ontplooien. 
Groeien uit 
verlies (fysiek, 
geestelijk, van 
dierbaren). 

De oudere 
die 
leergierig is. 
Maar ook 
loyaal, 
zelfzeker en 
avontuurlijk. 

Woordkeuze: 
oma’s, opa’s, 
zeventigers. 
 
Ouderen die 
aan het daten 
slaan bij het 
dating-
programma 
‘First Dates’, 
na verlies van 
de partner; 
ouderen leren 
op latere 
leeftijd met 
een tablet 
werken; 
ouderen die 
met hun 
familie contact 
kunnen 
onderhouden 
doordat ze 
met 
technologie 
leren werken. 

“"Ik praat 
gaarne en heb 
gaarne contact 
met mensen." 
Het taalgebruik 
van 'First 
Dates'-
kandidaat Wim 
(78) is 
misschien niet 
zo modern 
wanneer hij 
zich voorstelt, 
maar hij is dan 
ook de oudste 
deelnemer van 
het seizoen”; 
“'Dankzij de 
Zyzo [tablet 
voor ouderen] 
zie ik mijn 
klein- en 
achter-
kleinkinderen 
veel vaker.'” 

Positief  

 


