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       Hoe wil ik oud worden ? 



  
 
 
  





BeterOud:DE VISIE 
www.BeterOud.nl 

	
Ouder worden is een nieuwe levensfase,  

 het vervolg van jouw leven,  
waarin jij nog steeds de regie hebt en  

de hoofdrol speelt en  je afvraagt:  
wat maakt voor mij deze fase de moeite 

waard? 
 
  



Jan Terlouw 

•  Van belang is dat de oudere regie behoudt.  
•  Dit is zowel een recht als een plicht.  



BeterOud: Missie 
www.BeterOud.nl 

	

BeterOud	is	bedoeld	om	iedereen		
daarbij,		live	en	online,	te	ondersteunen	en	inspireren.		
Zodat	het	ons	samen	beter	lukt	die	volgende	fase		

haar	eigen,	nieuwe	waarde	toe	te	kennen.		

	



Essentie BeterOud 
www.BeterOud.nl 



filmpje

•  https://youtu.be/3Wheyy1P1Ns



Reflectie 

•  Hoe wil ik oud(er) worden?  
•  Wat vind ik belangrijk? 
•  Hoe kan ik me daarop voorbereiden? 

•  Maak een plan! 



Woonsituatie? 
•  Is mijn huis en woonplek levensloopbestendig? 
•  Wat ………….. 
•  - als mijn partner wegvalt? 
•  - als het werk in huis en tuin te zwaar wordt 
•  - als ik de trappen niet meer op kan; 
•  - als ik niet meer kan auto rijden? 



Sociaal kapitaal 

•  Wat betekenen anderen voor U? 
•  Familie/ vrienden/ buren/vertrouwenspersoon 
•  Clubjes? 
•  Vertrouwenspersoon?  

•  Wat betekent u voor anderen? 
•  Vrijwilligerswerk? 



Ouderen zelf (Leiden:85+) 
 
    Welzijn is proces van aanpassing aan beperkingen:   

 meeste ouderen zijn tevreden met hun leven.  
         

                        Tel je zegeningen 
 
 





Ouderen zelf (Leiden:85+) 
 Sociale contacten zijn 
 belangrijkste bron van welbevinden 

        gevolg van investering op jongere leeftijd.  
  

  Belangrijk iets voor anderen te betekenen: 
 mantelzorg, vrijwilligerswerk, vereniging,  
 spelletjes, telefooncirkel, voorlezen, uitje. 

 
 
 



 
Geef uw oudere familielid,  
vriend, of vriendin een uitje 



Geef je oudere vriend/familielid een uitje 



Zoek naar betekenis niet naar geluk
•  Ergens bij horen 
•  Een doel hebben 
•  Verhalen vertellen 
•  Transcendentie ervaren 
  
    Emily Esfahan Smith: 
      De kracht van betekenis 



Zin- of betekenis geven:  
Wat en wie belangrijk? 

•  Wat maakt mijn leven de moeite waard? 
•  Waar beleef ik plezier aan?  
•  Wat biedt mij houvast? 
•  Wie wil ik graag om me heen hebben? 
•  Wat kan ik voor anderen betekenen? 



Wensen en behoeften laatste levensfase? 

   Denk na, schrijf op, bespreek jaarlijks 
   met uw naasten en uw huisarts  
   wat u wilt in uw laatste levensfase;  
   
   Testament/ Levenstestament 
   Behandeling? Ziekenhuis? Reanimatie?  
   Palliatieve zorg? Euthanasie? 



 
Eenzaamheid 

 
Alleen zijn is een feit; Eenzaamheid een gevoel 
Sociale en emotionele eenzaamheid: 
gemis aan kwaliteit van bepaalde sociale relaties  
•  Pas op voor afglijden naar isolement 
•  Taboe om erover te spreken/ hulp te vragen 
•  Coalitie erbij





Eenzaamheid op alle leeftijden 

•  Gemiddeld bij 38%; in 8% extreem 
•  Bij 65-75 jarigen het minst, bij 85+ toenemend 
•  10.000 in zorginstellingen nooit bezoek 
•  Effect  vergelijkbaar met 15 sigaretten per dag: 
•  Depressie, hart-en vaatziekte, cognitieve 

achteruitgang 



Eenzaamheid: 
Zomeravondgesprek NRC 19/8 



Eenzaamheid 
 
•  Niet ontkennen maar verhelderen: luisteren 
•  Vaak niet op te lossen, wel te delen 
   Effectief  
•  Educatieve groepsinterventies 
•  Vergroten gevoel van eigenwaarde 
•  Actieve medewerking bij uitvoeren activiteiten 

     Movisie:de aanpak van eenzaamheid      

                                                    



Luisteren 

•  Denken en praten over een traumatische 
gebeurtenis doet angst verminderen. Hierdoor 
nemen de onaangename gevoelens af.  

•  Praten over traumatische gebeurtenis (verlies, 
ongeval, overlijden naaste)  helpt 

  
 
                          (M.Sitskoorn. Het maakbare brein. Amsterdam: BertBakker, 2006) 



Luisteroefening: hoe wil ik ouder worden? 

•  Kies een gesprekspartner 
•  Neem enkele minuten en denk na over de 

vraag: 
•  WAT IS VOOR MIJ VAN BETEKENIS?    
•  Luister 5 minuten naar de ander    
•  Praat 5 minuten zelf   
•  Evalueer kort 



Luisteroefening 

WAT IS VOOR MIJ VAN BETEKENIS 
 

  





Power Nine 

•  Beweeg voldoende op een natuurlijke manier.  
•  Onthaast.  
•  Kies een doel in je leven. 
•  Eet matig en langzaam.  
•  Baseer je voedingspatroon op meer plantaardig voedsel.  
•  Drink twee glazen rode wijn per dag bij plantaardige maaltijd.  
•  Familiebanden zijn heel belangrijk in het leven.  
•  Wees onderdeel van een gemeenschap.  
•  Veel sociale contacten en vrienden zorgen voor een langer en 

gelukkiger leven.  



Vitaal Oud: Wat kunt U  zelf doen? 

Gezondheid: Genen, Gedrag, Geluk: 
Van verzorgingsstaat naar paticipatiemaatschappij 
Van ZZ  (ziek en zorg) naar GG (gezond en gedrag): 

 
 

   LEEFSTIJL!!! 
 

 



BeterOud: Doe Mee 



Bewegen:�
Lichamelijk, Mentaal, Sociaal, Digitaal 
•  Meer bewegen is beter  
•  TV: Nederland in beweging: 5.55  en 9.15 UUR 

•  Huisdier; Clubje;   

•  Beweeg uw brein: lees de krant; cursus; 
muziek 

•  Sociaal: familie, buren, vrienden, club 





Intensieve training stabiliseert 
cognitief verval (The Lancet: Ngandu e.a.) 



Digitaal Bewegen 

•  Tablet en smartphone 
•  Whatsapp: Skype; Games: Wordfeud/Bridge  
•  Internet= encyclopaedie 
•  Cursus: seniorweb; PCOB-UnieKBO 



Voeding 

•  Mensen zijn omnivoren= alles eters  
•  Zorg dat je geen vetzak wordt 
•  Vitamine D in ieder geval in maanden met R 
•  Maat voor gewicht is BMI en buikomvang 



BMI= Body Mass Index 

•  BMI= gewicht in kilo’s/ lengte in meters2 
•  BMI   18,5 - 24,9    normaal 
•  BMI    25   - 29,9    overgewicht of obesitas 
•  BMI    30   -  39,9   vetzucht of adipositas 
•  BMI       > 40    bijv.morbide vetzucht = 
•                                   1.70 lang: 116 kilo  



Buikomvang 
Mannen     Vrouwen 

Normale buikomvang    <94 cm          <80 cm 
Vergrote buikomvang   94-102 cm   80-88 cm 
Ernstig vergrote buikomvang  >102 cm        >88 cm 





 
Stop met roken of verminder drastisch  
Beperk alcohol tot 1 glas per dag 
Weet wat u slikt 
Pas op voor vallen  
Gebruik hulpmiddelen  



Voorzorg 

•  Tijdig onderkennen van risico op kwetsbaarheid 
en daarop inspelen. Anticipeer 

•  Blijf Bij: Weten van hulp en ondersteuning en van 
maatschappelijk ontwikkelingen 

•  Schrijf uw behoeften en wensen op  
   (non reanimatie, behandeling, levenseinde)  
 



TIPS 
•  Investeer in sociale contacten 
•  Leef actief, eet gezond, drink beperkt, stop 

met roken en ga digitaal 
•  Schrijf je wensen voor laatste levensfase op 

en bespreek ze met je naasten 
•  Pas je woning aan of verhuis 
•  Doe vrijwilligerswerk 
•  Participeer: praat en beslis mee 



Van Healthy ageing naar HAPPY ageing 



Healthy, Happy and Meaningful ageing 


