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Ego-integriteit versus wanhoop  
1 Inleiding  

Negatief  

• verlies werkrol  

• fysieke aftakeling  

• cognitieve aftakeling  

• inkrimping sociaal netwerk 

 

Positief  

• meer tijd en rust  

• minder verantwoordelijkheden  

• nieuwe prioriteiten  

• veel kennis en expertise  

• betere emotieregulatie  

• meer intense relaties  

 

2 Theorie van Erikson 

Levenslooptgeorie: 8 fasen, 8 ontwikkelingstaken voor egogroei  

 
Duidelijk ontwikkelingsperspectief: alle fasen zijn gecorreleerd  

 
Elke fase heeft crisis / keerpunt / ontwikkelingstaak:  

• aanpakken taak is noodzakelijk om te komen tot groei  

• oplossing genereert een ontwikkeling van egokracht  

• niet tot een oplossing komen leidt tot blijvende moeilijkheden  

 

leeftijd positieve pool negatieve pool positieve uitkomst 

0 – 1 jaar fundamenteel vertrouwen wantrouwen hoop 

2 – 3 jaar autonomie schaamte / twijfel wilskracht 

4 – 6 jaar initiatief schuldgevoel doelgerichtheid 

7 – 12 jaar  vlijt en inspanning minderwaardigheid competentie 

13 – 19 jaar identiteit rolverwarring trouw 

20 – 34 jaar intimiteit  isolatie liefde 

35 – 65 jaar generativiteit stagnatie zorg  

+65 jaar ego-integriteit  wanhoop wijsheid  

 
Generativiteit versus stagnatie:  

• fase van de volwassenheid  

• persoonlijkheid blijft evolueren doorheen de volwassenheid, gestuurd door 

gebeurtenissen in het dagelijkse leven  

• het goed verwerken van deze levensfase is de ideale springplank tot het 

aangaan van de volgende uitdaging / levensfase  
 

Generativiteit:  

• na de nodige zelfontwikkeling het perspectief verleggen naar de volgende 

generatie  

• mentorrol 

o zich de zorg van anderen aantrekken 

o betrokken zijn bij het sturen van de jongere generatie 
o zich engageren voor persoonlijk zinvolle projecten  

• gezonde balans tussen zelfzorg en helpen groeien van de omgeving  
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Stagnatie:  

• niet echt betrokken met anderen, vertonen weinig engagement 

• hebben geen richting waar ze naartoe willen  

• het leven gaat z’n gangetje, zoeken weinig uitdaging en persoonlijke groei  

• moeilijkheden: gevoelens van apathie, leegheid, doelloosheid, depressie  

 

3 Ego-integriteit versus wanhoop  

• toekomstperspectief moeilijk te vinden: finaal accepteren van het heden en 

vrede vinden met verleden 

• geen duidelijke rol meer in de maatschappij  

• innerlijke krachtbronnen en veerkracht worden extra belangrijk  

• verleden oudere is bijzondere peiler van hun identiteit  

 
Terugblikken op voorbije ervaringen: niet zozeer spelen met herinneringen, maar 

vooral een reconstrueren van een affectief geladen levensoverzicht waarin de 
persoon zichzelf (terug)vindt en beoordeelt  
 

Doorleefde levensverhalen:  

• het geven van betekenissen, inzicht en leerervaring  

• ontwikkelen van de identiteit  

• bereiken van generativiteit  

• opborreling creativiteit en kracht 

• de krenten uit de pap halen  

• vriendschap sluiten met het verleden  

 
Vragen:  

• Wat heeft mijn leven betekend? 

• Wat is mijn impact op de wereld geweest?  

• Wat beteken ik en heb ik betekend?  

• Ben ik hier tevreden mee?  

• Waar mag ik trots op zijn?  

• Over wat moet ik spijt hebben? 

• Wat moet ik nog inhalen?  

• Heb ik hier nog de capaciteiten / mogelijkheden toe?  

 
Herinneringen:  

• ophalen herinneringen 

o reminiscenties  
o het gemeenschappelijk doorleefd verleden als sociale basis en als 

identiteitsversterking  
o persoon voelt zich gezien 

• delen van positieve en negatieve gebeurtenissen uit het leven helpt zichzelf en 

anderen te herinneren wie men was en is → biedt veiligheid  

• dit is een actief en opbouwend proces waarmee de oudere aan de slag gaat, 

tenzij het ophalen van herinneringen resulteert in rumineren en afbraak van de 
oudere  

 
Autobiografie:  

• tijd voor de waarheid  

• veel ouderen komen op punt van volkomen eerlijkheid tegenover zichzelf  

• ze schrijven letterlijk en figuurlijk hun autobiografie  



 103 

 

Ego-integriteit:  

• tevredenheid over verwezenlijkingen  

• sereniteit 

• mildheid 

• visie 

• psychosociale maturiteit  

• innerlijke vrede en harmonie  

• gevoel van volledigheid  

• acceptatie van successen en mislukkingen  

• doodsaanvaarding 

• betrokken met persoonlijk gewaardeerde zaken, nieuwsgierig  

• negatieve gevoelens niet ontweken, maar ze worden er ook niet door 

overmeesterd  

• verantwoordelijkheid voor het verleden  

• het verleden wordt overlopen waardoor het kan losgelaten worden  

• hierdoor open blik naar het nu en de toekomst  

• wie tevreden terugblikt, hoeft zich niet te bewijzen → blik naar anderen gericht  

→ wijsheid  
 
Wanhoop: 

• gemiste uitdagingen, niet genomen risico’s, teveel geslotenheid  

• spijt van beslissingen, verloren kansen  

• verbitterd  

• woede en minachting naar anderen 

• verzet en ontgoocheling 

• innerlijke onrust, het had anders kunnen lopen  

• kunnen geen afstandnemen  

• gebrek aan satisfactie en zingeving  

• doodsangst  

• gevoelens van spijt, teleurstelling, zelfverwijten, sarcasme, afkeer, 

zelfdenigrerende uitspraken → gevoelens die iedereen wel eens heeft, maar 
bij wanhopige mensen spelen ze een dominante rol 

• meegesleurd door negatieve spiraal  

 

Ego-integriteit Wanhoop 

aanvaarding ontgoocheling 

psychosociale maturiteit verloren kansen 

wijsheid frustratie 

dankbaarheid angst voor uitdaging 

tevredenheid onrechtvaardigheid 

diep begrip slachtoffer 

sereniteit ontevredenheid 

mildheid onomkeerbaarheid 

trouw aan oorsprong gelatenheid 

innerlijke rust woede 

relativisme minachting naar anderen 

gunstige levensbalans doodsangst 

visie 

 proactief 

groei 
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doodsaanvaarding  

 
Kernboodschap: aanvaarden van het leven zoals het gegeven werd versus 

onverwerkte spijt  
 

4 Uitkomsten  

Goede uitkomsten: 

• meer welbevinden 

• voelen zich gezonder en vitaler  

• meer openheid 

• meer gevoel van competentie  

• minder depressie 

• positiever zelfbeeld  

• hoger niveau redeneren / moreel functioneren  

 
Psychologisch welzijn: levenssatisfactie overlapt met ego-integriteit maar is niet 
identiek  

 
Coherentiegevoel: cruciaal voor welbevinden en gezondheid  

 
Accepteren van verleden: significante voorspeller van lage score op depressie  

 
Wie tevreden terugblikt: hoeft zich niet meer te bewijzen en kan blik naar buiten of op 
anderen richten  

 
Positieve levensbalans: constructieve beleving van ouderdom mogelijk → minder 

doodsangst  
 

5 Voorspellers 

8 fasen zijn gecorreleerd: psychosociale groei (= oplossen van crisis) tijdens eerdere 
levensfasen is een vereiste voor het kunnen oplossen van crisissen later in het leven → 

vooral generativiteit, vertrouwen, intimiteit, identiteit en autonomie  
 
Generativiteit: sterkste predictor ego-integriteit  

 
Voorspellers:  

• intrinsieke doelen 

• doorleefd ouderschap 

• bij ouderen die op één of andere manier zorg hebben gedragen voor mensen 

en dingen  

• ouderen die overeind zijn gebleven onder de druk van successen, mislukkingen 

en teleurstellingen  

• bij ouderen die zich inzetten voor iets nieuws  

• ouderen die voor hun overtuiging uitkomen  

 
Kunnen terug kijken op eigen leven: belangrijk voor een succesvol ouder worden  

• positieve veranderingen vragen een aanpassing in het leven  

• negatieve veranderingen vragen nog meer aanpassing  

 
Ouder worden: oeriode van verandering → vereist flexibiliteit, veerkracht en 

aanpassings- en reflectievermogen  
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6 Meetinstrumenten  

Diepte-interview:  

• face to face vraaggesprek  

• welbepaald onderwerp en doel 

• eventuele aanvulling verdiepende vragen (semi-gestructureerd)  

• belang van expertise en voorbereiding  

 
Vragenlijsten:  

• reeks van gesloten en / of open vragen  

• gestandardiseerde vragen, volgorde en formulering  

• schriftelijk of digitaal  

 

 Diepte-interview Vragenlijsten 

Voordelen 

• interactie 

• doorvragen 

• flexibiliteit 

• nuancering 

• het verhaal achter 

• diepgang 

• neemt de eigenheid van 

de geïnterviewde mee 

• groot bereik 

• objectiviteit 

• anonimiteit 

• verder onderzoek 

• éénduidige antwoorden  

• representativiteit  

• praktisch  

Nadelen 

• verlaten van het thema 

• subjectiviteit 

• herkenbaarheid 

• tijdsintensief en duur  

• expertise nodig 

• rol van interviewer  

• geen interactie 

• geen mogelijkheid tot 

doorvragen  

• one size fits all? 

• sociale wenselijkheid / 

achterliggende motivaties 

niet opmerken  
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