
 
 

 

 

Hoe houden we de voeten droog? 

Een impressie van het World Congres of Active Ageing, augustus 2012 

Het 8
e
 ‘World Congres of Active Ageing’ vond plaats in augustus van dit jaar en stond in het 

teken van het ‘European Year  on Active Ageing and Intergenerational Solidarity van de EU’. 

In Glasgow - een stad met een duidelijk onderscheid tussen rijk en arm, met veel parken, 

mensen met tatoeages en straten vol charity shops - kwamen 900 deelnemers bij elkaar om 

kennis uit te wisselen. Op de tweede dag van het vijfdaagse congres stond het thema ‘active 

ageing en dementie’ centraal, met veel tijd en ruimte voor de wetenschap en hier en daar een 

praktische insteek. Ook vanuit ActiZ, organisatie van zorgondernemers en het Aedes-Actiz  

Kenniscentrum Wonen- Zorg werd een workshop verzorgd. 

Vraag het gewoon 

Vaak vragen mensen zich af wat de kwaliteit van leven van een kwetsbaar persoon is?  

Emeritus professor Waneen Spirduso uit Texas heeft er een simpel antwoord op: “Vráág het 

de persoon zelf gewoon. Dan pas weet je écht hoe het zit met die kwaliteit. Zelf-rapportage 

levert vaak meer op dan al die metingen”, aldus de voormalige professor. Het hangt volgens 

haar af van de ervaring, van de tijdgeest en de cultuur, hoe mensen omgaan met verlies en met 

wat er op iemand zijn pad komt. Hoe mensen de kwaliteit van leven ervaren, verandert ook 

vaak in de loop van de tijd.  

Eigenlijk is het een luxe om na te kunnen denken over de kwaliteit van leven, vindt zij. “Veel 

mensen, met name in minder ontwikkelde landen, zijn gewoon druk bezig met overleven. Dan 

heb je wel wat anders aan het hoofd dan de kwaliteit van het leven”, sprak zij nuchter. Op 

basis van  haar jarenlange onderzoekservaring kan ze concluderen dat bewegen een positieve 

invloed heeft op lichaam en geest. Bewegen verhoogt iemands gevoel van onafhankelijkheid 

en vrijheid, en dat is weer gunstig voor de ervaren kwaliteit van leven! Als je goed beweegt, 

dan bouw je reserves op om de algemene dagelijkse handelingen adequaat te blijven 

verrichten. Dat levert een mens weer de nodige energie op. Het is erg belangrijk dat mensen 

iedere uur even een paar minuten bewegen. Veel ouderen zitten urenlang stil. Maar zij 

adviseert hen op te staan. Ze wijst zelfs op de komst van  een bureaustoel die zachtjes 

beweegt. Volgens de richtlijnen van het ‘Centre of disease control and prevention (CDC)’, is 

het voor ouderen belangrijk om 150 minuten per week actief te bewegen. De professor voegt 

toe dat het vooral zaak is te doen waar je gelukkig van wordt en wat je energie geeft. Want: 

http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/olderadults.html


 
 

 

‘Life is not measured by the number of breaths we take but by the moments that take our 

breath away.’ 

‘And in the end it is not the years in your life that count. It is the life in your years.’ 

Bewegen is goed voor hart en ziel 

“In 2030, zijn er 65,7 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer en in 2050 is dit aantal 

gestegen naar 107 miljoen. Vooral in de minder ontwikkelde landen is de groei enorm”, zegt 

Professor Jennifer Etnier, professor of sport and exercise psychology, University of North 

Carolina at Greensburo (USA). Een medicijn is nog niet ontwikkeld. Zij vindt het daarom 

belangrijk om te kijken naar preventieve strategieën om deze ziekte te voorkomen of te 

vertragen. Zij bestudeerde jarenlang de hersenstructuur van mensen en kwam tot de conclusie 

dat beweging de hersenstructuur verstevigt, hetgeen een gunstig effect heeft op het vertragen 

van Alzheimer. Dieper onderzoek is nodig en daar is zij ook mee bezig. In ieder geval 

moedigt zij mensen aan te blijven bewegen.  En je slaat met bewegen twee vliegen in één 

klap: “What is good for the heart is also good for the brains.” 

De wieken van zorg 

Molens helpen Nederland om droge voeten te houden. Wieken zorgen ervoor dat de molen 

draaiende blijft. Als we de parallel doortrekken naar de (ouderen)zorg, dan kunnen we 

vaststellen dat er vier wieken zijn die de (ouderen)zorg op gang houden. In de presentatie van 

ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wordt met de metafoor van de molen 

de toekomst van de ouderenzorg en de sleutelrol van de cliënt en zijn familierol daarbij 

geschetst.  

De eerste wiek staat symbool voor de burger en zijn initiatieven. De burger neemt de eigen 

regie en de eigen verantwoordelijkheid. Dat is onder andere terug te zien in de 

burgerinitiatieven, zoals zorgcoöperaties (in Hoogeloon, Brabant) of woongemeenschappen. 

De tweede wiek vormen de informele zorgers, de vrijwilligers en mantelzorgers. De burger is 

zo zelfredzaam mogelijk maar heeft daarbij soms ondersteuning nodig, van familieleden, 

vrienden of buurtbewoners. Projecten als ‘Buren voor Buren’ (van zorgorganisatie Aafje in 

Pendrecht, Rotterdam) speelt hier mooi op in. Buurtbewoners doen klusjes voor elkaar en 

maken gebruik van elkaars talenten. Ook kwetsbare burgers hebben veel te bieden. De 

wederkerigheid staat voorop.   

De derde wiek staat voor de professionele zorgers die vanuit de zorgorganisaties samen met 

de cliënt het gewenste arrangement creëren. Professionals ondersteunen de burger/cliënt en 

zijn netwerk.  Zo komen zij tot een omslag van zorgen voor naar zorgen dat. Door onder meer 

wijk- en buurtgericht werken. Buurtzorg Nederland is hier een goed en groeiend voorbeeld 

van. Met het oog op het tekort aan professionals is het zaak om bijvoorbeeld met 

kleinschalige wijkteams te werken, maar ook om te investeren in  technologische assistentie 

(domotica). En tot slot de vierde wiek, de randvoorwaarden die het mogelijk moeten maken.  



 
 

 

Zoals meer financiële verantwoordelijkheid bij cliënten (vouchers, zorgsparen en het project  

Zorgflorijnen), fiscale tegemoetkomingen en zorgverlof voor mantelzorgers.  

Maar iedere wiek roept vragen op. Zijn burgers allemaal even goed in staat om zelf 

initiatieven te nemen? Willen zij dit wel? Hoe zit het met de veerkracht bij de informele 

zorgers? Hoe gaan we om met het personeelstekort? Het PGB wordt uitgekleed, zijn er andere 

incentives mogelijk? Is er misschien een vijfde wiek nodig om de molen draaiende te houden? 

Zodat we met droge voeten op de grond blijven staan….? 

Dementie is meer dan vergeten 

Steeds meer ouderen willen zelfstandig blijven wonen. Het aantal mensen met dementie stijgt 

én het aantal oudere migranten stijgt. De vraag naar ondersteuning van informele zorgers 

neemt toe. In de film ‘Meer dan vergeten’ (MovedMedia, gemaakt samen met de 

ouderenorganisatie Unie KBO en het Netwerk van Organisaties van Oudere  Migranten 

NOOM) komen alle huidige en toekomstige ontwikkelingen aan bod. Oudere migranten met 

dementie vallen vaak terug op de oorspronkelijke taal. Daarom is het fijn als er personeel is 

die de cultuur en taal kent en begrijpt. Er heerst in sommige culturen een taboe rond dementie 

en er is vaak onbekendheid over de ziekte. Ook zijn de verwachtingen over wat familieleden 

kunnen en willen leveren niet altijd duidelijk. Schuldgevoel speelt een grote rol. 

Deelnemers herkennen de discussie die in Nederland plaatsvindt over de inrichting van de 

ouderenzorg. In Oostenrijk, in Schotland en buiten Europa speelt ook de vraag hoe de balans 

moet zijn tussen hetgeen de staat aan zorg levert en wat mensen en hun omgeving zelf kunnen 

en wellicht moeten doen. Een pasklaar antwoord hebben de deelnemers niet, maar zij zijn het 

er unaniem over eens dat cocreatie van cliëntennetwerk en zorgverlener een kansrijke basis is 

voor een houdbare ouderenzorg. Maar er moet daarbij ook aandacht moet zijn voor kwetsbare 

burgers die niet automatisch een goed netwerk hebben of vaardigheden om zorg en 

ondersteuning te regelen. 

Michiel Kooijman, beleidsmedewerker/jurist bij ActiZ, organisatie voor zorgondernemers en 

Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 

 

Meer informatie: 

- Rapport Internationale signalen van ActiZ.  

- KCWZ-special Active Ageing  

- ‘De juiste snaar’ / ‘The Right Chord’ - boekje voor jong en oud over band tussen 

kleinkind en haar spaanstalige opa met dementie. Yvonne Witter. 2012. Uitgave van 

50plusbeurs en Lize.  

http://www.kcwz.nl/doc/20121005_Internationale_signalen_-_Actiz_-_eindrapport.pdf
http://www.actiz.nl/
http://www.kcwz.nl/actueel/specials/active_ageing
http://kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/meer_doen_met_jong_en_oud_in_de_buurt_de_juiste_snaar_is_dichtbij

