
OUDERENZORG

ook de combinatie met dementie aan de 
orde komt. Volgens haar weten ouderen 
vaak zelf niet dat ze zeer intelligent zijn, 
omdat ze nooit de kans hebben gehad 
om door te leren of omdat ze geen hoge 
functie hebben gehad. Maar als zij het 
zelf niet weten, hoe kan een verzorgende 
dan hoogbegaafdheid bij een cliënt her-
kennen? ‘Door de tijd te nemen om echt 
geïnteresseerd te zijn in de ander en je 
te verdiepen in wat hoogbegaafdheid nu 
eigenlijk inhoudt. Probeer een ingang te 
vinden via de interesses van de persoon’, 
aldus Van der Drift. 

I
n ons land is een op de vijftig 
mensen hoogbegaafd. Rond de 
83.000 senioren hebben een 
bovengemiddelde intelligentie, 
aldus het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. Terwijl over hoogbegaafdheid 
bij kinderen en jong-volwassenen steeds 
meer informatie beschikbaar is, is er over 
hoogbegaafdheid bij senioren vrij weinig 
bekend. Volgens het Instituut Hoog-
begaafdheid Volwassenen (IHBV) wordt 
het hoog tijd dat deze groep ook aan-
dacht krijgt. 
Er zijn verschillende manieren om 
erachter te komen of iemand hoogbe-
gaafd is. Laten we gemakshalve stellen 
dat een hoogbegaafde een IQ-score heeft 
van 130 of hoger. Met het zogenaamde 
Delphi-model Hoogbegaafdheid kun je 

zien wat de kenmerken zijn van iemand 
met een bovengemiddelde intelligentie: 
het zijn slimme denkers die complexe 
zaken aankunnen, ze zijn zelfstandig, 
nieuwsgierig, gedreven van aard, gevoelig 
(nemen sterke prikkels waar) en emotio-
neel. Daarnaast leven ze intens, hebben 
ze plezier in creëren en zijn ze op alle 
fronten snel.

ANDERE BEHOEFTEN 
Anita van der Drift belandde tijdens 
haar studie psychosociale begeleiding 
in de thuiszorg. Ze werkt momenteel 
met IHBV-bestuurslid Noks Nauta en 
voormalig huisarts Lieke Deveer aan een 
boek voor mantelzorgers en verzorgen-
den – dat volgend jaar verschijnt – over 
hoogbegaafdheid bij senioren, waarin 

Hoogbegaafde 
senioren willen 
zich blijven 
doorontwikkelen
Er moet meer aandacht komen voor hoogbegaafde ouderen, om 

hun betere zorg te kunnen geven, vinden kenners. ‘Smalltalk is 

aan hen vaak niet besteed.’

TEKST: AÏDA JABER  FOTO: HOLLANDSE HOOGTE/JOYCE VAN BELKUM

* Organisaties zouden in hun intakeformulier vragen kunnen opnemen die wijzen 
op mogelijke hoogbegaafdheid bij toekomstige cliënten. Gevraagd zou kunnen 
worden naar interesses van de cliënt, welke activiteiten hij of zij leuk vindt, hoe 
de school- en werkloopbaan is verlopen en of hij/zij een einzelgänger is.

* Kijk of er meer slimme mensen in je organisatie wonen en koppel ze aan elkaar; 
ze willen onder mensen zijn met wie ze op hun belevingsniveau kunnen praten, 
ze voelen zich op hun gemak onder elkaar en hoeven niets uit te leggen.

PRAKTISCHE TIPS

‘Kijk of er meer slimme mensen in je organisatie wonen en ko
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Volgens Noks Nauta van het IHBV gaat 
het niet zozeer om het stellen van de 
diagnose hoogbegaafd of niet: ‘Het gaat 
erom dat je als verzorgende herkent of er 
voldoende wordt voldaan aan iemands 
behoeften om een gelukkig leven te 
leiden. We zien dat dat bij hoogbegaaf-
den, maar ook bij hoger opgeleide of 
nieuwsgierige ouderen, soms niet zo is. 
Dat komt omdat ze andere behoeften 
hebben dan gemiddeld. Ze willen zich 
nog blijven ontwikkelen. Zij kunnen, als 
er niet aan die behoeften wordt voldaan, 
eenzaam, ongelukkig, soms zelfs depres-

sief of lastig worden. Als een oudere 
niet gelukkig is of lastig gedrag verdrag 
vertoont, zou je aan deze mogelijkheid 
kunnen denken en dan uitzoeken of 
er iets aan te doen is om te zorgen dat 
iemand gelukkiger wordt.’

ANDERE AANPAK
Via de huishoudelijke zorg kwam Van 
der Drift voor het eerst in aanraking met 
een hoogbegaafde senior. Met zelf een 
hoogbegaafde zoon in huis, herkende ze 
dat de man zeer slim was. ‘De man was 
hoogleraar geweest. Bleek nog zeer geïn-

teresseerd in zijn vakgebied en hobby’s, 
zoals lezen over de Tweede Wereldoorlog, 
China en Rusland. Hij ging nog naar mu-
sea en concerten van klassieke muziek. 
Toen hij inzag dat hij meer hulp nodig 
had, raakte hij geagiteerd over bepaalde 
zaken en raakte hij soms een beetje in 
paniek. Het ging hem allemaal te snel en 
zijn hakken gingen in het zand. Door de 
tijd te nemen om een relatie op te bou-
wen, kon ik beetje bij beetje dingen over-
nemen. Dat kostte tijd, maar het maakte 
een aantal zaken wel makkelijker. Net als 
een grapje op z’n tijd.’

en koppel ze aan elkaar.’
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De 90-jarige Piet woont in een woonzorg-
centrum. Sinds hij een artikel van Nauta 
heeft gelezen over senioren in de zorg 
die zich niet begrepen en anders voelen, 
weet hij dat hij hoogbegaafd is. ‘Ik voel 
mij niet per se anders dan anderen, maar 
ik herken mezelf in de beschrijving van 
hoogbegaafdheid volgens het Delphi-
model. Ik ben bijvoorbeeld een snelle en 
slimme denker en kan complexe zaken 
aan. Als ervaringsdeskundige merk ik 
dat, ook al krijgt men dezelfde oplei-
ding, niet elke verzorgende het geleerde 
op dezelfde manier in praktijk brengt. 
Gelukkig blijft er ook nog een stukje 
persoonlijke inbreng over.’

EIGEN WIL
Senior verpleegkundige Nicolette van 
Vliet legde contact met het IHBV, omdat 
ook zij zag dat het onderwerp ‘hoog-
begaafde ouderen’ meer aandacht mag 
krijgen in de zorg. ‘Juist omdat ik zag dat 
deze groep zich vaak onbegrepen voelt, 
wilde ik met mijn kennis van de werk-
vloer iets voor hen doen.’ Haar eerste 
hoogbegaafde cliënt was een man met 
ms. Hij was in een stadium waarin hij 
het niet meer redde met twee au pairs, 
en daarom werd de thuiszorg ingeroepen 
voor de verpleegkundige ondersteuning. 
Haar collega’s hadden moeite met hem. 
‘Maar die man had gewoon een eigen wil. 

Hij was heel uitgesproken in wat en hoe 
hij het wilde ten aanzien van de verzor-
ging. Als je zorg krijgt van een zorgor-
ganisatie, wordt er uitgegaan van een 
gemiddelde cliënt. Dan word je ook zo 
benaderd. Alles wat afwijkt kan als lastig 
worden ervaren’, stelt Van Vliet. Zij kon 
het, in tegenstelling tot de meeste colle-
ga’s, wel goed met hem vinden. Achteraf 
denkt ze dat dat komt doordat zijzelf ook 
kenmerken heeft van hoogbegaafdheid. 
‘Wat ik anders deed? Ik keek met een 
open en creatieve blik naar de cliënt en 
zijn situatie. Simpelweg door me voor te 
stellen dat ik die man was. Hij was intel-
ligent, had een hoge functie gehad. Stel 
je dan eens voor dat je niks meer kunt en 
afhankelijk bent geworden van anderen. 

Het was écht een heel leuke man, hij had 
alleen een eigen wil. Voor slimme men-
sen is het nóg belangrijker dat ze invloed 
kunnen hebben op bepaalde zaken. Ze 
nemen niet alles maar aan omdat het 
zo is. Veel hoogbegaafden twijfelen aan 
zichzelf, omdat ze voelen dat ze anders 
zijn. Dat koppelen ze aan een waardeoor-
deel over zichzelf. Maar dat hoeft niet. Je 
bént als hoogbegaafde gewoon anders. Je 

bent bezig met maatschappelijke dingen, 
kijkt op een andere manier tegen zaken 
aan en denkt filosofisch na.’

SMALLTALK
Zowel Nicolette van Vliet als Anita van 
der Drift beseft heel goed dat extra tijd 
steken in een cliënt er in de zorg vandaag 
de dag niet in zit. ‘Dat slimme senioren 
niet altijd even makkelijk zijn in de 
omgang, neemt niet weg dat je met hen 
in contact moet blijven. De zorg moet 
zich aanpassen aan de bewoner en niet 
andersom. Er bestaat niet zo iets als dé 
bewoner die in het protocol van het ver-
zorgingshuis moet passen’, zegt Anita.
Piet beaamt dat en geeft een voorbeeld: 
‘Ik zou het zelf bijvoorbeeld prettig 
vinden als een zorgmedewerker eerst 
aanbelt en wacht totdat ik zelf de deur 
opendoe, aangezien ik nog mobiel ge-
noeg ben om dat te doen. Wanneer mijn 
gezondheid achteruitgaat, kan de zorg 
daarop uiteraard tijdelijk of definitief 
aangepast worden.’
Ook Van Vliet ziet dat het lastig is om de 
cliënt even centraal te zetten. ‘We zeggen 
dat we cliëntgericht werken, maar in de 
praktijk lukt dat vaak niet, omdat je je 
aan regels moet houden en er veel pro-
ductie- en werkdruk is. Erg jammer, want 
een persoonlijke benadering hoeft niet 
meer tijd te kosten, maar vraagt om een 
moment van stilstaan bij... Als je intelli-
gente senioren tussen mensen zet die het 
over het weer hebben, dan maak je hen 
daar niet blij mee. Smalltalk is aan hen 
vaak niet besteed. Dus moet je proberen 
aansluiting te vinden bij hun belevings-
wereld met activiteiten waar zij wél in 
geïnteresseerd zijn en waarbij ze mentaal 

worden geprikkeld.’ Maar waarin zijn 
slimme senioren dan wel geïnteresseerd? 
‘Lezen en daaraan gekoppeld een boeken-
club, muziek, zang, bridgen en samen 
filosoferen. Een potje Scrabble in een 
andere taal. Het journaal, de krant of een 
goed boek is vaak een mooie opening tot 
een gesprek.’ 
De naam Piet is op verzoek van de 
geïnterviewde gefingeer

* De cliënt heeft een brede interesse en een of meer bijzondere hobby’s.
* Hij/zij is erg nieuwsgierig en leert graag nieuwe dingen.
* Hij/zij is creatief en kan goed associatief denken.
* Hij/zij is zeer gesteld op zijn/haar autonomie (zelfstandigheid) en weet heel goed 

wat hij/zij wil als het op zorg aankomt.
* Hij/zij houdt niet van smalltalk.
* Een of meer van de eigen (klein)kinderen is hoogbegaafd.
* Hij/zij voelt zich vaak niet prettig in groepen en gaat niet graag naar verjaar-

dagen of feestjes, en leest liever een boek of gaat alleen naar buiten.
* Hij/zij heeft een bijzondere schooltijd achter de rug: hij/zij wilde studeren maar 

dat kon of mocht niet, of hij/zij liep vast en heeft op latere leeftijd alsnog een 
studie afgerond.

* Hij/zij heeft veel verschillende banen gehad en soms ook confl icten op het werk.
* Hij/zij heeft eigen ideeën over de manier van zorg verlenen.

Bron: IHBV-leafl et (2012): Niet iedereen is gemiddeld!
www.ihbv.nl

KENMERKEN DIE WIJZEN OP HOOGBEGAAFDHEID

‘Voor slimme mensen is het nóg belangrijker dat ze invloed 
 kunnen hebben op bepaalde zaken’
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