Ongeveer één op de tien mensen is homoseksueel. Dus ook één op de tien ouderen. Toch is
er binnen de ouderenzorg en welzijnssector weinig aandacht voor de roze ouderen. De
doelgroep schijnt niet tot nauwelijks zichtbaar te zijn en onder veel professionals en
management van zorginstellingen leeft zelfs het idee dat ouderen niet homo of lesbisch
zouden zijn.

ROZE OUDEREN & ROZE ZORG
Het is gebleken dat homoseksuele ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen over het
algemeen gediscrimineerd en buitengesloten worden door medebewoners. Hierdoor bestaat
er veel eenzaamheid onder homoseksuele bewoners in zorgcentra. Uit angst voor
discriminatie en om buitengesloten te worden durven veel roze ouderen niet voor hun
geaardheid uit te komen en leiden daardoor een dubbelleven.
Maar ook de thuiswonende roze ouderen die afhankelijk zijn van thuiszorg, verschuilen vaak
hun geaardheid en levensstijl - en niet zelden onterecht - uit angst voor reacties van de
zorgverleners. Ook stellen thuiswonende roze ouderen een verhuizing naar een
zorgcentrum, als hiertoe al wordt overgegaan, zo lang mogelijk uit, om de bovengenoemde
problematiek te vermijden.
Het probleem is eigenlijk tweeledig: enerzijds houden de roze ouderen hun geaardheid
verborgen, anderzijds ontkennen zorgcentra veelal het bestaan en de levensstijl van de roze
ouderen. Maar hoe dan ook, het hoofdprobleem is natuurlijk dat zorgafhankelijke roze
ouderen thuis en in zorgcentra nog veel te vaak niet zichzelf kunnen en mogen zijn.
In deze tijd onderschrijven zorgorganisaties in Nederland de visie dat de klant centraal staat
en dat de dienstverlening aan dient te sluiten op de behoefte en levensstijl van de klant. In
het geval van de roze ouderen dienen deze woorden echter nog steeds omgezet te worden
in daden.
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