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Wie is Vief?

Vief is een sociaal-culturele vereniging en 
belangenbehartiger van en voor 60-plus-
sers en gepensioneerden. Door standpun-
ten te verspreiden en door deelname aan 
advies- en overlegraden komen wij op voor 
de belangen van ouderen.

De beelden die vaak worden op-
gehangen over ouderen stemmen 
niet overeen met de genuanceer-
de realiteit . Er wordt veelal vanuit 
eenzelfde stereotiep kader over se-
nioren gesproken waardoor termen 
als ‘oud’ en ‘ouderen’ een negatieve 
bijklank krijgen, met alle schadelij-
ke gevolgen van dien .

Het doel van dit rapport is om de le-
zer bewust te maken van de manier 
waarop ouderen worden weergege-
ven en praktische adviezen te for-
muleren die de beeldvorming rond 
ouderen positief wijzigen .
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Beeldvorming van ouderen:  
over en oud

Dé oudere bestaat niet, elk in-
dividu is anders. Dat spreekt 
voor zich. Of dat zou het moe-
ten doen. Bij wie “oud” wordt 
genoemd is er vaak geen oog 

voor individualiteit of onderlinge verschil-
len. De veralgemeningen waaraan be-
zondigd wordt, gaan zowel over zichtbare 
als minder zichtbare kenmerken. Oudere 
personen worden hierdoor frequent over 
dezelfde kam geschoren. Wanneer er ge-
sproken wordt over leeftijdssegmenten in 
de media, in een onderzoek en zelfs in de 
woonkamer worden mensen die ouder zijn 
dan 60 op één hoop gegooid. Zij zijn de 
60-plussers, een homogene grijze massa. 
Iemand van 62 en iemand van 86 worden 
gauw in hetzelfde hokje “oud” geduwd. De 
grote diversiteit die er leeft onder oudere 
personen wordt onzichtbaar gemaakt.

De wereld is een complex kluwen met een 
overmaat aan indrukken. Om deze infor-
matie vlotter te kunnen verwerken, redu-
ceren we de werkelijkheid in ons hoofd tot 
een meer simpel en bevattelijk kader met 
eenvoudige categorieën. Dit is geen indi-
viduele klus. De reducties die we maken, 
samen met die categorieën, worden van 
kleins af aan bijgebracht. Dit betekent dat 
wanneer er wordt gedacht aan ouderen en 
ouder worden, we als samenleving alle-

maal bepaalde ideeën delen. Maar reduc-
ties kunnen nooit de complexiteit van de 
volledige werkelijkheid omvatten, waar-
door we vervallen in stereotypen. Deze be-
invloeden op hun beurt het beeld dat we 
hebben over ouderen. Ze bepalen mee de 
rollen die we voor ouderen wegleggen in 
onze maatschappij. Onderzoek toont aan 
dat negatieve weergaves een schadelijke 
invloed hebben op het zelfbeeld en de al-
gemene gezondheid van ouderen.

Eén op twee mensen hebben negatieve 
stereotypen of vooroordelen over oude-
ren of nemen een discriminerende houding 
aan ten opzichte van ouderen volgens het 
WHO-rapport over ageisme. De beeldvor-
ming van ouderen is dringend aan veran-
dering toe.
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Ageisme, een sluipend gif

Ageisme is de verzamelnaam voor negatie-
ve stereotypen, vooroordelen en leeftijds-
discriminatie. Leeftijdsdiscriminatie valt 
dus niet volledig samen met deze term, 
maar is er een component van. Leeftijd 
staat centraal: de negatieve stereotypen 
en vooroordelen worden gevormd op basis 
van iemands leeftijd. Leeftijdsdiscriminatie 
is, zoals het woord zelf al duidelijk maakt, 
discriminatie op basis van leeftijd. Eigenlijk 
zouden we ‘ageisme’ leeftijd-isme kunnen 
noemen. Stereotypes, vooroordelen en 
discriminatie zijn hierin de hoofdrolspelers. 
Stereotypes zijn een sterk vereenvoudigde 
weergave van de realiteit. Vooroordelen 
spelen zich af op het niveau van individu-
en en hun emoties. Men gaat oudere men-
sen of hun prestaties bijvoorbeeld schattig 
vinden en zo ook benoemen. Discriminatie 
gaat om bepaalde handelingen stellen, bij-
voorbeeld geen gepaste informatie geven 
aan een oudere patiënt omdat wordt ver-
ondersteld dat die de uitleg toch niet zal 
verstaan of de uitsluiting op de arbeids-
markt.

Reeds op middelbare leeftijd krijgen we op 
de arbeidsmarkt te maken met leeftijds-
gebonden discriminatie. In Europa is leef-
tijd meer nog dan etniciteit een bepalende 
factor in wel of niet gevraagd worden voor 
een sollicitatiegesprek. Ageisme en de ne-
gatieve beeldvorming die hieraan verbon-
den is, zorgt ervoor dat mensen zich zo lang 
mogelijk proberen te distantiëren van “oud 
zijn” in een poging om de maatschappelij-
ke status te behouden. Het woord draagt 
immers een resem negatieve connotaties: 
zorgafhankelijkheid, achteruitgang, ziekte, 
sociale isolatie, rimpels… Door zich hiervan 
te distantiëren, geeft men eigenlijk aan dat 
tot deze groep behoren als iets negatief 
beschouwd wordt. Mensen nemen afstand 
van de eigenlijke leeftijdsgroep waartoe ze 
behoren. Daardoor dragen zelf ouderen de 
gedachte uit dat oud zijn een onwenselijk 
label is.

Een tegengestelde reactie waarbij iemand 
negatieve beelden rond ouderen en ouder 
worden geïnternaliseerd heeft en zichzelf 
als oudere identificeert, zorgt eveneens 
voor een hele resem aan schadelijke effect-
en. Zoals zeggen of denken dat het digitale 
niets meer voor hen is terwijl dit voor ou-
deren, zowel met als zonder een beperkte 
mobiliteit, enorme mogelijkheden biedt. Of 
zichzelf terugtrekken uit de samenleving 
gelovend dat hun rol is uitgespeeld. “Een 

Geïnternaliseerde beelden over ouderdom 

beïnvloeden hoe men zichzelf ziet

Illustratie: Karolien Favoreel
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oude hond kan je geen nieuwe trucjes le-
ren” klinkt het vaak. Beeldvorming heeft 
een weerslag op het mentale welbevinden 
van de leeftijdsgroep. Het effect op per-
soonlijk niveau mag niet onderschat wor-
den: een vertraagd herstel, een versnelling 
van cognitieve aftakeling en een negatie-
ve impact op hartziekten en diabetes zijn 
maar enkele van de vele mogelijke gevol-
gen op de mentale en fysieke gezondheid 
van ouderen.

Zelf een korte blootstelling aan negatieve 
beeldvorming in de media kan een klein 
maar schadelijk effect hebben op de men-
tale prestaties van ouderen. Daarom is het 
zo belangrijk dat er een positief, doch re-
alistisch beeld over verouderen wordt ge-
vormd. Voor andere generaties maar ook 
voor de ouderen zelf.

Bewustwording

Het benoemen en erkennen van ageisme is 
thans een krachtig instrument om het mee 
te ontwapenen. Mede doordat mensen 
zich niet altijd bewust zijn van hun eigen 
- al dan niet geïnternaliseerd - ageisme. 
Om die redenen wil Vief graag aandacht 
schenken aan deze problematiek. Dit is een 
eerste stap richting verandering. Hoe be-
wuster we zijn als samenleving, hoe meer 
we kunnen inzetten op oplossingen.
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Beeldvorming van ouderen in de media: 
onzichtbaar of grijsgedraaide clichés

Een positieve beeldvorming komt de maatschappelijke waardering van ouderen 
ten goede . Het versterkt de sociale cohesie . Uiteindelijk zullen de meeste van 
ons ooit oud zijn . Het is een voordeel voor onze gehele maatschappij dat oudere 
personen voldoende genuanceerd aan bod komen in de media .

Er schort heel wat aan hoe en met wel-
ke frequentie er wordt bericht over oudere 
personen. Personen op leeftijd worden am-
per weergegeven in vergelijking met hun 
jongere tegenhangers. In Vlaamse kranten 
is slechts 3,1% van de aangehaalde perso-
nen iemand die ouder is dan 65 jaar. Leg je 
dit naast hun aandeel in de Belgische be-
volking dan is deze ondervertegenwoordi-
ging uitermate opvallend. Oudere personen 
maken immers 23% uit van onze bevolking 
en dit cijfer zal de komende jaren enkel stij-
gen. Wanneer ouderen wel aan bod komen 
in de media gebeurt dit voornamelijk van-
uit enkele welbepaalde en schadelijke in-
valshoeken.

Frames

De stereotiepe beelden die leven in ons 
medialandschap zijn niet losstaand. Ze zit-
ten ingebed in bepaalde maatschappelijke 
denkkaders. In media- en communicatie-
studies worden deze vervatte denkkaders 
ook wel frames genoemd. De kracht van 
frames is dat een zeker verhaal kan ver-
teld worden zonder dit woord voor woord 
uit de doeken te doen. Wat gezegd wordt, 
is illustratief voor een bepaalde zienswijze 
zonder die volledig te expliciteren.

Door onderzoek naar frames wou onder 
meer de Koning Boudewijnstichting inzicht 
krijgen in de manier waarop ouderen wor-
den weergegeven met als doel die beel-
den te wijzigen. Bewustwording van deze 
terugkerende frames zorgen voor inzicht 
in het narratief dat wordt voorgeschoteld. 
Het helpt om kritische kanttekeningen te 
maken bij de beelden die zich voordoen.

Kop van Het Laatste Nieuws 23 december 2022
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In zijn onderzoek onderscheidde professor 
Baldwin Van Gorp vijf verschillende stig-
matiserende frames in de Vlaamse bericht-
geving:

1 Een afnemend nut van 
zij die ouder worden

Deze frame wordt opgebouwd vanuit een 
kosten-baten analyse. Hierin worden ou-
deren gezien als economisch nutteloos, of 
tenminste als mensen wiens bijdrage af-
neemt tot zij enkel nog een kost zijn. Deze 
benaderingen zien we vaak terugkomen bij 
berichten over de vergrijzing.

2 Ouderen als onschuldige 
slachtoffers

In deze frame vormen ouderen door een 
gebrek aan mentale en fysieke scherpte 
een gemakkelijk prooi voor mensen met 
slechte bedoelingen. Dit creëert een ge-
voel van onveiligheid. Ouderen zijn in deze 
frame voornamelijk passief en zwak. Het 
zijn personen die niet in staat zijn om voor 
zichzelf op te komen. Deze frame komt ook 
vaak terug wanneer het gaat over vrou-
wen en kinderen.

3 Ouderen als in conflict levend met 
de jongere generaties

Hierbij wordt een wij (jongeren)-zij(oude-
ren) verhaal opgebouwd. Vaak komt dit 
naar voren in een narratief waarbij jonge-
ren moeten opdraaien voor de kosten of 
tekortkomingen van de oudere generaties. 
Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van 
de karikatuur als manier om de oudere ge-
neratie belachelijk maken.

4 Ouderdom als een ongeneeslijke 
ziekte

Het individu wordt hierbij gereduceerd tot 
zijn leeftijd. De focus ligt zo zwaar op ou-
derdom en aftakeling dat men blind wordt 
voor individuele verschillen. Ouderdom 
wordt benaderd als een ongeneselijke ziek-
te met afhankelijkheid en zorgbehoevend-
heid als gevolg.

5 Ouderen als personen die aftakelen 
en aan een verlies van autonomie 
leiden . 

Oudere personen worden hier op een zie-
lige en meelijwekkende manier in beeld 
gebracht. De kasplant is hiervoor vaak een 
metafoor. In deze frame zijn armoede en 
mensonterende omstandigheden nooit 
veraf. Een verblijf in een woonzorgcentrum 
is slechts een voorbode voor het graf of ze 
kwijnen weg in de zetel voor de TV.

Deze frames versterken en verspreiden de 
negatieve beelden over ouderen in onze 
maatschappij. Dit heeft als gevolg dat het 
genormaliseerd wordt om ouderen als zo-
danig te benaderen. Men loopt daarbij 
ook het risico deze negatieve frames zelf 
te internaliseren. Ondanks enkele recente 
wijzigingen duiken deze negatieve frames 
overal op.
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Beeldvorming van ouderen in tijden van 
corona: slachtoffers en dor hout

Tijdens de coronacrisis werd er in het nieuws met meer regelmaat gesproken 
over de oudere bevolking . Uit een vergelijkende studie blijkt dat er buiten vaker 
ook negatiever gerapporteerd werd over ouderen dan voordien .

Eénzijdige benaderingen

Ouderen werden tijdens deze gezondheids-
crisis vaak benaderd als kwetsbare slacht-
offers die beschermd moesten worden, 
ongeacht wat zij daar zelf van vonden. Ze 
kwamen vaker in het nieuws, maar werden 
daarbij vereenzelvigd met zorgafhankelijke 
personen die verblijven in woonzorgcentra. 
Niettegenstaande dat de schrijnende situ-
atie in de woonzorgcentra gepaste aan-
dacht verdiende, domineerde de artikels 
over deze specifieke minderheid van oude-
ren de berichtgeving. Minder dan 1% van 
personen tussen 65 en 74 woont in een 
woonzorgcentrum. Ouderen die zelfstan-
dig wonen en/of thuiszorg krijgen, bleven 
maar weinig zichtbaar.

Generatieconflicten

In deze periode werden generatieconflicten 
verder aangewakkerd in de media. Polari-
serende vragen verdeelden de bevolking op 
basis van hun biologische leeftijd: moest 
de jeugd en de rest van de maatschappij 
opofferingen maken voor het beschermen 
van ouderen? Ze waren voornamelijk een 
last die andere groepen wel of niet dien-
den te torsen. Bij onze Noorderburen klonk 
het in de Telegraaf vernietigend: “Het dor-
re hout wordt gekapt, misschien een paar 
maanden eerder dan zonder virus. Moet 
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iedereen die nog in de bloei van zijn leven 
zit daar alles voor opofferen?”. Door een 
wij-zij verhaal te benadrukken, wordt de 
maatschappij opgedeeld in hokjes per leef-
tijd. Ouderen en jongere generaties worden 
daardoor voorgesteld als in conflict levend 
met elkaar. Ondanks de pogingen van de 
overheid om te komen tot een ploeg van 
11 miljoen kwam dit ‘dorre hout’-sentiment 
ook bij ons tot uiting.

Heel wat Belgen lieten hun ongenoegen 
onverbloemd blijken op sociale media en in 
de commentaren op krantenartikels toen 
Jos, een rusthuisbewoner van 96, als eer-
ste het coronavaccin kreeg toegediend. 
Een “verspilling” werd het door sommi-
gen genoemd, want oude mensen hebben 
immers “niets meer bij te dragen aan de 
maatschappij” en “hebben door hun ou-
derdom toch niet lang meer te leven”.

Virologisch gezien zorgt een dergelijke stra-
tegie ervoor dat de druk op de ziekenhui-
zen effectief kan worden verlicht. Hoewel 
er werd ingezet op het creëren van leef-
tijdssolidariteit ontstonden er diepe kraters 
tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

Uit de slachtofferrol

Ondanks hun weergaven als passieve 
slachtoffers namen ouderen in de praktijk 
zeer actieve, positieve en ondersteunende 
rollen op. Uit onderzoek van de Vrije Uni-
versiteit Brussel, Hogeschool Gent en Uni-
versiteit van Maastricht blijkt dat ¾ van de 
ondervraagde ouderen contact zocht met 
mensen die geïsoleerd waren. Ruim een 
kwart van hen hielp mensen in hun buurt en 
meer dan een derde maakte mondmaskers 
terwijl ook bijna vijftien percent zich inzet-
te voor de verspreiding ervan. Het blijkt dat 
de meningen over de maatregelen ook bij 
ouderen zelf verdeeld waren. Sommige ou-
deren isoleerden zich liever om zichzelf en 
anderen te beschermen, anderen onder-
hielden liever een hogere mate van fysiek 
contact. En op de vraag wie als eerste het 
vaccin moest krijgen, de actieven, de zorg-
verleners, de jeugd, de extra kwetsbaren, 
70-plussers of residentiële ouderen, had-
den ook zij verschillende antwoorden. Al 
deze aspecten bleven onderbelicht.

10



2022 – Een hoopvol jaar  
vol tegenstellingen

Mede door de coronapandemie werden heel wat wanpraktijken in de ouderen-
zorg aangekaart . Na het benoemen van ageisme als een mondiaal probleem 
door de Wereldgezondheidsorganisatie komt er steeds meer aandacht voor 
ageisme en zo ook voor de stereotiepe weergave van ouderen . Voor 2022 vallen 
er dan ook enkele positieve signalen op te merken .

Steeds vaker gebruiken individuen in het 
publieke oog, zoals bijvoorbeeld Knackre-
dactrice Ann Peuteman, hun platform om 
de gevaren van ageisme aan te kaarten. 
Hierdoor doen meer organisaties, bedrij-
ven en politici aan kritische zelfreflectie, 
bewustwording en sensibilisering. Dit zijn 
sterke middelen om leeftijdsdiscriminatie 
tegen te gaan.

Zo kwam er bijvoorbeeld hevige reactie op 
sociale media toen na twee dodelijke on-
gevallen met oudere bestuurders aan het 
stuur Het Laatste Nieuws meteen de vraag 
opwierp of ouderen geen gevaar in het ver-
keer betekenen. De negatieve beeldvorming 
van ouderen die de krant naar voren bracht 
werd echter meteen gehekeld op platfor-
men zoals Twitter. Deze terechte reacties 
wijzen op een veranderende houding.

De bevolking is ook geïnteresseerd om 
oudere personen te zien, bijvoorbeeld op 
sociale media. Zo bewijst het fenomeen 
van de granfluencers, ouderen die bekend 
worden op sociale media. Er is het Ameri-
kaanse stijlicoon Iris Apfel, dat opvalt door 
haar over the top en uitgesproken stijl. 
Haar Instagram kent enkele miljoenen vol-
gers. Ook dichter bij huis zijn er mensen 
op hoge leeftijd wiens content door velen 

Iris Apfel
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gezien en gevolgd wordt. Zo is er de Ne-
derlandse Oma Miep die zowel op YouTube 
als op Instagram actief is en video’s met 
honderdduizenden views heeft. In België 
kan je Gerrit Wellens (58) intussen ook 
bijna tot deze categorie rekenen. Met zijn 

hiphop dansgroep “Les Anciens” levert hij 
actief bewijs dat er wel degelijk nog fut zit 
in ouderen. Hij zit op Facebook bijna tegen 
de limiet van het aantal vrienden (5000). 
Door hun populariteit is het van belang dat 
granfluencers net stereotypes tegengaan 
om nuancering te brengen. Dat is nog niet 
altijd het geval.

Sociale media bieden buiten aan individu-
en ook aan instituten de kans om zich te 
profileren door ouderen op een positieve 
manier in beeld te brengen. In 2022 ging 
het promofilmpje van de bibliotheek van 
Milwaukee viraal. Hierin geeft een oudere 
vrouw met haar middelvinger reactie op de 

Oma Miep

TikTok-filmpje van de Milwaukee Public Library dat 

stereotypes in beeld brengt en tegenspreekt

Gerrit Wellens is een vaste waarde in 

de Antwerpse hiphopscène
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stelling dat ze te oud is om manga (Japan-
se stripboeken) te lezen. Dit filmpje haal-
de in Vlaanderen zelfs de pers. Eveneens 
betekende 2022 de lancering van verschil-
lende podcasts die ouderen genuanceerder 
in beeld brengen. Er beweegt iets in het 
medialandschap.

Aanhoudende problemen

Ondanks hoopvolle signalen blijft de beeld-
vorming van ouderen ook in 2022 in grote 
mate problematisch. Het voorgenoemde 
filmpje uit Milwaukee verschijnt bij ons met 
de kop “Kranige Oma (90) gaat de wereld 
rond door obsceen gebaar in promofilmpje 
voor bibliotheek”.

Onafhankelijk van of men werkelijk groot-
ouder is of niet worden personen op leef-
tijd steeds bestempeld als oma’s, opa’s en 
oudjes. Het verwijzen naar ouderen met 
verkleinwoorden of vanuit hun zorgrol, 
zonder dat zij daarvoor kiezen, is betutte-
lend. Men zet ouderen weg als lief, schat-
tig en warm ongeacht hun persoonlijk-
heid. Deze positieve stereotypes zijn net 
als hun negatieve tegenhangers schadelijk. 
Men creëert namelijk bepaalde verwach-
tingspatronen waaraan dient te worden 
voldaan. Er is bovendien aangetoond dat 
diegene die worden bestempeld als warm, 
doorgaans minder competent geacht wor-
den.

Artikels over de vergrijzingskosten reduceren 

mensen tot een financiële last

Illustratie: Karolien Favoreel
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Onder de persartikels over vergrijzingskos-
ten in Vlaamse kranten, die meestal ne-
gatief en polariserend uit de hoek komen, 
vinden we de mening van ouderen terug. 
Ze voelen zich afgeschreven, er wordt over 
hen gesproken alsof ze niets te betekenen 
hebben. Hun bijdrage, zowel in het verle-
den als nu, wordt onder tafel geveegd. Ze 
worden neergezet als mensen zonder nut, 
ze zijn enkel een kost. Diezelfde frame, ou-
deren als mensen met een afnemend nut 
voor de samenleving, vinden we ook terug 
in de reacties onder de berichten van VRT 
Nieuws als “Amerikaanse oma (90) behaalt 
na 71 jaar haar diploma aan de unief”. 
Buiten complimenten (“powerwoman!!”) 
wordt er vaak vernietigend gereageerd 

(“waarom heb je dat nodig op die leeftijd?” 
en “waaaaaarom zo lang studeren als je nu 
nog maar 3 tot 11 jaar hebt?”). Levenslang 
bijleren is blijkbaar niet aan oudere perso-
nen besteed volgens sommigen.

De problemen rond stereotypering doen 
zich niet alleen voor in Vlaamse kranten. 
Ook in Vlaamse tv-programma’s waar ou-
deren aanwezig zijn, zit het nog steeds 
vol leeftijdsspecifieke grappen en grollen. 
Zo werden in Het Jachtseizoen - een pro-
gramma waarbij een groep “jagers” ont-
snapte deelnemers dient te vatten - Walter 
Grootaers en Jacques Vermeire gepord met 
stereotiepe rollatorgrapjes. “Hopelijk zijn 
jullie benen goed ingesmeerd, want van-
daag is het zonder rollator”, klonk het.

In de reacties onder nieuwsberichten op Instagram komt men giftig uit de hoek.

© VRT
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Het hoeft niet te verbazen dat ook de recla-
mewereld anno 2022 nog erg stereotiep uit 
de hoek komt. In een promotie van Mobile 
Vikings waar twee teams van jongeren 
worden uitgedaagd om 75-plussers te laten 
streamen, is de eerste reactie “75? Dat vind 
ik toch wel heel oud…Die zijn bijna dood.” 
en ook “Laten we de oudjes van Antwer-
pen een kans geven.” Na contact met de 
ouderen is de houding van de deelnemers 
gelukkig iets bijgesteld. Ook de weergave 
van oudere vrouwen in de reclamewereld 
is hoogst problematisch. Dit probleem be-
perkt zich niet tot de laatste rimpelcrème. 
Zo kwam ook Spa in 2022 naar buiten met 
een reclame die onmogelijk te behalen ide-
aalbeelden over verouderen voorschotelt.

Een drieluik van dezelfde vrouw, geretou-
cheerd met Photoshop, toont hoe deze 
persoon op 40 jaar zeer gracieus ouder 
wordt. De slogan luidt: “Beter drinken. Be-
ter leven.” Met deze reclame plaatst Spa, 
een merk voor bronwater, zich op één lijn 
met cosmeticabedrijven die in hun recla-
me de eeuwige jeugd beloven en opleggen 
aan ouder wordende vrouwen. Bedrijven 
zouden in principe zeer geslaagde reclame 
kunnen maken alsook zichzelf positief pro-
fileren door net nuance aan te brengen. De 
reclamewereld staat bol van schadelijke ei-
sen, clichébeelden en gemiste kansen.

Als we deze zaken willen bijstellen, moet 
er dringend en blijvend ingezet worden op 
het creëren van positieve en genuanceerde 
beeldvorming.

Geretoucheerde foto’s van de Spa-reclame tonen een onbereikbaar ideaalbeeld 

© Spa
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Beeldvorming van ouderen en  
de overheid: een voorBEELDfunctie

Onze overheden kunnen heel 
wat doen om de beeldvor-
ming over ouderen bij te 
sturen. Representatie en nu-
ancering zijn hierbij de be-

langrijkste luiken. Deze twee punten wer-
den reeds opgenomen als acties in het 
Vlaams ouderenbeleidsplan van 2020-
2025 en zijn opgenomen in de beheers-
overeenkomst van de VRT. De uitvoerende 
minister hiervoor is Benjamin Dalle, minis-
ter van Brussel, jeugd en media. Reeds in 
2011 bracht het Vlaams Agentschap voor 
Gelijke Kansen “Voorbij het Cliché” uit, een 
brochure waarin probleemstellingen en ad-
viezen over de beeldvorming van minder-
heidsgroepen uit de doeken wordt gedaan. 
Hoewel deze bewustheid alleen maar toe-
gejuicht kan worden, scheelt er zoals hier-
boven geïllustreerd werd nog heel wat aan 
de beeldvorming over ouderen. Ook op ka-
nalen die door de overheid beheerd of ge-
subsidieerd worden.

In het kader van representatie en diversiteit 
in de media werd door de Vlaamse Over-
heid een expertenbank aangelegd. Jour-
nalisten kunnen gebruik maken van deze 
gegevensbank om “groepen” die traditio-
neel minder zichtbaar zijn in de media te 
vinden en te contacteren. In de beeldricht-
lijnen voor het webplatform van de Vlaam-
se Overheid (www.vlaanderen.be) staat 
er bij de diversiteitsdoelstelling richtlijnen 
over welke beelden in aanmerking komen: 
“de beelden zijn gevarieerd en hebben 
steeds aandacht voor een genuanceerde 
en niet-stereotyperende beeldvorming, op 

vlak van gender, handicap, seksuele diver-
siteit, …”

Er wordt gevraagd om een “hier hoor ik 
thuis”-gevoel te scheppen door het gebruik 
van authentieke beelden. Hier verdienen 
ouderen expliciet een plek. Door ouderen 
op te nemen in communicatiebeelden en 
beroep te doen op hun expertise geef je 
hun een waardige plaats in het medialand-
schap. Te vaak nog komen ouderen in de 
politiek naar voren als een probleem waar 
een oplossing voor dient te worden gevon-
den. Te weinig wordt hun inspraak gege-
ven, het gaat meestal enkel om hun leef-
tijd, en niet hun kennis of hun kunde. In een 
genuanceerde beeldvorming rond ouderen 
dient de overheid een voorbeeldfunctie op 
te nemen en te stimuleren.

Informatieve brochure Voorbij het Cliché wil een 

genuanceerde beeldvorming stimuleren
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Spijtig genoeg zien we ook bij overheids-
diensten stereotypes de kop op steken. De 
Vlaamse zorgsector komt handen tekort. 
Specifiek de ouderenzorg kampt met een 
slecht imago dat sterk beïnvloed werd door 
de coronacrisis. In een poging werkkrach-
ten vinden voor de vele openstaande vaca-
tures biedt de VDAB gratis opleidingen aan. 
Om die aan de man te brengen wordt on-
der meer gebruikgemaakt van Instagram. 
In de communicatie hierrond wordt uiter-
mate stereotiep uit de hoek gekomen qua 
inhoud en vormgeving.

Men kiest om de oudere weer te geven via 
een vereenvoudigende en stereotyperende 
emoji. Het opschrift “Je oma leren skypen, 
dan ben je heel geduldig. Misschien is een 
job in de zorg iets voor jou?” valt te lezen 
over de drie posts. Sinds wanneer is uitleg 
kunnen geven over een digitale applicatie 
een indicatie dat men geschikt is als zorg-
verlener? Blijkbaar moet je ook nog eens 
extra geduldig zijn om ouderen iets over 
technologie uit te leggen.

VDAB versterkt de stereotypes over ouderen in hun poging zorgpersoneel aan te trekken

© VDAB
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Beeldvorming van de oudere bevolking  
bij jongeren: jong geleerd is oud gedaan

Veel van de voorbeelden die 
eerder werden geschetst ko-
men uit de leefwereld van de 
jongeren. Er is een veelheid 
van informatie en beeldmate-

riaal. De moeilijkheid is ervoor te zorgen 
dat de jeugd positieve beelden en bood-
schappen meekrijgt.

Zowel jong en oud krijgt te maken met 
ageisme. Dat zorgt vaak voor generatie-
kloven in plaats van bruggen. Er leven 
hardnekkige stereotypes bij beide groepen 
over de andere waaruit een groot wij-zij 
gevoel voortkomt. Tijdens Viefs interge-
nerationele project GensConnect vragen 
we jongeren om attributen te tekenen van 
ouderen personen. Op deze tekeningen 
komen heel wat clichés naar voren zoals 
wandelstokken, snoepgoed, krullend grijs 
haar, kunstgebitten, gehoorapparaten en 
verouderde technologie.

Jong en oud volgen samen les over 

agisme en stereotypes

Tekeningen van leerlingen secundair onderwijs die 

ouderen en hun “attributen” uitbeelden
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Buiten het vergroten van de zichtbaarheid 
is ook interpersoonlijk contact een krachtig 
middel om ageisme en stereotiep denken 
tegen te gaan. Dat is wat GensConnect 
doet. Jong en oud treden in de context van 
het klaslokaal met elkaar in gesprek. Het 
project draait om het bewust worden van 
onze eigen denkbeelden en stereotypes. 
Hoewel deze vooringenomenheden promi-
nent aanwezig zijn, kunnen ze worden af-
gebroken door samen in dialoog te gaan. 
Na de bewustwording kunnen de nieuwe 
inzichten en nuances die de dialoog voort-
brengt het denkkader wijzigen. De reacties 
langs beide zijdes zijn een krachtig bewijs 
van de impact die dit project in slechts 
twee lesuren heeft:

In 2023 en 2024 zal GensConnect in elke 
Vlaamse provincie plaatsvinden. We moe-
ten nú inzetten op de beeldvorming van 
ouderen bij de jeugd.

Leerlingen maken tekeningen van ouderen op het 

project GensConnect

“Ik laat het vooroordeel varen 
dat de jeugd oppervlakkig 
is .” - Vrijwilliger van Vief

“Ouderen doen nog veel nuttige 
dingen maar op een rustig 
tempo” – Leerling X-plus Lommel

“De jeugd, onze toekomst, doet het nog 
niet zo slecht” – Vrijwilliger van Vief

“Om niet meteen een (negatief) 
beeld te vormen van hoe ouderen 
zijn” - Leerling Sint-Paulusinstituut

“We moeten niet te vlug oordelen 
maar respect hebben voor elke 
leeftijd en openstaan voor 
elkaar” – Vrijwilliger van Vief
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Adviezen voor een genuanceerde en 
positieve beeldvorming rond ouderen

Frames hoeven niet noodzakelijk 
negatief te zijn. Om het hoofd te 
bieden aan negatieve denkkaders 
kunnen juist counterframes wor-
den ingezet. Die bieden een alter-

natieve en positieve manier om ouderen en 
ouder worden in beeld te brengen. Alterna-
tieve invalshoeken opnemen brengt nuan-
ce. Zodoende is er aandacht voor de on-
derbelichte facetten van ouder worden en 
ouder zijn. Door counterframes een plaats 
te geven, komt men tot een genuanceerder 
beeld dat de complexe realiteit beter vat.

Met de campagne denkFOUD brengt Vief 
dit in de praktijk (www.denkfoud.be). Het 
stereotiepe beeld, de denkfout, wordt aan-
gekaart om er daarna tegenin te gaan. Dit 
gebeurt door alternatieve invalshoeken te 
hanteren die ondersteund worden door 
onderzoek en cijfermateriaal. Dit brengt 
de beeldvorming over ouderen terug in 
balans. En dat is nodig, want de genuan-
ceerde weergaven van oudere personen 
komt zowel het zelfbeeld van ouderen als 
de maatschappelijke cohesie ten goede.

Om dit te doen stelde Vief zeven adviezen 
op die zowel in acht genomen kunnen wor-
den bij het publiceren van informatie als bij 
het verwerken ervan:

De denkFOUD beeldvormingscampagne wordt 

op handen gedragen door Vief-leden
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Adviezen voor een genuanceerde en 
positieve beeldvorming rond ouderen

1 Let op de gebruikte frames in 
berichtgeving en beelden .

 Op welke manier worden de feiten 
voorgesteld? Welke delen van de re-
aliteit worden over- of onderbelicht? 
Geef een alternatieve invalshoek die 
hier tegenin gaat.

2 Let op het woordgebruik in de 
communicatie

 Schenk aandacht aan welke woorden 
gebruikt worden. Zorg ervoor dat het 
woordgebruik niet betuttelend is, laat 
woorden als oma, opa, bejaarden en 
verkleinwoorden achterwege. Kies 
voor ouderen, oudere personen, ou-
dere volwassenen, personen op leef-
tijd, …

3 Toets de gebruikte beelden en 
teksten op aanwezige stereotypes

 Vermijd clichés zoals ‘het slachtoffer’ 
en de ludieke ‘spring in’t veld’. Toon 
gewone mensen in een gewone con-
text. Als je op zoek bent naar foto’s 
maak dan bijvoorbeeld gebruik van 
de fotobank van de Vlaamse Oude-
renraad waar heel wat echte beelden 
gratis worden aangeboden.

4 Representeer ouderen als 
onderdeel van de samenleving

 Benader ouderen als een waardevol 
onderdeel van de maatschappij. Ze 
maken een substantieel deel uit van 
de bevolking. Wijs op de verschillende 
rollen en functies die ouderen opne-
men en de meerwaarde die zij vor-
men.

5 Nuanceer voldoende

 Benader thema’s en ouderen niet 
eenzijdig maar vanuit verschillen-
de invalshoeken. Sla acht op bepaal-
de tegenstellingen of verschillende 
zienswijzen die aanwezig zijn. Vermijd 
stellingen die een al te grote lading 
dekken of iedereen over dezelfde kam 
scheren.

6 Breng diversiteit in beeld

 De oudere bevolking is zeer divers. 
Er zijn leeftijdsverschillen, generatie-
verschillen, verschillen in etniciteit, 
socio-economische status, opleiding, 
religie, seksuele voorkeuren, interes-
ses en zoveel meer. Geef dit weer.

7 Focus niet steeds op leeftijd

 Herleidt de oudere persoon niet enkel 
tot zijn of haar leeftijd. Het is name-
lijk maar één aspect van iemands zijn. 
Breng oudere personen in beeld rond 
kwesties die niets met hun leeftijd te 
maken hebben.

Dankzij de implementatie van deze simpele 
adviezen is het mogelijk om een positieve 
wijziging te brengen in de beeldvormig van 
ouderen. Met verschillende projecten, zoals 
onder meer onze denkFOUD-campagne, 
zet Vief zich blijvend in om de verandering 
te brengen die nodig is.
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DENK JIJ OOK 
FOUT OVER

OUD?

De samenleving kijkt op een stereotype en negatieve manier naar ouderen. 
En alle vooroordelen over verouderen nemen we voor waar aan. 

Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

www.denkfoud.be
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