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Ik spreek het liefst in dialect 
wanneer ik zorg ontvang.

Eens / Oneens



Bij het maken van een tafelschikking in 
een verzorgingshuis hoeft geen 
rekening gehouden te worden met de 
taalvoorkeuren van de zorgvragers.

Eens / Oneens



Bij de intake van nieuwe zorgvragers 
moet actief gevraagd worden naar hun 
taalachtergrond en taalbehoeftes: in 
welke taal willen zij wanneer bejegend 
worden.

Eens / Oneens



Verzorgenden die het (lokale) 
dialect spreken zouden de voorkeur 
moeten krijgen bij sollicitaties in 
de ouderenzorg.

Eens / Oneens



Voor dialect is geen plaats in 
formele mededelingen in de zorg. 
Deze moeten altijd in het standard 
Nederlands gedaan worden.

Eens / Oneens



Taalgebruik en taalkeuze in een 
verzorgings(te)huis



Streektaal in de gezondheidzorg (Loeven 2005)

Achterhoek
´ 54,5% vind het prettig wanneer er 

streektaal gesproken wordt.

´ 32,1% spreekt regelmatig de streektaal in 
het ziekenhuis.

´ 15,6% ervaart dat spreken van de 
streektaal bijdraagt aan thuisgevoel. 

Twente
´ 47,1% vind het prettig wanneer er 

streektaal gesproken wordt.

´ 39,6% spreekt regelmatig de streektaal in 
het ziekenhuis.

´ 20,7% ervaart dat spreken van de 
streektaal bijdraagt aan thuisgevoel.



Leven in een verzorgings(te)huis

´ Veel ouderen voelen zich niet thuis in een verzorgings(te)huis.

´ Tijdens hun verhuizing raken zij veel (im)materiele bezittingen kwijt waarmee zij zich 
identificeren. 

´ Ouderen worden geconfronteerd met een homogeen beeld van ouderen als: zwak, 
incompetent, passief, machteloos en inferieur. En met het ideaal om succesvol en actief te 
verouderen.

´ Ouderen dienen zich aan te passen aan de sociale en talige structuur van het 
verzorgings(te)huis. 



Methodologie

´ Etnografisch veldwerk

´ Participerende observatie

´ Informele en vervolg gesprekken

´ Levensverhalen

´ Audio opnames



Theoretisch kader

´ Thuis voelen:

• Zowel een intiem gevoel van ‘thuis zijn’ in een bepaalde plaats als een proces van in- en 
uitsluiting waarbij actief een ‘Wij’ en een ‘Zij’ groep wordt gecreëerd. (Antonsich 2010)

• Zowel een vorm van hoe mensen zichzelf identificeren als wel door anderen 
geïdentificeerd worden. Verschillen hier tussen kunnen spanningen teweeg brengen. 



Theoretisch kader

´ Taalideologie

• Overtuigingen die sprekers over een taal hebben en die de taalstructuur en normen over 
taalgebruik rechtvaardigen.

• Taal ideologieën creëren associaties tussen taalkundige kenmerken:

* Waarden

* Plaatsen

* Mensen



Theoretisch kader

´ Talen (werkwoord)

• Mensen gebruiken een bepaalde taal, of taalkundig kenmerk met een bepaald doel. Dit doel 
kan bewust of onbewust zijn. 

• Een belangrijk doel van talen kan zijn zich thuis te voelen en zich te identificeren met een 
bepaalde groep. 



Het intieme gevoel van thuis zijn

´ Ouderen verbinden het dialect wat zij 
spreken aan hun identiteit.

´ Creëren een eigen ‘thuis’ in de grotere 
context van een verzorgingstehuis door 
het gebruik van dialect.

´ Dialect wordt door ouderen ingezet om 
het intieme gevoel van thuis zijn te 
voelen.



Vormen van sociale relaties in een 
verzorgings(te)huis.



Onderscheid tussen de verschillende dialecten

´ Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende dialecten maar ook binnen 1 dialect 
zoals het Maastrichts.

´ Onderscheid tussen dialecten wordt onder andere gelinkt aan social-economische klasse.

´ Niet iedereen kent dezelfde betekenis toe aan een bepaalde dialect of heeft er dezelfde 
associaties mee. 



Vormen van sociale relaties en het spreken van 
dialect
´ Bewoners gaan relaties aan met andere bewoners die dezelfde taal / dialect spreken.

´ Taal / dialect als indicator bij welke groep je thuis hoort.

´ Associaties die mensen hebben met een taal zorgen er voor dat zij willen omgaan met de 1  
en niet met de ander. 



Dialect en adressering

´ Door verzorgend en ondersteunend personeel en door vrijwilligers wordt er vaak ‘sjat’en
‘joong’gebruikt.

´ Ondanks dat dialect gebruik voor vele de voorkeur heft waardeert lang niet iedereen deze 
manier van adressering. 

´ Passende adressering is (onder andere) afhankelijke van de socio-economische klasse waar 
bewoners zich mee identificeren en machtsverhoudingen tussen gesprekspartners.



Dialect en zelfredzaamheid

´ Mensen kunnen zich vaak beter uitdrukken in hun moederstaal, wat bij veel bewoners het 
dialect is. 

´ Daarnaast blijkt juist dat bij mensen met dementie andere aangeleerde talen eerder 
verdwijnen dan moederstaal. 

´ Wanneer de mogelijkheid wordt geboden om mensen hun eigen dialect te laten spreken 
draagt dat dus bij aan het behouden van autonomie. 



Formele mededelingen

´ Formele mededelingen en/ of gesprekken vinden in het Nederlands plaats.

´ Schriftelijke mededelingen vinden in het Nederlands plaats.

´ Nederlands geldt nog steeds als standaard 



Taalgebruik in de ouderenzorg



Discourses ten aanzien van ouderen en 
veroudering

Ageisme:

Aanschouwt ouderen als:
Onbekwaam

Afhankelijk
Passief
Machteloos

Inferieur
Zwak

Terneergeslagen
Fragiel
(Cruikshank 2009, Lagacé et al. 2012, McHugh

2003

Succesvol ouder worden:

Mensen worden persoonlijk verantwoordelijk 
gehouden voor:

Hun gezondheid

Fysieke en cognitieve functies

Aanhoudende betrokkenheid bij sociale en 
productieve 

activiteiten. 

(Lamb 2014, Rubinstein & De  Medeiros 2015)



Discourses ten aanzien van de plaats van 
veroudering

Thuis(zorg)

´ Norm om zolang mogelijk thuis te 
blijven.

´ Gerelateerd aan onafhankelijkheid en het 
behoud van agency.

´ Manier om achteruitgang en 
institutionele leven uit te stellen.

´ Minder achteruitgang

(Vasara 2015)

Verzorgingshuizen

´ Afwijkend van de norm om thuis te 
blijven.

´ Gerelateerd aan afhankelijkheid, 
verliezen van agency, achteruitgang en 
fragiliteit.

´ Laatste plaats om naar toe te gaan, 
waarbij er vanwege wachtlijsten alleen 
plaatsen gereserveerd zijn voor de 
mensen die het meeste zorg nodig 
hebben.

´ Gerelateerd aan niet succesvol ouder 
worden. 



Stereotyperingen



Discoursen in taalpraktijken

´ De verschillende discoursen hebben invloed op de assumpties die mensen hebben ten 
opzichte van de taalvaardigheid  van ouderen.

´ Negatieve verwachtingen ten aanzien van de taalvaardigheid van ouderen zijn o.a.:

´ Onvermijdelijke achteruitgang in taalvaardigheid 

´ Incompetentie

´ Afhankelijkheid

´ Slechthorend

´ Verliezen van 1 of meer talen voor ouderen die twee- of meertalig zijn (De Bot & Makoni
2005, Coupland et al. 1991, Lagace et al. 2012)



Elderspeak (baby spraak)

´ Elderspeak: een intergenerationele spreekstijl gebaseerd op onbewuste stereotyperingen die 
voortkomen uit de verschillende discoursen over ouderen en veroudering. 

´ Elderspeak omvat aanpassingen in verschillende taaldomeinen:

´ Prosodische functies: langzaam spreken, overdreven intonatie, luider spreken, 
aanpassingen die emotioneel ervaren worden.

´ Semantische functies: eenvoudiger vocabulaire

´ Syntactische functies: eenvoudiger (kortere zinnen)



Aanpassingen van verzorgende

´ Er wordt gesproken met een luider volume:

´ {DAAN KOM IK STRAKS eve} trök,{MER NOE NEET,NOE RED IK DAT NEET}.

´ {IECH NEET} in ieder geval, ik {bin D’N PILLEN} aon ‘t daon.



Aanpassingen verzorgende (2)

´ Neerbuigende toon:



Aanpassingen van verzorgende (3)

´ Adressering

´ Bewoner: Ja. (.1) Wee kump m’n bèd opmaken?

´ Verzorgende:  Weet ‘k neet joong.

´ Verzorgende:  Maar dat höb ik al gedoon wienie kriege veer de waterkoker
joong?



Aanpassingen van verzorgende (4)

´ Kortere zinnen en inhoud:

Verzorgende:  MENEER?

BOUILLON? 

´ Bewoner:(.3) Ik höb bezeuk.

´ Verzorgende. Jao, DAT ZEEN ‘K, GEZÈLLEG
´ Bewoner:  =Jao=

´ Jolien: =lacht=
´ Verzorgende: En NOG ME::R KLAOGE he, ZEEN ‘S IEMAND he



Talige leeftijdsdiscriminatie

´ Luider spreken

´ Langzamer spreken

´ Toon die als neerbuigend ervaren wordt en overdreven intonatie

´ Adressering

´ Kortere zinnen

´ Inhoud van conversaties



Talige leeftijdsdiscriminatie en discoursen 
ouderen en veroudering
´ Ageisme:

Aanschouwt ouderen als:

Onbekwaam
Afhankelijk
Passief

Machteloos
Inferieur

Zwak
Terneergeslagen
Fragiel

(Cruikshank 2009, Lagacé et al. 2012, McHugh
2003)



Talige leeftijdsdiscriminatie en discoursen 
ouderen en veroudering (2)
Succesvol ouder worden

Mensen worden persoonlijk 
verantwoordelijk gehouden voor:

Hun gezondheid

Fysieke en cognitieve functies

Aanhoudende betrokkenheid bij sociale en 
productieve 

activiteiten. 

(Lamb 2014, Rubinstein & De  Medeiros
2015)



Geïnternaliseerd ageisme en elderspeak

´ Voorbeeld 1:

Bewoner 1: 1: Zie, ze denken dat ik achterlijk ben.



Structuur verzorgings(te)huis)

´ Voorbeeld 2:

Bewoner 1: 1. Ik, ik voel me gekrenkt. (.2) Want ik ben er

Bewoner 1: toch, ik ben toch (.1) Mijn medicijnen he?

Jolien: Ja

Bewoner 1: Die hebben ze afgenomen, die zitten allemaal

Bewoner 1: boven, dan komen ze de pillen brengen

Bewoner 1: zoiets allemaal he? Maar ik voel me 

Bewoner 1: gekrenkt. Ze denken dat ik dement ben ofzo, 

Bewoner 1: ik weet het niet.



Elderspeak

´ Voorbeeld 3:

´ Bewoner: Je moet er niet op letten wat die allemaal zeggen. Ze liegen tot dat ze barsten. 
Het ergste is, en dat kan ik niet uitstaan, vertel gewoon de waarheid. Ze denken dat 
iedereen hier dement is. Maar ik heb vanaf het begin gezegd “Pas op ik ben niet dement.” 
En dan zeggen ze “ Jaaaaa Mevrouw” (maakt gebaar). Nou dat is voorbij, dat doen ze niet 
meer.

´ Jolien: Ja, ze spreken dan anders he?

´ Bewoner: Ja, dat doen ze. Of ze schreeuwen alsof we ze niet kunnen horen. Nee bedankt. 
´ Jolien: Hoe voelt u zich daaronder wanneer ze op zo manier praten?

´ Bewoner: Verschrikkelijk. Het is niet nodig. Maar ik zeg er wat van, “ ik ben niet dement.”



Dementerende medebewoners

´ Voorbeeld 4:

´ Bewoner:  Maar ja, weet je wat (.1) ik ben er eigenlijk een beetje tegen. Natuurlijk moeten 
die mensen ook geholpen worden. Maar nu laten ze alleen maar mensen toe die alleen thuis 
zitten en op de wachtlijst staan. En meestal zijn ze dement. En zij denken dat dat zich wel 
pakt, maar dat pakt zich niet. 



Fysieke versus cognitieve afname

´ Elderspeak wordt door bewoners gerelateerd aan dementerende.

´ Zorg protocollen die zorgen voor minder controle worden ook gerelateerd aan 
dementerende.

´ Er ontstaat een onderscheid tussen bewoners die fysiek afname laten zien en cognitieve 
afname laten zien. 



Geïnternaliseerd ageisme

´ Bewoners creëren een hiërarchie tussen bewoners met fysieke achteruitgang en bewoners 
met cognitieve achteruitgang. 

´ Fysieke achteruitgang staat hoger in de hiërarchie dan  cognitieve achteruitgang.

´ Talige leeftijdsdiscriminatie word gerechtvaardigd voor dementen. 

´ Geïnternaliseerd ageisme vindt plaats bij bewoners onderling. 



Samenvattend

´ Dialect draagt bij aan het intieme gevoel van thuis zijn

´ Dialect spreekt een belangrijke rol bij het vormen van sociale relaties en gevoelens van 
ergens bij horen. 

´ Toch heeft dialect gebruik niet altijd een positieve uitwerking. 

´ Talige leeftijdsdiscriminatie heeft negatieve invloed op thuisgevoel en zelfbeeld. 



Vragen?

www.stichtinglaudio.nl/mia
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