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Beter oud
Meer weten over deze en andere projecten die zich richten op zorg en ondersteuning van 

kwetsbare ouderen? Neem dan eens een kijkje op www.beteroud.nl

Hier staan de projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) beschreven, 

waaronder de succesvolle Transmurale Zorgbrug, die ruim een derde minder sterfte 

realiseert na ontslag van een oudere uit het ziekenhuis; het project Even Buurten, dat 

ouderen boven de 70 jaar helpt om langer zelfstandig thuis te blijven wonen door 

versterking van het informele netwerk en Samen Oud dat persoonsgerichte integrale zorg 

biedt en geïmplementeerd wordt in Drenthe. 

Ook vindt u hier meer informatie over hoe u ouderen een stem kunt geven en laten 

participeren, zowel in het hulpverleningscontact als bij de ontwikkeling van innovaties.

Betty Meyboom-de Jong

Voorzitter van de programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg van 

ZonMw

Mevr. Betty Meyboom was één van de inleiders tijdens de Regiobijeenkomsten van de 

Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO in 2018 en 2019.
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Hoe wil jij oud worden  ?      

BeterOud





NEGEN FACTOREN VOOR LANGER GEZONDER 

LEVEN  
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/vrienden: langer en gelukkiger leven. 

• Blue zones Ted Buettner tedex



BeterOud: Beleving
www.BeterOud.nl

Ouder worden is een nieuwe levensfase, 

mijn volgende hoofdstuk, 

waarin ik nog steeds de regie heb en 

de hoofdrol speel en  ik me afvraag: 

wat maakt voor mij deze fase de moeite waard?



BeterOud: MISSIE
www.BeterOud.nl

BeterOud is bedoeld om iedereen 

daarbij,  live en online, 

te ondersteunen en te inspireren. 

Zodat het ons samen beter lukt de fase ouderdom 

haar eigen, nieuwe waarde toe te kennen. 





Reflectie

• Hoe wil ik oud(er) worden? 

• Wat vind ik belangrijk?

• Hoe kan ik me 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?



Wat zeggen ouderen zelf?



Ouderen zelf (Leiden:85+)

Sociale contacten belangrijkste bron van welbevinden:

gevolg van investering op jongere leeftijd. 

Belangrijk iets voor anderen te betekenen: mantelzorg, 

vrijwilligerswerk, vereniging, spelletjes, telefooncirkel

Welzijn is proces van aanpassing aan beperkingen.

Tel je zegeningen.



Sociaal kapitaal

• Wat betekenen anderen voor U?

• Familie/ vrienden/ buren/vertrouwenspersoon

• Clubjes?

• Vertrouwenspersoon? 

• Wat betekent u voor anderen?

• Vrijwilligerswerk?



Leefplezier: Uitje voor oudere vriend of familielid



Zingeving?

• Wat maakt jouw leven de moeite waard?

• Wat biedt jou houvast?

• Waar kom je‘s morgens je bed voor uit?

• Welke plannen heb je voor de korte en langere 

termijn?



Zoek naar betekenis niet naar geluk

• Ergens bij horen

• Een doel hebben

• Verhalen vertellen

• Transcendentie 

ervaren

Emily Esfahan Smith:

De kracht van betekenis



Vertel en luister

Vertel één minuut aan je gesprekspartner

Wat maakt jouw leven de moeite waard?

Luister één minuut naar je gesprekspartner



Wensen en behoeften laatste levensfase?

Bedenk, schrijf op, bespreek jaarlijks

met je naasten en je huisarts : 

wat wil ik in de laatste levensfase

Testament?  Levenstestament?

Behandeling? Ziekenhuis? Reanimatie? 

Palliatieve zorg? Euthanasie?



Pact voor de Ouderenzorg

• Waardig oud worden vraagt actie 

• Eenzaamheid signaleren en doorbreken

• Langer thuis wonen met goed zorg en 

ondersteuning

• Kwaliteit Verpleeghuiszorg verbeteren



Eenzaam? Alleen?



Eenzaamheid

Eenzaamheid is een negatief ervaren gemis aan 

betekenisvolle relaties:

Eenzaamheid is een gevoel; alleen zijn is een feit

Pas op voor isolement



Eenzaamheid

Als je je eenzaam voelt

wanneer je alleen bent, 

dan ben je in slecht gezelschap 

Jean Paul Sartre            





Eenzaamheid is vaak niet op te lossen wel te 

delen: luisteren

Dat veronderstelt een luisteraar

Praten over traumatische gebeurtenis 

helpt:(verlies, ongeval, overlijden 

naaste):  angst verminderen

Movisie: aanpak van eenzaamheid

,





Vitaal en  Zinvol Oud(er) worden:

Wat kun je zelf doen?
,

Genen, Gedrag, Geluk, Goede Opleiding

GOEDE LEEFSTIJL!!!



Bewegen:

Lichamelijk, Mentaal, Sociaal, Digitaal

• Meer bewegen Minder stilzitten is beter 

• Fitness; Huisdier; Clubjes;  

• Beweeg je brein: krant; cursus; muziek; studie

• Beweeg sociaal: familie, buren, vrienden, club

• Beweeg digitaal: whattsapp, email, skype 



Beweegrichtlijnen 2017



Intensieve training stabiliseert 

cognitief verval (The Lancet: Ngandu e.a.)



Beweeggids voor mensen met dementie

• https://tools.kenniscentrumsport.nl/bewegen-

dementie/tool/bewegen-met-

dementie/?utm_medium=email



Traditionele rolverdeling

• Zorg dat je ook alleen zelfstandig kan leven:

• Electronisch bankieren

• Autorijden

• Koken





Voeding

• Mensen zijn omnivoren= alles eters 

• Zorg dat je geen vetzak wordt

• Maat voor gewicht =

Body Mass Index (BMI) 

en buikomvang

2600 CAL=



Body Mass Index

• BMI= gewicht in kilo’s/lengte in meters2

18   - 25 normaal

25  - 30   overgewicht 

30  - 40   vetzucht 

> 40        morbide vetzucht 





Buikomvang in cm

Mannen Vrouwen

• Normale buikomvang  <94 cm         <80 cm

• Vergrote buikomvang 94-102 cm    80-88 cm

• Ernstig vergroot >102 cm        >88 cm



Algemeen: meer plantaardig en 

minder dierlijk voedingspatroon 

Handhaving consumptie:

Neem enkele porties zuivel per

dag, zoals melk of yoghurt. 

Richtlijnen Goede Voeding Gezondheidsraad 2015



Hogere consumptie aanbevolen

1. eet dagelijks ten minste 200 gram groente en 
200 gram fruit 

2. ten minste 90 gram bruinbrood, volkoren brood 
of andere volkorenproducten. 

3. eet wekelijks peulvruchten

4. ten minste 15 gram ongezouten noten per dag

5. neem enkele porties zuivel per dag: melk/ 
yoghurt

6. eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis

7. drink dagelijks drie koppen thee.



Vervanging aanbevolen

8. Geraffineerde graanproducten door    
volkorenproducten

9. Vervang boter, harde margarine en bak- en 
braadvetten door zachte margarine, vloeibaar 

bak- en braadvet en plantaardige oliën. 

10. Vervang ongefilterde door gefilterde koffie.



Beperking van de consumptie: 

11. Beperk consumptie van rood vlees, vooral bewerkt 

12. Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken

13. Drink geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag

14. Beperk de de inname van keukenzout tot 

maximaal 6 gram per dag. 

Voedingsstofsupplementen niet nodig, behalve

Vitamine D voor vrouwen>50 en mannen >70 jaar



Alcohol

• Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer 

dan één glas per dag.

• Overmatig alcoholgebruik is mogelijk de 

belangrijkste veranderbare risicofactor voor 

(vroege) dementie



Resultaten 9741 deelnemers gem. 64 jr  13 jaar

• Gemiddeld  7 richtlijnen goede voeding:

• Meer voedingsrichtlijnen volgen:

• Lagere sterfte

• Minder beroerten,  darmkanker, depressie en

chronische obstructieve longziekte (COPD)

• Geen relatie met hartziekten, suikerziekte, 

dementie, longkanker, borstkanker 



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

• Benut de nieuwe fase: ouderdom



Vitaal en Zinvol oud worden op jouw manier 


